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ТЛ ЛДМIНIСТРУВЛННЯ ПЕНСIЙНИХ Ф ОНДIВ

(укрлiнсъкI Фонди)

I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

,Щумка

Ми провели аудит фiнансовоI звiтностi нЕпIдприемницького товАриствд вIдкрит[й
нЕдЕржАвнIй IIЕнсII1ний ФонД (ДНIСТЕРо, под едпоУ 33074085, мiсцезнаходження: 7gOI7,
М. Львiв, вУл. Зелена, б.81, Свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоТустанови вiд 28.10.2004 ПФ М 13,
реестрацiйний номер |2|007116, внесено до ресстру 26.10,2004 р., (надалi - <Фонд>), що вкпючае: Баланс
(Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд), Звiт про рух грошоВих коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiта.гl за2020
pik та Примiтки до фiнансовот звiтностi, включаючи стислий викпад значущих облiкових полiтик.

на нашу Думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрноо в ycix с)rггевих аспектах
фiнансовий стан Фонду на 31 грудня2020 року, його фiнансовi результати i грошовi noro*" за piK, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоiзвiтностi (далi _мсоз;

Л та вимог Закону Украihи <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaihi> вiд 16.О7.1999 J\b
996-XIV щодо складання фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2016-2017 року,
прийнятиХ в якостi нацiональНих стандарТiв аудиry (далi - мсА). НашУ вiдповiдальнiсть згiдно з цими
стандартами викJIадено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностЬ> нашого звiry.
Ми е незалежними по вiдношенню до Фонду згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Радrз
мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, та етичними вимогами, застосованими в УкраiЪi до
НаШОГО аУДИТУ фiНаНСОВОi Звiтностi, а також виконаJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.
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ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання iiяк
основи для нашоТдумки.

Ключовi питання аудиry

Itlючовi питання аудиту-це питання, якi, на наше професiйне сулlкення були найбiльш значущими
ПiД ЧаС Нашого аУдиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiод. Щi питання розгляд{uIися в KoHTeKcTi
нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховуваJIись при формуваннi думки щодо Hei, при
ЦЬОМу ми не висловлюемо окремоТ думки щодо цих питань. Ми визначили, що кпючовi питання аудиту,
про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

СУттсва невизначенiстьо що стосу€ться безперервностi дiяльностi

Звертаемо увагу на Примiтку 2.3.1, де розкрито iнформачiю про вплив глобальноi пандемii COVID-
19 на здатнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Аналiзуючи дiяльнiсть
Фонду, управлiнський персонал констатус: 1) що не бачить жодних суттевих cyMHiBiB щодо
безперервностi дiяльностi Фонду; 2) що на дату затвердження фiнансовот звiтностi не представляеться
можпивим оцiнити, як надалi вплине CovID.lg на фiнансову лiяльнiсть Фонду; 3) що фiнансова
ЗВiТНiСть ФонДУ не вкпючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Фонд не
МiГ продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв
безперервностi дiяльностi в умовах глобальноI пандемiТ CovID-l9. Нашу Думку щодо цього питання не
було модифiковано.

Iнша iпформацiя

Управлiнський персон.ш несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iншою iнформацiею с
iнформацiя, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку за
2020 piK, у Поясненнях управлiнського персоналу, у Положеннях Фонду.

Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформачiТ.

у зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою
iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттсва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i
фiнансовоЮ звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудитуо або чи ця iнша iнформацiя
виглядае такою, що мiстить сутгсве викривлення.

Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновКУ, Що icHye суттеве викривлення цiеi
iншоi iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно
було б вкJIючити до звiту.

ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур внугрiшнього
аудиту та внутрiшнього контролю Фонду.

ВiдповiдаЛьпiстЬ управлiнсЬкого персОналу Адмiнiстратора Фонду
та тих, кого надiлено найвищими повноваrкенпями,

за фiнансову звiтнiсть

УправлiнськиЙ персонiш Адмiнiстратора Фонду товАриствд з оБмЕжЕною
ВIДПОВIМЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УПРАВЛIННJI АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВДНrUI

п IIЕнсII;IнИх ФондIВ (укРАiнСькI ФонДИ>> несе вiдповiдальнiсть за скпадання та достовiрне
подання фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдно до Rимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi
та за такУ систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персон.lл АдмiнiiтратЬра Фонду визначае
потрiбною для того, щоб забезhечити скпадання фiнансовоi звiiностi Фонду, що "" 

мiстй суттевих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовот звiтностi управлiнський персонал Адмiнiстратора Фонду несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Фонду продовжувати с"ою дiяльнiсть ,u Ъ"..rЪр"рвнiй ocHoBi,
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, KpiM випЙкiв, якщо
управлiнський персонал або плануе лiквiдувати пiдприемство чи припинити дiяльнiсть, або ," ,uu iнших
реаъних альтернатив цьому.
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Ti, кого надiлено найвищими повновФкеннями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Фонду.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнапсовоi звiтностi

НаШИми цiлями е отримання обГрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть } чiлому не мiстить
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу
думку. ОбГрунтованавпевненiсть е високимрiвнем впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений
ВiДПОвiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вв,Dкtlються с)rггевими, якщо окремо або в сукупностi, як
обrрунтовано очiкуеться, вони мо}куть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на ocHoBi цiеi фiнансовоТ звiтностi,

ВиконуючИ аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми викорИотовуемо професiйне судженшI та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

. Iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривленшI фiнансовоТ звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а
також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для використання ik як основи
для нашоI думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж длlя
викривленНJI внаслiдОк помилкИ, оскiлькИ шахрайство може вкпючати змову, пiдробку, навмиснi
ПРОГЦ/СКИ, НеПРаВИЛьнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

о отримуемо розумiння заходiв внугрiшнього контролЮ, Що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi
системи внугрiшнього контролю;

о оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформаuiт, зроблених управлiнським персонtшом;

о !оходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонаJIом припущення про
безперервНiсть дiяльНостi яК основИ для бухгаЛтерськогО облiкУ та, на ocHoBi отриманих аудиторських
доказiВ ,робимО висновок, чи icHye с)rггева невизначеНiсть щодО подiЙ або умов, якi поставили б пiд
значний cyMHiB можливiсть Фонду продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку
щодо iснування такоi сутгевоi невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в своему звiтi аудитора до
вiдповiдних розкритгiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е
неналежними, модифiкувати cBolo думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM, майбутнi подii або умови можуть примусити компанiю
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

о оцiнюемо загzшьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi вкдючно з розкриттям
iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подiТ, що покпаденi в основу ii
Qклацання, так, щоб досягти достовiрного подання,

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повновarкеннями, рaлзом з iншими питаннями
iнформачiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суггевi аудиторськi результати,
вкпючаючИ буль-якi сутгевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi Йчr, пiд 

"ч.Ъудrrу.
Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повновalкеннями, твердження, що ми викон€tли

вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалеrкностi, та повiдомляемо iM про Bci стоЪунки й iншi питання, якi
могли б обгрунтовано ввzDкатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосованО, ЩоДо вiдповiдних застережних заходiв.

з перелiку Bcix питань, iн(lормацiя щодо яких надаваJIась тим, кого надiлено найвищими
повнов€Dкеннями, ми ви3начили Ti, що мtши найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовот звiтностi
поточногО перiоду, тобто Tio якi е ключовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в своему звiтi
аудитора kpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборо"е"о гryблiчне po.np"rr"

з



такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд
висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення мож)ль очiкувано
перевtDкити його кориснiсть для i HTepeciB громадськостi.

II. Щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

ЩеЙ РОЗДiЛ СКпадений з урахуванням вимог, встановлених частиною третьою статгi 14 Закону
Украiни <Про аулит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську лiяльнiсть> вiд 2I.|2,2017 Ns 2258-VIII (да.гli -
ЗаКОН 2258) до аудиторського звiту. Iнформацiя, яка щонайменше мае наводитись в аудиторському звiтi
за результатами обов'язкового аудиту згiдно Закону 2258, також наведена в iнших параграфах цього звiry
незаJIежного аудитора.

л Фонд здiйснюе дiяльнiсть вiдповiдно до Закоrry Украiни (Про нодоржавно понсiйно забозпочонняD
вiд 09.07.2003 }lb 1057-tV.

Щодо звiry про управлiння

вiдповiдно до ч.7 ст. 11 Закону Украiни кпро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaihi> вiд 16.07.1999 Ns996-XIV Фонд звiльнений вiд надання BiTy.

.Щотримання вимог нормативно-правових aKTiB
Нацiональllоi KoMicii з цiнних паперiв та фондового рипку

станом на дату цього звiту Нацiонzшьною комiсiею з цiнних паперiв i фондового ринку не
встановлено окремих вимог до аудиторського звiту щодо фiнансовоi звiтностi пенсiйного фонду.

Iншi елементи 
,

OcHoBHi вiдомостi про аудшторську фiрму та умови договору
на проведення аудиту фiнансовоi звiтностi

Показник Значення

Повне найменування ГОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЪКА ФIРМА*АУДИТ_
иЕнЕджЕр"

Код за еДРПОУ +0949ззб

Мiсцезнаходження: ]3038, м. КиiЪ, Солом'янський район, ВУЛШ{Я ПРОТАСIВ
ЯР, будинок 2, корпус ЛIТ. Д, офiс 11

Щержавна реестрацiя: )ЗOЗВ, м. КиiЪ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПРОТАСIВ
ЯР, будинок 2, корпус ЛIТ. Д, офiс 11

FIомер та дата видачi Свiдоцтва про
]несення в Реестр аудиторських фiрм та
rудиторiв, якi надають аудиторськi

Ю 4689, рiшенням Аудиторськоi палати
Украiни вiд 01.12.2016 Ns 33413

Номер реестрацiI в PeecTpi аудиторiв та
эуб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi - Роздiл
с<Суб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
иають право проводити обов'язl<овий

Ns 4689

Щата та номер рiшення про проходження
перевiрки системи контролю якостi
}удиторських послуг

дПУм 339/3 вiд 2з,02.|7



Показпик Значення

Щиректор
Бабiй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора Ns006153,
виданий рiшенням АудиторськоТ палати Украihи вiд
}0. 06.2006 Л! 1 65, подовжений рiшенням АудиторськоТ
паJIати Украihи вiд 2б.05.20Lб Ns32512 чинний до
30.06.2021р. Номер реестрацii у PeecTpi аудиторiв та
эуб'ектiв аудиторськоi дiяльностi 102350.
Щата призначення (обрання): 30.11.2020 р.

[нформацiя про аудиторц який проводив
repeBipKy (ключовий партнер завдання з
rудиту)

Бабiй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора N9006153,
виданий рiшенням АулиторськоТ палати УкраiЪи вiд
3 0.0б.200б }l! 1 65, пOдOвжоний рiшенням Аудиторськоi
палати Украihи вiд 26.05.20tб М325/2 чинний до
30.0б.2021р. Номер реестрацiТ у PeecTpi аудиторiв та
эуб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi 102350

(онтактний телефон +3в0972384з04

Щата та номер договору на проведення
1удиту фiнансовоi звiтностi

Щоговiр вiд 04.01.2021 М 04-04l0|l2|

Щата початку проведення аудиту )4.01.2021 р.

Щата закiнчення проведення аудиту 26.03.2021р.

,Щиректор ТОВ АФ "АУДИТ

патя скпяпяпттg ?ni

ffi
ffi.__-W

{,
6
*

2б березня 2021 року

Бабiй А.Ю.
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Додаток l
до Нацiонального положенш (стаrцаРry)

бухгштерського облir<у l "загальнi вимоги ло фiнансовоi звimостi"

!ата (piK, мiсяць, число)

нЕпIдпри€мницькЕ товАриство вIдкритий нЕдЕржАвний пвнсrйний
Пiдприсмство

Територiя

Фонд "днIстЕрil

Органiзаuiйно-правова tPopMa господарlовання пр1,II]АтнА оргАнIзАцlrl (устАн()вА, зАклАд)

Вид еконолriчноI дiяльносl,i Ilсдер)кавне пенсiйне забезпечення

Середня кiлькiсть npauiutrnniu 
l 

0

yKPAIHA.790l7. львIвськА оБJlАсть. M.JIbBIB, личАкIвськиЙ р_н, вул. зЕлЕнА,
Алреса, телефон Буд,8l

Олиничя вимiру: тис. грн, без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiту про фiнансовi результаш (Звiry про сукуший лохiл)

(форма М2), грошовi поквники якого наводяться в грившх з копiйкалtи)

Сшадено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй мiтинцi):

за положепнями (стандарmми) бухгмreрською облiку

за мiжнароднвми станларmми фiнансовоi звiтностi

JI1,IчАкIвськиЙ

за еДРПО)'

за КоАТУУ

за КоПФГ

за КВЕ[

0504 l32826

Баланс (Звiт про фiпапсовий стан)
на 31122020 р.

Форма Nлl Код за ДКУД

якi облiковуються за лtетодом ччастi в KaпiTalli iнших

,Д,ебiторська забоllгованiс,rь за розрахчIlками:
]а виданиIIи авансами



у тому числi вi

Dезервах довгостDокових зобов'язань
l l8l

резервах збиткiв або резервах нале;кн}lх виплат l82
pelrelrBax незароблеtlлtх пllелli й l8з
lнш!lх стDахових DезеDвах l84

lttшi обоDотнi активц l90

Усього за llоздiлом II l95 215з 265,1

III. Необоротнi ашиви, yTprrtryBaHi для продджуJ та rпупrr вrrбутя 200

Баланс 300 27 5з 2657

II. Довгостроковi зобов'язання i зябезпечення

lII. Поточнi зобов'яздння i здбезпечеввя

Поточrrа кредлtторська заборгованiсть ]аi

Усього зtt розлillоrr IlI
lV. Зобов'язлrttlя. пов'язаrri з нсобоl)отllllNtIt ilKTItBдil!!tl

Генеральний лиректор
'ГОll !КУЛ ЛllФ d'rгiП,п,хiфп,лп,

Головний бцгаптер
'l'ОЯ .КУ,\ ЛllФ .}'xгnlIo,xi фпlпи,

захараш T,I

Гончар М.П.-(
а.й



!ата (piK, мiсячь, число)

пiдпDис;tIство ПЕПIДПРИеМнИцЬкЕ ТОВАРиСТВ., ВIДкР}lТИЙ нЕДЕРЖАВнИЙ пвнсlЙниЙ' ФОНД "ДНIСТЕр'' :за е!РПОУ

(наймеяування)

Звiт про фiнансовi реlультати (Звiт про сукуппий дохiд)
_ за ДЕOр.

Форма Nч2 Код за,ЩКУ,Щ
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

l коди 1

Izozrl ol l r l

l,*,.*,l

l lsolom l

Стаття Код
Dядка

за звiтвий
перiод

за апалогiчншй
перiод попереднього DoKv

,,
3 4

2000
l цс llI l 5uрUUJlе н ! L п|Ll(lxoBl пDе,u l l 20 l0

.,|]ма 20l l
,lPwlпl.t,lvPcUqdl ), персLrllрцл|:6uннЯ 1п l,)

п( r.lIrUUJl(Hllx пlrеIll ll. валова cvllrr 20l з
-,,,,,,,,,gL,,IлLl llePcL пlрuлUбuкlб у резервl незароО.ленuх llPexlill 20l4
vvvlDqPrlvtD P9@rrJUBaHQl llрОДУКЦl
(товарiв,робiт, послчг)

2050
)

5U Lllfl л I. lcl с, m рахов lul ц в u l lл о maj l Ll 2010

прибуток
2090
,по ý

)
2 l05
2lI0
2ll'I
2I12

rIlцl wlrчроцlппr дuлuди

-

2l20 l59 l87

дtlхiд вrд зiиiни BapTocTi акr.ивiв. 212l l59 l87

vuatu Bto вttкорtrс,пtання kottlпltB, вttвiльненllх Bid опоdапtкування z12з

2lз0 l62) 141\
2 l50

_-.+r чllчрqч1.1rll Dll rpql и 2l 80 ( 260) ( 466)

вttпtрttпttt Bi0 з.\liнlr BQPпtoalli aKпtttBiB, якi оtlittклплпlься 2l8l 260 466
аllп,р,lпl'l бlU первlсноео вllзнання оiоло?iцнuх акпluвiв i сiльськоеоспоdарсько|
проdукцii' 218z
ylп4пuu'пи pEJJrJlbl п l. аlд операЦlцнОI дlЯЛьНОСтi:
прибуток

2l90
2l95 ( 263) ( 426)
2200

rпшl (plпdпUuEl лOходИ 111л 26з 426
2240 l 879

d ох i d в i d б.ц alod i йн o| do пом oiz ч 224l

2250 (
luwI l D л4ltllФll 2255

2270 l 879) ()
2275

2290

2295
)

2з00

2з05

прибуток
2з 50

2з55 | ()

()

() ()

чч/\чд Drл yao9rr D tr4lllldll

()
() ()

()



п. сукупнийдохlд

Стlrтп

l

Код
DядКll

за звiтний
перiол

за пнплогiчппп

перiод попередпього року

, 3 4

2400
Дооцiнка(уцtнка) неоооротнихактивlв .

2405
Дооцrнка (уцlнка) Фlнансових lнg rрумgп LlD

24:l0

24]l5
Частка tншого сукупноr

2445

2450
L,rrrrrii лvл.vпнrrй ппYiл ло

2455

2460

2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi
Код
llядка

за звiтппй
перiод

за авалогiчний
пепiод попередпього року

, J 4

2500
Матерtальнl затрати

2505
tsитрати на оплаry працI

25 l0
25 l5
2520 la1 бlз

Разом
2550

lч. розрАхунок покАзникIв IIриБутковостI АкцtЙ

за апалогiчнпй

3ахараш T.l,

(irriuiши, прiзвище)

Гончар М.П,

(iлiчiшrи, прi:lвище)

ч

:

бlз

Головний



| 
*l!

!ата (piK, мiсяць, число)

п;__._.,л..л,_,, НЕПlДПРIl€,мIIицькЕ товАриство вlдкl,иr,иЙ нЕдЕрждвний пвнсlйнийl llДПРИеМС'I'В0 
Фонд ,,днIстЕр,, за е!РПОУ

Звiг про рух грошOвих коштiв (за прямим мотодом)
за 2020 р.

ФормаN3 Кодза!КУfl

|--од' l
г,от lтгl
| ,,,,*u 

l

l l80юй l
Стаття Код За звiтний перiод

За аналогiчний перiод

попереднього Dоку
l z J 4

l. Рух kourTiB у результатi операцiliпоiдiпльпосl.i
Надходження вiд.
РеалiзацiI лродукцii (r,oBapiB, робlт, псlолуг) 3000
повернення податкiв i зQорiв з005
у топtу числi податку на додаltу BapTicTb 3006
Цiльового фiнансування 30l0
Надходження вiд отримаllня суfuидiй, дотацrй з0l l
Надходrкен1,1я aBaHciB вiл покупlliв i замовникiв 30l 5
Надходження вiд повернення aBaHciB з020
надходження вiд вiдсоткiв за змишками коштiв на поточних рахунках з025
Надходження вiд борllсникiв неустойки (штраt!iв, пенi) зOз5

Цqдlодження вiд операцiйноi оренди з040
Надход)(еннrl Вlд OTрIJMaH ня 1lсlял.гi, aBTopcbK1.1x ви нагоl]ол з045

Цщlходження вiд страхових премiй з050
Наlхttдiкення tlliHalIcoBItx ycTalttlB вiд поверIIсIlIlя позtt к з055
ншl надход)I(ення з095

Витрачання на оплату:
l'oBapiB (робiт, пtlслуг) з l00 ( 162) l46)
Працi

3 l05 ) ()
В!драхувань на соцiальнi заходи l0
Зобов'язань з податкiв i зборiв J l5 ) )
витрачення на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3 lб )
Витрачення на оплату зобов'язань з податку на додану BapTicTb 3| I7
витрачення на оплаry зобов'язань з iнших податкiв i зборiв з 8 (
Витрачення на оплату aBaHciB з l35 ()
битрачення на оплату повернення aBaHciB з l40
Цитрачення на оплату цiльових BHecKiB J 45 ) )
витрачення на оплату зобов'язань за страховими контрактами з 50
Витрачення сЬiнансових установ на надання позик 3 l55 )
Iншi витрачання

3 l90
Чшстий рух коштiв вiд операцiйпоiдiялыlостi зl95 -l62 -|46

II. Рух коштiв у рсзультатi iпвестицiйноiдiяльпосr.i
Надход;,кення вiд реыriзацii:
tР iH ансових i t t вести цi il 3200 l 879
необоротних активiв з205
Надходrкення вiд отриманих:
вiдсоткiв 32l5 268 425
дивIдендlв з2z0
надходження вiд деривативiв 2af<
I-Iадхсlдlкення вiд погашення позt.ttt зzз0 lб lб
Надходrкення вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iuйi.u.подоlra"поi
одиницi з2з5

Iншi надходlкення з250
Витрачання на придбання:

фiнансових iнвестицiй 3255 ( |922\ l746)
необоротних активiв з260 ) (
Виплати за деривативами зz,70
Витрачення на надання позик з2,75
Виr,ра.lенllя на придбання дочiрньсlго пiдпр".""ruа rа u,rсri госIlодарсьЙi
tlли н l.t цi з280 () ()
Iншi платежi з290 ()

рух коштlв вlд iшвестицiйпоiдiяльностi 3295 225 295

()

()
()

()
()
()

() ()

()

()



III. Рух rcoulTiB у результлr,i tРiпапсовоiдiяльпостi

Надходlксння вiд:

Власного капiталу зз00

ОтDимання позик з305

Надходlкення вiд продалсу частки в дочiрньому пlдприсмствl зз 10

Irrшi надходrкення з340

Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45 ()
погашення позик зз50

сплатч дивiдендiв зз55

Витрачення на сплату вiдсоткiв зз60 )

Влтрачення lIa сплату забOргOванOстl з фiIlансOвоi 0реIIди 33б5

витDа.lення на пDидбанtlя частки в д<lчiрньому пiдлрисмствi 3370 ()
Витрачення }Ia виплати неконтрольованим часткам у дочiрнiх пiдприt,мствах JJ /5 (

Iншi платеrкi зз90 ( 201 )

Чистпй рух коштiв вiд фiпапсовоiдiяльностi 3395 -20 l

чшстшli рyх грошових коштiв зп звiтний перiод 3400 - l38 l49 \!/

Залишtlк коштiв rta початок року 3405 Iз46 119,|

Вплив змiни валютних Kyl]ciв на змишок коштiв 34l0,
змишок коштiв lIa кillець року 34l 5 l208 l 346

Генерапьний
'l'OI] аК)',\ АllФ

Захараш T.I

(iнiцiали, прiзвиче)

Гончар М.П.

(iнiцiuи, прiзвищс)

ч

()

()
()
()
()

()



(найпtенування)

Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

Форма N4 Код за ДКУД l 'SOЮ05 l

Стаття
код З

рядка

\tапirал у
дооцiшках

Додатковцй
капiтал

Резервпий
кдпiтал

Нерозподi-
лепий

пршбугок
(пепокрптшй

збшток)

Неоплl-
чений

капiтал

Вилученпй
капiтал

Всього(плйовий)
кRпiтал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I0

_}аltпшоlс па llочill,ок pol(y 4000

Корrrгування:
Змi lla облiковс.ll лс;лi,1,1lкrt

4005

Виправлення помtJлок 40l0

Iншi змiни 4090

Скориговаший залишок па
початок року

4095

Чпстшй прибугок (збшток) за
звiтппй перiод

4l00

Iшший сукупнlлй дохiд за
звiтппй перiод

4l l0

flооцiнка (уцiнка) необоротних
активiв 4lll

.Щооцiнка (уцiнка) фiнансових
iHcTpyMeHTiB

41l.2

Накопиченi KypcoBi рiзницi 4|lз

Частка iншого сукупного доходу
асоцiйованих i спiльних
пiдприсмств

4l l4

Iltший сукупний ;дохiд 4llб
Розподiл прпбутку:
Вип.lIати власI]икам (,чив jденди) 4200

Спрямування прибутку ло
зареестрованого кап i,гму

4205

вiдрахування до резеl)вIlого
капiталу 42l0

Сума чистого прибутку, наJIежна

до бюджеry вiдповiдно до
законодавства

4215

Сума чистого прибутку на
створення спецiальних
(чiльових) фондiв

4220

коди

z02ll l l l

33074085



l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сума чистого прибутку на

матерiальне заохочення
/t1(

ВпсскIr учаспlrкiв:
Внески до капiгалу

4240

Погашення заборгованос,гi

капiталу
4245

Вплучепшя капiталуi
Викуп акчiй (часток)

4260

Перепролаlк викуплених акцiй
(часток)

4265

Анулювання викуплених акцiй

(часток)
4z10

Вилучення частки в капiгалi 4z75

Зменшення ttclMil,taлbt,loi BapTocTi

акцiй
4280

lншi змiнrl в капi,галi 4290

Прилбання (пролаlк)

неконтрольованоi частки в

дочiрньому пlдприемс,гвi

4z9|

Разом змiш у капiталi 4295

Залrtшок па кiпець року 4300

к'ffi
Генеральний директор

L t,В^,,КУд ДIlО "yKРriHcbxi фонuип г

3ахараш T,I

(прiзвище)

Гоlrчар М.П.
Головний бухгалтер



нЕпIдприемницькЕ товАриство
ВIДКРИ ТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСIЙ НИЙ Ф О НД

(ДНIСТЕР>

Непiдприемницьке товариство кНЕЩЕРЖАвниЙ пЕнсIЙНиЙ ФонД к.Щнiстер>
Прш,riткИ до рiчноi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiшчився 31,12.2020 р.

в тис. грн.

Примiтки
PiK, що закiнчився

31 грудня
2020 2019

1 2 3 4
Iншi операцiйнi доходи 6,1 159 187
Адмiнiстративнi витрати 6.2 (I62\ (\41)
Iнш операцiйнi витрати 6.з (260) (466\
Iншi фiнансовi доходи 6.4 26з 426
Iнш доходи 6,5 1 879
Iншi витрати 6,6 (1 879)
Прибуток за piK

\Bim про фiнансовuй сmан сmаном на 31 Zруdня 2020 року

Примiтки 31 грулня
2020

31 грулпя
2019

] 2 J 4
Активи
поmочнi акmuвu

!ебiторська заборгованiоть
за розрахунками з нарахованих доходiв 6,"| 6 11
IнвестицiТ в цiннi папери 6.8 l44з 1 396
Грошовi кошти 6.9 1208 1 з46

усьоzо акmавr, 2 657 2 753

власний капiтал та зобовrязання
поmочнi зобов'язання
Поточна кредиторсьща заборго"анiсть 6.10 11 10
Чuсmа варmi9ц9 з[ц!9ц неdерэtсавноzо пенсiйноео фоrtdу 6,1 1 2 646 2 14з

Рацзом власнuй капimал mа зобов'язання 2 657 2 753



\вim про рух zролоtовuж коiщд1, за piK, tцо закiнчався 31 zруdня 2020 року

л

звiт про злriни у власнопtу капiталi за pik, що закiнчився 31 грудня 2020 року

Всього
власний
капiтал

Захараш T.I

головний б Гончар М.П.

в тис. грн

Примiтки
PiK, що закirrчився

31 грyдня
2020 20|9

1 2 3 4
L Операъ|iйlш diяцьнiсmь
Витрачання на оплату: ToBapiB (робiт, послуг) (|62\ (146)
Часmuй рух кошmiв Bid операцiйноt diяльносmi -I62 -146

IL Iнвесmuцiйна diяльнiсmь
Надходження вiд реалiзацii: фiнансових iнвестицiй l819
Надходження вiд отриманих: вiдсоткiв 268 425
Надходження вiд погашення позик 1616
Витрачання на придбання; фiнансових iнвестицiй (l 922]' (l 746\
Часmай рух коtцmiв Bid iнвесmuцiйноi diяльносmi 225 295

III. Фiнанс ова diяльнiсmь
Iнш надходження
Iнш платежl (201)
Чuсmай рух кошmiв Biil tlliHaHcoBot diяльносmi - 201

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод -1з8 149
3алашок кошmiв на почаmокроку | з46 1 197
3алutаок кошmiв на кiнець року 1 208 1 з46

3мiни в капiтал]
Статрний

капiтал

Залишок на З l грудня 2018

Усього сукупний прибуток за
Залишок на 3 l грудня 2019

Уqього сукупний прибуток за oiK
Залишок на 3 1 грудня 2020

Тов (кУА АПФ
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НЕПIДПРИ€МНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО
(вIдкр итиЙ нЕдЕрхtАвниЙ пЕнсIЙниЙ Фонд

(ДНIСТЕР>

ПримiтКи до рiчНоi фiнансовоi звiтностi за мсФЗ за piK,
що закiнчивая 31 грудня 2020 року

1. Iнформацiя про пенсiйний фонд та програми пенсiйного забезпечення
1.1. Iнформацiя про НТ ВIIПФ dHicTep>

Наймеltувсtttня Фоtйу
yKpa'tHcbttoto MoBoIo повне: Непiдприсп,lницьке товариство (ВIДКРИтиЙ нвдвгждвI-IиЙ

ПЕНСIЙниЙ оо1-1д <Щнiстер>;

украiнською мовою скорочеFIе: нт внпФ <!HicTep>;
англiйськокl мовою повне: NON-COMMERсIAL OPEN NON-GOVERNMENTAI- PENSION

FUND (DNIS-I'ER))

ЮрuDu,пtuti cпtatltyc НТ ВНПФ Kfltticmep>
Непiдприемниliьке товариство <<BIдкритий нЕдЕржАвний пЕнсIЙниЙ _Фонд

Kf]HicTep> (Оалi - Фонd абО НПФ) С юридичною особою з моменryйогодержавноТреестрацiТ.
МаВ СТаТУС НеПРИбУТковоТ установи (внесегrиЙ до Ресстру неприбуткових органiзацiй l 0.09.2004

року. рiшення Nъ 38/i5-1), виклtючений з реестру рiшенням лъ 11|з064600266 вiд 01.0В.201 1р, даrаскасування ознilки неприбут.ковосr.i 0l .07 .20|1р.
Кол СflРПОУ ]З0740В5.
основний KBEI]: 65.З0 Щiяльнiсть пенсiйних фоrrдiв.Вид Фонду - вiдкритий, тобто це недержавний пенсiйний фонд, засновFIиками якого

Mo)ItyTb бути будь-якi юридичнi особи (KpiM тих, дiяльнiсть яких'фitlансуеться за рахунокдержавногО бюдтtетУ УrtраiнИ чи мiсцевИх бюджетiВ). Учасниками цього виду фонду'*оir.уr"бути буль-якi фiзичнi особи FIезалежно вiд мiсця .,.u,.olrun.,."py ix роботи.(Dонд мас самостiйний баланс, рахунки у зберiгача, пеtIатку, tштампи та бланки зi свотм
найменуванням,

СвiдоцтвО про ре€страцirо фiнаrrсовоТустанови ПФ NslЗ вiд 2B.l0.2004 р.ФонД вкJIIочено до дер}кав}Iого ре€стрУ фiгrансових ycTalloB' 26.10,2004 рокУ,
реестрацiйний номер 121001 16.

Засttовнака Фопdу
Засновником Фонду е Товариство з обметtеною

едрпоу 2з512911)

Мепш diлльпосmi НТ ВНПФ Kfltticmep>

вiдповiдальнiстю <Cipiyc-95>> (код

Фонд створеrtий для проваджеt{ня дiялы,lостi з недержавлtого пенсiйttого забезпеченllя lIIJlяхом
накопичення пенсiйних коштiв FIa користь учасниttiв Фоr-rду з подzlJIьшим управлittням пенсiйнип,lи
аIсtивами, а такоЖ для здiйснення пенсiйНих виплаТ учасникаМ ФондУ у визначеному Законом Украiни
кпро недержавне пенсiйне забезпечення> (далi * Закон) порядку.

Преdмеm diяльtюсmi нт внпФ кfпiспtер>
I1редметом дiяльностi Фонду с суttупнiсть органiзацiйних, юридичних та iнших

лередбачених чинним законодавством УкраТни дiй, 
"np"rouur-,"x 

Htt здiйс}Iен}lя }lедержавFIого
пеl-tсiйногО забе:зпеченtlЯ учасниttiВ ФондУ , ,"rоrО о,гриманFIЯ I,IимИ додаткових дозагальнообов'язкового лержавного ленсiйного страхування пенсiйних вигlлат.
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Opzпltu yпpttBлittttlt НТ ВНПФ Kftticmep>
Органами управлiння Фонду е загальнi збори засновникiв та Рада Фонду. Створенгlя

iнших органiв управ.ltiння Фонду заборонено.
Рада Фонду е сдиним регулярно дiючим органоNI управлiння Фонду, що здiйснюс

контролЬ за IlоточнОю дiяльнiСтю ФондУ та вирiшус ocHoBHi питання його роботи. Засiданнrr
Ради Фонду проводяться перiодично (не рiдше нiж раз на квартал).

Д dлl i t t i с mр а пло р, l{цJ|l 11 0нiя з у tl р ttB л i н н я u кm uв (цl u, з б e1l i z ч ч Ф о н ф
Адмiнiсr,рування Фонду виконус Товарис,l,во з обмеженою вiдгIовiдальнiс.гю ккомгtанiя з

управлiннЯ активамИ та адмiнiстрування пенсiйних фо"дiu <YrtpaTHcbKi фонди> (далi
Адмiнiстlэатор) вiдповiдно до договорУ на адмiнiстрування J\Ъ д-5 вiд d+. t t .zooq року.Адмiлtiстратор дiс на пiдставi таких лiцензiй:
лiцензiЯ cepii АБ Jъ 115994, видаFIа НачкомфiНпослуГ 29.12.2008 року. строк 1] дiТ - безстротtова, ,

Провадrкення дiяльносr,i з адмiнiотрування недержавних rrенсiйних фонлiв;
Мiсцезнаходження Адмiнiстратора: 03 l 51, м. КиТв, вул. Ушинського, бя. 40.

управлiнl-tя активами Фонду виконус Товариство з обмеlкеноtо вiдповiдальнiстю ккомпанiя
з управлiння активами кГIортфельнi iнвестицiiu (дuпi *куА) вiдповiдно до договору на управлiнняактивами j\гс 2 вiд 2з.06.2005 року, КУА лiс на пiдставi таких лiцензiй:
лiцензiЯ cepiT АЩ м 0з437i, видана нкLIпФР 28.05,2012 року, cTpolc ii дiТ - безстрокова.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринкУ - дiяльнiсть з угIравJIiння акгивами iнститУцiйних
iHBecTopiB (дiяльнiсть з управлiння активами).
Мiсцезнаходх(ення I{YA: 79037, м, Львiв, вул. Б. Хмельницького, бул. 212.

зберiгачем Фонду е Публiчне акцiонерне товариство (дкцtонЕрний БднккУКРГАЗБАНК) (далi - Зберiгач), який налас Фонду вiдповiднi послуги ..lдr1о з договором ЛЪ
9120|5 вiд l4. |2.2015 року.
Зберiгач дiе на пiдставi лiцензiТ cepiT АЕ Л"9 26З2З8, видitноi ДКЦПФР 28.()B.20l3 року.Мiсцезнаходя(ення Зберiгача: 0з087, м. Киiв, вул. Среванська, буд.1.

I.2. опuс ttро?раvч пcttciйttozo зuбезпечсttttя Нт внпФ KЩttic,mep>
програма пенсiйного забезпечення НпФ - це частина системи накопичувального пенсiйного

забезпечення, яка грунтусться на засадах добровiльноТ участi фiзичних ,u .рrдrчних осiб, уформуваннi пенсiйних накопичень з MeToIo отримання учасниками недержавного пенсiйного
забезпечення додаткових до загальнообов'язковогь державного пенсiйного 

"rрu*уuuпrя 
пенсiйних

виплат. Вона дозволяе:
, створиТи додаткоВе до загальнообов'язкового державного пенсiйного страхуванI{я

джерело пенсiйних виплат;
, забезпечити громадянам бiльш високий piBeHb життя при досягненнi пенсiйного BiKy;о забезпечити формування нових джерел iнвестицiйних pecypciB для iHBecTy"u"""-u

рiзнi сектори економiки;
, створитИ умови для додаткового стимулювання розвитку ринку капiталiв,

здешевлеFIня кредитiв та пiдвищення лiквiдностi фондового ринку;, побудувати систему недерх(авного пенсiйного забезпечення Укратни на ocHoBi
апробованих у свiтовiй практицi принципiв та механiзмiв.

IIр at t ц lt п u ПР О ZP аlИ u п е tt с i й t t о zo з аб ез п e.t е tt t tя НП Ф :
, законодавче визначення умов недержавного пенсiйного забезtrечення;о заiнтеРесованiстЬ фiзичниХ осiб У недеря(авному пенсiйному забезпеченнi;о добровiльнiсть створення пенсiйних фондiв юридичними та фiзичними особами,

об'сднаннями фiзичних осiб та об'еднаннями юридичних осiб;о добровiльнот участi фiзичних осiб у системi недержавного пенсiйного забезпечення
та вибору виду пенсiйноТ виллати, KpiM випадкiв, передбачених Законом;о добровiльнiсть прийняття роботодавцем рiшення пlrо здiйснення пенсiйлlих BHeckiB
на користь cBoix працiвникiв до системи недержавного пенсiйного забезпеченняl,, економiчна заiнтересованiсть роботодавця у здiйсненнi пенсiйних BHeckiB на користь
cBoix працiвникiв до системи недержавного пенсiйного забезпечення;, немо)IgIивiсть необгрунтованоТ вiдмови роботодавця вiд здiйснення пенсiйних
BHeckiB до системи недеря(авного пенсiйного забезпечення на користь cBoix
працiвникiВ, якщО роботодавець розпоLIаВ здiйснення таких пенсiйних BHecKiB;

4Непiдприемниtlьке товариство (НЕДЕРЖАвниЙ пЕнсIЙНиЙ ФонД KlHicTep>
ПримiткИ до рiчноi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився 31.|2.2020 р.



' PiBHoПPaBHicTb Bcix УЧасникiв пенсiЙного фонду, якi беруть rlасть в однiй пенсiйнiй
cxeMi;

, розме}кування та вiдокремлення активiв пенсiйного фо"ду вiд активiв його
засновникiв i роботодавцiв - платникiв пенсiйного фо"ду, адмiнiстратора, компанiй з
управлiння активами, страхових органiзацiй . ,.rЬ, унеможливп.пп, банкрутства
пенсiйного фо"ду;. визначення розмiру пенсiйноТ виплати зrшех(но вiд суми пенсiйних коштiв,
облiкованих на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду або
застрахованоТ особи;

, гарантування фiзичним особам реалiзацiТ прав, наданих Тм Законом;r цiльового та ефективного використання пенсiйних коштiв;о дер)€вне регулюванНя розмiру тарифiв на послуги, що надаються у системi
недержавного пенсiйного забезпечення;

, вiдповiдальностi суб'сктiв системи недержавного пенсiйного забезпечення за
порушення норм, передбачених Законом та iншими нормативно-lIравовими актами], державне регулювання дiяльностi з недержавного пенсiйного забезпечення та
нагляду за його здiйсненням.

Ро б оmоd ав фвlutаdl t uк u Ф о Hly
До основнот групи роботодавrliв, якi сплачувzlJIи пенсiйнi вI+ески вiдноситься * вдт

<Селянський комерчiйний банк KlHicTep> та iншi. До .pyn" працiвникiв, охоплених програмою
пенсiйного забезпечення вiдttосяться Bci працiвники вкладника, якi перебуваJIи в трудових вiдносиl.лах з
засновником, або роботодавцем - платником Фонду,

Станом на З 1 .l 2,2020 р. Фоrrд здiйснюе недер}кавне пеttсiйне забезпечення l 368 учасникiв, якi
с працiвниками вищезазначених роботодавцiв. За 2020 piK не було залучено I{ових вкладникiв.

УшаtuкuФоtiу
УчасникамИ ФондУ е фiзичнi особи, на користь яких сплачувалися пеrrсiйнi внески до Фонду i

якi маю-гь право на отримання пенсiйних виплtrг iбо оrр"rуют,ь TaKi випjjати на умовах i в гlорядку,
в изначених пенсi йн и м KoI"lTpaKToM та договором про ви плаry.

Кiлькiсть учасникiв станом на З\,12.20 р, "ru"ou"r" 
i 36В.

умов tt пр utt lлllешrя пel lci liH oi ttpozpп,tt u
програма може бlли припинена, якщо лiквiдованi Bci засновники або припинили участь впенсiйному фондi Bci його учасники.

поряdокуюtaDettttя ttettciйttttx kottпtpokпtiB з НТ ВНПФ кfпiсmер>
Пеr]сiйний контракт с договором Mixt Фоrцоп,t ,.u йо.о ur-uдrrrпо*, якийуIшадасться вiд iMeHiФонду його Адмiнiстратором та згiдно з яким здiйснюеться недержавне пенсiйне забезгtе.Iення

учасника Фонду.

Пепсiйtti схемu, ltоtrlяiок внесепнrl зlуtiн do ltlrx лпп ix скосування
УмовИ та гIор,IдоК недержавногО пенсiйногО Ъабезtlечення, що здiйснюст.ься Фондом,визначаIотьсЯ пенсiйними схеN4аN4и, якi розробляються з доl,римаI,It{ям виlиог Закону, iгlt.ших

норма,гивно-правових aKTiB з питань недержавного пенсiйного забезпечення та Стат.угу.
Фондом заресстровано пенсiйна схема - Гtенсiйна схема Npl кВкладниками с фiзичrri ,га

lоридичlli особи>.

Фонд виItористовус програму пенсiйноr,о забезпеченнr] з визначеним внеском, згir]но з яко1осуми, щО tliдчягаютЬ виплатi у виглядi пенсiйногО забезпечення, визначаються вiдповiдно до BHecttiB,
сплаtlе}Iих до Фонду, i отриманого вiд них iнвестицiйного дохо/{у.

Сума пенсiйних коштiв, що належить кожному учаснику Фонду, визначаеться множеннямкiлькостi одиниць пенсiйних активiв Фонду, облiкованих на iндивiдуаJIьному пенсiйному рахункуйого учасFIика, FIa чисту BapTicTb одигtицi пенсiйних активiв drо"Ду .u вiдобраЙсrо"" uuiнливiдуальному пенсiйному рахунку учасника LШФ. Сума пенсiйних коlлтiв ycix У.tасниt<iв Фонду
дорiвнюс чистiЙ BapTocTi акгивiв останнього. Чиста uupriaro активiв Фонду, кiлькiсть одиниць його
пеноiйгtих аrtтивiв та чиста BapTicTb одиницi пенсiйних активiв Ооrду ur.rr*oru?" ;;-;;;;;
робочого дня.



Пепсiйtti BtrccKu do ФопDу
пенсiйнi внески - грошовi ко[lти, сплаченi вкrIадником ло Фоrrду в розмiрi та порядку,

установtlеному пенсiйним коFIц)акION{, укJIаденим з Фондом згiдно з умовами обраноТ пенсiйноТ схеми.
максимальний розмiр пеноiйних BHeckiB не обмежусгься. Пенсiйrli внески сплачуються лише в
нацiональнiй валютi Украirи, а у випадках, передбачелих законодавuгвом Уцlаiни, в iноземtлiй валютi за
офiцiйним обмiгrним курсом Нацiонального банку Украi'ша, що дiяв nu ,оr.r, сIUIати, шляхом
безготiвковИх розрахункiв. Юридичнi особи сплачують пенсiйнi в}{ески лише в безготiвковiй формi.

пенсiйнi внески сплачуються перерахуванням вiдповiдллих гро[rових cyl\4 на поточгli рахунl1ц
Фонду у йоrc Зберiгача. Розмiр ,га порядок сплати пенсiйних BHeckiB встановлюегься пенсiйним
контрактом вiдповiдно до обраноТ пенсiй ноТ схем и.

Пеttсiйнi акmuвu Фоtiу
Пенсiйнi актI4ви - активИ Фонду, сформоватli викл}оtILlо внаслiдок пов'язаrtоТ з провад)кенням

ним дiяльностi з недержавного пенсiйного забезпечення.
Ilенсiйнi аl(тиви Фонду сltладаюгься iз:

1) активiв у грошових коштах;
2) активiвуцiннихпаперах;
З) iнших активiв згiдно iз законодавством.
Iнвестицiйна дiяльнiсть з активами Фонду здiйснюеться вiдповiдно до йогсl IнвестицiйноТ

декларацii тавимогЗакону.

I t t Becllt tt цi й t t п de rcп try u цilt
IнвестицiйНа декJIараЦiя с докумеI]том, який визначае iнвестицiйгrу полiтику Фогlду. В

Iнвестицiйнiй декларацiт вiдобраяtаються ocHoBHi напрями iнвестування активiв Фонду та обмелtення
iнвестиtцiйнот дiяльностi з пенсiйниN4и активами, встановленi у Merkax загаJIьних вимог та обмежень
iнвестицiйноТ дiяльностi, визначених Закогtом. Iнвестицiйна дешrарацiя LIT ВI]ПФ кfiнiстер> та змittи
до неТ розробляються i затвердкуються Радою Фонду.

В uкор uс пrt l u tя lt et t с i йt t ttx ctKпt uв iB Ф о н dу
Пеr:сiйнi активи. що накопиЧуються у Фондi, використовуються для цiлей його iнвестицiйноI

дiяльностi, виконання зобов'язань Фондом перед його учасниками та оплarги виlрат, пов'язаних зi
здiйснеtjltям недержавI]ого пеttсiйного забезпечеt.Iня з урахуванI.tям обмеlкень, встаFIовлеFIих
законодавством.

Оu ювt t i tлоказt t uка d iялtь t tосплi Ф опD1l

h tfuсгi zlктиви (Юruцz наЗ1.12.2аО рlqУ -2646 тис. грн.
h Зага"lьна сума надхоДжень пенсiйних BHecKiB до Фонду за2а0 piK сганови,гь 0.гис. грн, уюму числi сума переведеrшя пенсiйних коrrтгiв з iнших педерлевrsих пенсiйIiих фгшiв Омс. грн.
h Переоцiнl(адовгосц]оковихзобов'язаньФонду в2йOроцi, r;Iанови-гь lО4т,ис. грн.
h За звiтrrий 2020 piK здiйснено пенсiйних виплат та переведень до iншою п".,"iй"о- фrrду на

заl?JIьну суму 201 1ис. грн.
h Зменrrюння Llистих акгивiв Фонлу за 2020 piK * 97 тис. грн.

2. OcHoBlI пiдготовки, затверджеIlня i подання фiнансовоi звiтностi
2.1. rдентифiкацiя фiпансовоiзвiтностi

Фiнансова звirтriсть Фонду е фiнансовоtо звiтнiстю заг€Ulьног0 призначсння, яка сформована з
метою достовiрно llодання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiя.гtьностi та грошових пот.окiв
Фонду для задоволення iнфорп,lацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними
екоtlомiчних pirшeHb.

КонцептуальноIо ocнoBoto фiнансовоI звiтl,tостi Фонду за pirt, що закiнчився З l грулllя 2020 року.с Мiжнароднi с,гандартИ tРiнансовоТ звiтностi (мсФз), включаючи Мi>xнароднi стандарти
бухгttлтерського облiку (МСБО) та Тлума,rевня (ltТМФз, пкт), виданi Ралою з Мiжнарод1l1их

Непiдприемницьке товаристВо (нЕдЕРжАвниЙ пЕнсIЙНиЙ ФонД <.Щнiстер >
ПримiткИ до рiчноi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закirтчився З1.12,2020 р,



стандартiВ бухгалтерсЬкого облiкУ (рмсБо), в редакI_1ii чиннiЙ на l сi.lнЯ 2020 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

ПiдготовлеНа ФондоМ фiнансова звiтнiстЬ чiтко та без буль-яких застережень вiдповiдае Bcitvl
вимогам мсФЗ з врахуванням змiн, внесених рмсБО станом на дату звiтностi, дотримання яких
забезпечуе достовiрне подання iнформацii' в (liнансовiй звiтностi, а саме, лоре.lноТ, достовiрноТ,
зiст,авноТ та зрозумiлоi iнформацii,

ПрИ c}opMyBaHHi фiнансовоТ звiтностi Фонд керувався також вимогами наtliональних
закоFIодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацiт i ведення бухгалтерського облiку та складанIlя
фiнансовоi звiтностi в ykpaiHi, якi не протирiчать вимогам мсФз.

2.2. Валюта lIодання звiтностi та функцiональна валюта, сr.упiнь 1lкруглення
валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, йю с укратнська гривня.

Фiнансова звiтнiстЬ скJIадена у тисячаХ гривень, округлениХ до цiлих тисяч, тому вiдхип"rr" np,
заокругленнi можливе в межах однiеТ тисячi.

2,3. ПрипущенIIя про безперервнiстьдiяльностi
Фiнансова звiтгliсть пiдготовлена виходячи припущення про безперервнiсть дiяльtlостi,

вiдповiдно до якого реалiзацiя аttтивiв i погашення зобов'язань вiдбувачria" * ходi звичайноТ
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включа€ коригування, якi необхiднъ було б провести в тому
випадку, якби Фонд не могло продов}кити подальше здiйснення фiнансово-го.подuр"опоi дiяльностi
вiдповiдно до принципiв безперервностi лiяльностi.

2;3,1. ПРИПУЩеННЯ ПРО безперервнiсть дiяльностi в перiод глобальнот пандемii CovID-19
Фiнансова звiтнiсть не вкJIючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку,

якби Фонд не мiг бИ продовжиТи подальШе здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностiвiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. Керiвництво не бачить жодних суттевих
cyMHiBiB щодо безперервностi дiяльностi Фонду. На дату затвердження фiнансовоi звiтностi не
представлясться можJIивим оцiнити, як надалi вплине COVID- l9 на фiнансоЪу дiяльнiсть Фонду.

2,4. Рiшелlня про затвердженIIя фiнансовоiзвiтllостi
Фiнансова звiтнiстЬ ФондУ затверджеНа до випуску (з мет,ою оприлюднення) рiшенн.tlмРади Фонду вlд22 сiчня 202l Р. I-Ii 1^rасниtси Фонду, Hi iншi особи не MaIoTb права вносити змiни до

цiеТ фiнансовоi звiтностi пiсля ii затвердхtення до випуску

2.5, Звiтний перiод фiнансовоТ звiтностi
Звiтгtим перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться календарний piK,

тобто перiод з 01 сiчня по З 1 грулня 2020 porcy.

2.6. HoBi i переглянутi МСФЗ та illтерпретацii

HoBi МСФЗ, прийнятi cTaIjoM на З l .1 2.2020, ефективна дата яких не настала:

МСФЗ та
правки до них

OCHOBHi ВИМОГИ
Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування

3астосування у
фiнансовiй

звiтностi за piK,

що закiнчився

31.12.2о2о р.

Вплив поправок

МСФЗ g

Фiнансовi
iнструменти,

МСБО з9
Фiнансовi

iнструменти:

визнання та

У серпнi 2020 року Рада з
МСФ3 в рамках Реформи lBoR
опублiкувiла поправки, що
доповнюють випущенi у 2019

роцi та зосереджують уваry на
наслiдках реформи базового

рiвня процентних ставок на

фiнансовiй звiтностi компанii;

r сiчня zоzз.

року
flозволено не застосовано

Керiвництво та

упра вл iнський

персонал

про водять

дослiдження

щодо
поте нцi й но го



МСФЗ та

правки до них
OCHOBHi ВИМОГИ flocTpoKoBe

застосування

3астосування у
фiнансовiй

звiтностi за piK,

,цо закjнчився

J1.r12.2O2O Р.

Вплив поправок

оцiнка, МСФЗ z
Фiнансовi

iнструменти:

Розкриття

iнформацii',

МСФЗ +

Страхов i

контракти та

МСФЗ rб
Оренда

якi виникають, коли,
наприклад, базовий показник
процентноi ставки, який
використову€ться для
обчислення процентiв за

фiнансовим активом замiнено
альтернативною базовою

ставкою.

Попра8ки до фази 2

розглядають питання, якi

можугь вплинуги на фiнансову
звiтнiсть пiд час реформи
базового рiвня процентних
ставок, включаючи наслiдки
змiн договiрних грошоsих
потокiв або вiдносин

хеджування, що виникають
внаслiдок замiни базового

рiвня процентноТ ставки. з
ал ьтернативною базовою
ставкою (проблеми iз

замiною).

На етапi 2 свого проекry Рада

внесла змiни до вимог
зазначених стандартiв, що
стосуються:

о змiни договiрних
грошових потокiв -

компанii не доведеться
припиняти визнання або
кориryвати балансову
BapTicTb фiнансових
iHcTpyMeHTiB для змiн, цо
вимагаються реформою,
а замiсть цього оновить
ефективну процентну
ставку, щоб вiдобразити
змiну до альтернативноi
базовоi ставки;

. облiк хеджування -

компанij не доведеться
припиняти облiк
хеджування 8иключно
тому, що вона вносить
змiни, якi вимагае
реформа, якщо
хеджування вiдповiдае
iншим критерiям облiку
хеджування; i

. розкриттяiнформацiТ-
компанiя повинна буде
розкривати iнформацiю
про Hoвi ризики, що
виникають внаслiдок
реформи, та про те, як
вона управля€
переходом до
альтернативн их ставок,

Поправки до Фази 2

поширюються лище на змiни,

впливу на

фiнансову
зв iTHicTb.

Непiдприемницьке товариство (нЕдЕрЖАвниЙ пЕнсIЙНиЙ ФонД KlHicTep>
ПримiткИ до рiчноТ фiнансовоТ зBiTIrocTi за МСФЗ за pi*, що закiнчився З|.12.2020 р,



МСФ3 та
правки до них

OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування

3астосування у
фiнансовiй

звiтностi,за piK,

цо закiнlив9я

J1-.12;2026 Р.

Вплив поправок

якi вимаrа€ реформа базового

рiвня процентних ставок до
фiнансових iHcTpyMeHTiB та

вiдносин хеджування.

МСБо rб
<OcHoBHi

засоби>

Поправки забороняють

компанii вираховувати з

BapTocTi основних засобiв

суми, отриманi вiд реалiзацii
виробленйх предметiв, коли
компанiя гоryе актив до його

цiльового використання.

HaToMicTb компанiя визнае
TaKi надходження вiд продажу
та поЁ'язанi з ними витрати у
прибрку або збитку.

or сiчня

2о22 року
flозволено не застосовано

Керiвництво та

упра влi нський

персонал

вважа€, що

дiял ьн icTb

Товариства не

входить у сферу

дii'цього
ста нд а рту

МСБО з7
<Забезпечення,

непередбаченi

зобов'язання та

непередбаченi

активи))

Поправки угочнюють/ що
(витрати на виконання

договору) являють собою
витрати, безпосередньо
пов'язанi з договором - тобто
або додатковi витрати

виконання договору
(наприклад прямi витрати на

працю i MaTepia ли), або

розподiл iнших витрат, якi

також безпосередньо
пов'язанi з договором
(наприклад, розподiл
амортизацii о6'€кта основних
засобiв, що sи користоsу€ться
при виконаннi договору).

1сiчня
2о22 року

flозволено не застосовано

Керlвництво та

уп ра влi нськи й

пе рсонал
проводять

дослiдження
щодо

потенцiЙного

впливу на

фiнансову
зв jTH icTb.

МСФЗ з
<Об'еднання

бiзнесу>

Акryалiзацiя посилань в МСФ3
(lFRS) З на Концепryальнi

основи пiдготовки фiнансово'i
звiтностi, не змiнюючи вимог
до облiку для об'еднання
6 iзн eci в.

Додано виняток щодо
зобов'язань i умовних
зобов'язань. L{ей виняток
передбачае, що стосовно

деяких видiв зобов'язань i

умовних зобов'язань'
органiзацiя, яка застосову€
МСФЗ (lFRS) 3, повинна
посилатися на МСФ3 (lAS) 37
к3абез печен ня,

непередбаченi зобов'язання
та непередбаченi активи" або
на Роз'яснення КТМФЗ (lFRIC)

21 (36ори D, а не на

Концепryальнi засади

фiнансовоi звiтностi 2О18 року.

1сiчня
2о22 року

!озволено не застосовано

]

Керiвництво та

уп ра влi нськи й

персонал
про вод ять

дослiдження

щодо
потенцiй но го

впливу на

фiнансову
звiтнiсть.

Непiдприемницьке товариство (нЕдЕРжАвниЙ пЕнсIЙНиЙ ФонД к,Щнiстер >
ПрIлrлiткИ ло рiчноi фiнансовоi звiтностi за МсФЗ за piк, що закiнчився З|.12.2020 р.

, ,' .' ''],:'-'1,
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МСФ3 та
правки до них

OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування

3астосування у
фiнансов!й

звiтностi за piK,

цо закiнчився

31,12.2о2о р.

Вплив поправок

Щорiчнi
поправки в

lйСФЗ (zorB-

zozo): lйСФЗ
(lFRS)r

Дочlрне пiдпри€мство, яке

уперше застосувало МСФЗ.

Поправка дозволя€

дочiрньому пiдп рисмству, що
застосову€ lFRS 1: D16 (а) (яке

переходить на МСФ3 пiзнiше
cBoe'i материнськоi компанii),
виконати оцiнку накопиченого

ефекry курсових рiзниць у
складi iншого сукупного

доходу - на пiдставi такоi
оцiнки, виконаноi
материнською компанiсю на

даry ii переходу на МСФЗ.

з, сiчня

2022 року
flозволено не застосовано

Керiвництво та

управлiнський
персонал вважа€,

цо дiяльнiсть
Товариства не

входить у сферу дii
цього стандарry

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-

zozo): МСФЗ
(lFRS)9

Комiсiйна винагорода, що
включа€ться в (10-

вiдсотковий> тест при
припиненнi визнання

фiнансових зобов'язань.
Поправка уточню€ характер
TaKoi комiсiйноi винагороди -

воно включае тiльки
винагороду, сплачене мiж
позикодавцем i

займополучателя, 8ключаюч и

винагороду/ сплачене або
отримане вiд особи iнших
cTopiH.

1 сlчня

2о22 року
flозволено не застосоьано

Керiвництво та

уп ра вл iнськи й

лерсонал проводять

дослiдження щодо
потен цi й ного

впливу на фiнансову
звiтн icTb

Щорiчнi
попра вки в

МСФЗ (zor8-

zozo): МСФЗ
(lFRS)rб

Стимулюючi платежi по

орендi. Поправка угочню€
iлюстративний приклад N9 1З

до МСФ3 (lFRS) 16 шляхом
виключення прикладу

урахуsан ня вiдшкодування,
отриманого орендарем вiд
орендодавця в якостi
компенсацii за понесенi
витрати на полiпшення об'екта
оренди,

Керiвництво та

уп ра вл iнськи й

персонал проводять

дослiдження щодо
поте н цiй ного

впливу на фiнансову
з BiTH icTb

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-
zozo): МСБО

(lAS) 4r

Ефекти оподаткування при

визначеннi справеддивоi
BapTocтi. Поправка виключа€
вимоry lAS 41:22, яка вказуе,

ц{о потоки грощових кощтiв,
пов'язанi з оподаткуванням/
не включаються до
розрахункiв справедливоi
sapтocTi бiологiчних активiв.
Поправка призводить до
вiдповiдностi lAS 41 i lFRS 1З,

1сiчня
2о22 року

flозволено не застосовано

Керiвництво та

уп ра вл i нськи й

персонал 8важае,

що дiяльнlсть
Товариства не

входить у сферу дij
цього стандарту

МСБо r
(Подання

фiнансовоi'
3BiTHocтi))

Поправки роз'яснюють
критерiйуМСБОlдля
класифiкацii зобов'язання як

довгострокового: вимога до
су6'екта господарювання мати

о1 сiчня
2о2з року

flозволено не застосовано

Керiвництво та

уп ра влi н ськи й

персонал проводять

дослiджевня щодо
потенцiйного

Непiдприемницьке товариство (нЕдЕрЖАвниЙ пЕнсIЙНиЙ ФоFIД <flHicTep>
Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piк, що закiнчився З1,12.2020 р.
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МСФЗ та
правки до них

OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування

3acTocyBaHHi у
фiнансовiй

звiтностi за piK,

lцо закiнчився

31.12.2о2о р.

Вплив поправок

пра8о 8lдкласти погашення
зобов'язання принаймнi на 1,2

мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Сугнiсть поправок:

угочнено, що
зобов'яза н ня

класифiкуеться як
довгострокове, якщо у
органiзацii е право
вiдстрочити
вреryлювання
зобов'яза н ня

щонайменше на 12
мiсяцiв, а право компанii
на вiдстрочку

розрахункiв мае iснувати
на кiнець звiтного
перiоду;
класифiкацiя залежить
тlльки BiH наявностi
такого права i не
залежить вiд iMoBipHocTi
того, чи плануе компанiя
скористатися цим
правом - на класифiкацiю
не впли8ають намiри чи
очiкування керiвництва
щодо того, чи компанiя
реалiзу€ сво€ право на
вiдстрочку розрахункiв;
роз'яснення впливу умов
кредиryвання на
класифiкацiю - якщо
право вiдстрочити
вреryлювання
зобов'язання залежить
вiд виконання
органiзацiею певних
умов, то дане право icHye
на даry закiнчення
звiтного перiоду тiльки в

тому випадку, якщо
органiзацiя виконала цi

умови на даry закiнчення
звiтного перiоду.
Органiзацiя повинна
виконати цi умови на

даry закiнчення звiтного
перiоду, HaBiTb якцо
перевiрка i'x виконання
здiйснюеться
кредитором пiзнiше; i

роз'яснення вимог до
класифiкацii зобов'язань,
якi компанiя може або
може погасити шляхом
8ипуску власних
iHcTpyMeHTiB власного
капiталу.

впливу на фiнансову
зв iTH icTb

lt4СФЗ 17

CTpaxoBi

контра кти

Виключення деяких
видiв договорiв зi сфери
застосування МСФ3 17
Спрощене подання
активiв i зобов'язань,
пов'язаних з договорами

1 сlчня 2о2з

року
flозволено не эастосовано

Керiвництво та

уп ра вл iнськи й

персонал аважас,

що дiяльнiсть
То8ариства не

t1,



МСФЗ та

правки до них
OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
,застосування

3астосування у
9lнансовlи ,

звiтностi за piK,

що закiнчився

зц12.2О2о р.

Вплив поправок

страхування s звiтi про

фiнансовий стан
Вплив облiкових оцiнок,
зроблених в попереднiх
промiжних фiнансових
з BiTH остях
Визнання i розподiл
аквiзицiйних грошових
потокiв

3MiHa у визнаннi
вiдшкодування за

договорами
перестрахування в звiтi
про прибрки i збитки
Розподiл маржi за
передбаченi договором
страхування iнвестицiйнi
послуги (CSM)
можлиsiсть зниження
фiнансового ризику мя
договорiв вхiдного
перестрахування i

непохiдних фiнансових
iHcTpyMeHTiB

Перенесення дати всryпу
в силу МСФ3 17, а також
продовження перiоду
звiльнення вiд
застосування МСФ3 (lFRS)
9 для страхових компанiй
до 1 сiчня 2023 року
Спрощений облiк
зобов'язань по
вреryлюванню збиткiв за

договорами, якi виникли
до дати переходу на
мсФз 17
послаблення в

застосуваннi TexHiK для
зниження фiнансового
ризи ку
можливiсть визначення
iнвестицiйного договору
з умовами дискрецiйного
участi в момент переходу
на новий стандарт, нiж в

момент виникнення

договору

входить у сферу дii
цього стандарry

Фонд у фirrансовоТ звiтrrостi за piк, що закiнчився З 1 .12.2020 Р., Не застоOував достроково
ВИЩе ЗаЗНаЧеНi МСФЗ, ПОПРаВКИ ДО НИХ Та iНТеРПРе'гацiТ, Керiвництво та управлi;ський персонал
Ilроводить дослiдження щодо потенцiйного вIlJlиву на фiнансову звiтнiсть.

3. CyTTcBi положеIIця облiковоi полiтики

3.1 CyTTcBi облiковi полiтлIки

ОбЛiКОВi ПОЛiТИКИ - KoI]KPeTHi ПРИНЦиПи, основи, домовленостi, правила та практика, застосоваI]i
суб'ектом господарювання при скJIаданнi та поданнi фiнансовот звiтньстi. мсФа наводить об.пiковi
полiтики, якi, за висновком рмсБо, да}оть змогу скласти таку фiна}{сову звiтнiсть, яка мiститиме
доречну та достовiрну iнtРормацiю про операцii, iншi подiТ та )д4ови, до яких воI{и застосовуIоться. 'I'al(i
полiтикИ не сJIiД застосовувати, якщо вплив ix зас,госування с несуlтевим.

1-2
Непiдприсмницьке товариство (нЕдЕрЖАвниЙ пЕнсЙНиЙ ФонД KflHicTep>
ПримiткИ до рiчноi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.0,2020 р.
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Якщо приймасться рiшення про дострокове застосування нововведеного МСФЗ (за умови, щомсФЗ дозволяс дострокове застосування), Рада НПФ вносить лоповнення до облiкових полiтик, i
вони застосову}оться для складаI{ня фir+ансовот звiтностi. Прийнята облiкова полiтика Фонду
застосовусться послiдовно дJIя аналогiчних операцiй, iнших лодiй та умов, якщо тiльки поuпрarп"й
МСФЗ СПеЦiаJIЬНО Не ВИМаГаТИМе або Не дозволятиме розподiл статей за категорiями, для яких мо}куть
застосовуватися рiзtti облiковi полiтики.

облiкова полiтика Фонду розроблена та затвердI(ена Радою Фоrlду вiдповiдгlо до вимог мсБо 8
<облiковi полiтиttи, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинFlих мсФз, зокрема, мсФз 9
<Фiнансовi iнструиенти> та МСФЗ 15 кЩохiд вiд договорiв з клiснтами>.

Фiнансова звiтнiсть нт внпФ KlHicTep> за МСФЗ складаеться i подасться Адмiллiстратороlчl
Фонду згiдно з ч. б ст. 21 Закону Украiни кПро недержавне пенсiйне забезпечення> Радi н,I, вI-IllФ
Kl]H icTep>.

Перелiк та [Iазви форl,r фirrансовоТ звiтностi EIT вI]пФ <Щгliстер> вiдповiдають встаLIовлеI]и]чI
нп(с)БО 1 кЗагальt+i tsимоги до фiнансовоТ звiт,носr,i>>. Аналiз виграг, визнаних у прибутrtу або збигку,
здiйснrосться з використанням к,часифiкацij, засновагlоТ на функrliТ *"rpu, у Примiтка* poanp""oa.o""
структура витрат за характером.

представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у фiнансовiй звir.носr-i
здiйснгоеться iз застосУванI-|яМ прямого методу, згiдно з яким розкриваеться- irrформацiя про ocHoBHi
IUlаси в€lJIових надходжень грошових коштiв чи вzlлових виплат грошових ItomTiB. Iнформацiя про
ocHOBHi види ваJIоВих грошовИх налхо/и(ень та ваJlових aрпrп*".* виплат,lорrусrос, пu,,;д",оu;
облi кових записiв Фонду.

4. Iпформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Фонд обирае та застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiТ, iншlих
подiТ абО умов, якщо мсФЗ конкретно не вимагас або не дозволяс визначення rсатегорii статей, дляяких iншi полiтиttи моя(уть бути доречними.

За винятком прийнятих нових стандартiв i роз'яснень, що набули чиtlностi на l сiчня 2020 р.,облiкова полiтика, прийнята при складаннi цiеi фiнансовоi звiтitостi, вiдповiдас лолiтицi, що
зас,госовуl]zUIась пl]и сttладаннi рiчноi фiнансовоТ звiтностi Фонду за piK. що закiн.tився З l ррудня
2020 р, Фонд не застосову€ достроково буль-якi iншi стандарти, роз'яснення або погIрttвки, яlti с
випуlценими, а_пе Iце не набули чингlостi.

Фонд вперlле застосував цi t,loBi стандарти i поправки в 2020 роцi, вони FIe мають iстотtлого
BIIJlиBy на рiчну фiнансову звiтнiсть Фонду.

5. База, використана для оцiнкп активiв

I_{я фiнансова звiтнiсть пiдгоr,овлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартосr.i та справедцивоТ BapTocTi
сРiнансових illcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 KФiHarlcoBi iHcTpyr",,rru, а .гакож iнвестицiйноТ
HepyxoМoclj, яка вiдоброкасться за справедливою вартiст,ю вiдповiдно до йСьО 40 кIнвестицiйна
HepyxoMicTb>. tЩодо ринкових цiнних паперiв, ,Ъбru ,r*, операцiТ з якими вiдбуваються з
достатFIьою частотою та в достатI-Iьому обсязi, щоб надавати iнформацirо про пiноlтьорення набезперервнiй ocHoBi, то .справедJIивою вартiстю с ринкова цiна, Щодо цiнних паперiв, для якихактивниЙ риноК вiдсутrriй, справедлива BapTicTb розраховуеться з використанrtям iнших методiв
ОЦiНКИ фiНаНСОВИХ iHcTPYMetlTiB, Дозволеtlих МСФЗ 1З <Оцiiлкиru.проu"оп"* uopri"r,oo.

TaKi мегодИ оцiнltИ вIgIючаюгЬ викорис,га}Iня бiрrкових ко]ирувань на неакIивних ринкiLх або данихпро поточI]у ринкову BapTicTb iнIltого аналогiчного за характером iгlструменry, аналiз дискоliтованих
грошових потоttiв або iншi моделi визначення справедливоi BapToiTi. П"р"дОа"уuuпu aпрuu"д,,ива BapT.icTbt|iнансових активiв i зобов'язань визнаLIаеться з використанням наявноТ iнформацiТ про риt-lок i
вiдповiдlt1.1х плетодiв оцillки.

Ринкова BapTicTb нzUIежних Фонду цiнних пагIеlriв, що обертаються бi"rrьш як на одноl\4у
органiзаторi rоргiвлi, для розрахУнку BapTocTi активiв оцйrчrо"о на дilу розрахунку BallTocTi аI<тивiв
за бiрлсовипл курсом на основному (гrайсприятливirtrому) ринку.

Ст,осовно iнвестицiй, щодо яких оцiнити 
"rrрuu"дrraЬу 

BapTicTb немоIUlиво, у Ko)I(HoMy вигtадку
розкриваIоl,ься причини, з яких не використовуеться справедлива BapTicTb. Ti цiннi папери, якi *оrrо
фiксованУ BapTicTb погашеннЯ та булИ придбаrri для виконанtrя зобов'язань згiдно з програмоIо
пенсiйногО забезпеченНя абО певниХ ii частин. вiдобршсаються за сумами, що базую.гься на ix

1з
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остаточнiй BapTocTi погашення, llриtlускаюLlи iснування посr,iйнот норми rlрибутку ло c1poky
погашення.

CTocoBrro irrвестицiй, таких як оукуп}rе право I]a власнiсть
справедJIиву BapT,icTb яких неможливо, у кохtному випадку здiйснюсгься
чому не використовуеться справедл ива BapTicTb,

пiдприемства, оцiнити
розкриття причин того,

у подаIьшому за справедливою

6. Пенсiйнi активи, зобовrязанrrя

3.4.1 Вuзttсtttt.tя mп оцittка cllittaltсовнх ittcпtlly,vettпtiв

Фогlд визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдtlо до МСФЗ,
коли i тiльки ко.llи BiH стае стороною контрактних поJIожень щодо фiнансового iHcTpyMeHT,a.
ОперацiI з придбання або продажу фiнансовиriнсr,рументiв визнаю.I,ься iз застооуванням облiку за
датоIо розрахунку,

За стlэоком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляtоться FIa поточr,ri (зi
cTI)oKoM виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строкоп,r виконання зобов'язань
бiльше l2 мiсячiв).

Фонд класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюлоться
вtrр,гiстю Hzt ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
6) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу,
Фонд визнае Taki категорiI фiнансових активiв:

- фiнансовi активи, що оцiнюються
переоцiнки у прибутку або збитку.

за справедливою вартiстю, з вiдобралtенням результату

Фонд визгlае TaKi категорiТ сРiнансових зобов'язань:

- фirrансовi зобов'язанНя, оцiненi за справедливоIо BapTicTro, з вiдобраlrtеFlням результатупереоцiнки у прибутку або збитку.

Пiд час первiсного визнання фiнансового t}ктиву або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюс ik
за Тхньоlо справедливоtо BapTicTto .

ГIри припиненнi визнання фiнансового ак.гиву повнiстю рiзниця Mixt:

а) балансовою вартiстю (оцiненою на дату припинення визнання) та

б) отриманою компенсацiсю (включаючи будь-який новий отриманий актив MiHyc будь-яltе
tloBe взяте зобов'язанНя)визнатоть у прибутку або збитrtу.

3,4,2 ФiHattcoBi aKt\7lIBtt, uqО оцiнlоюmься зп спрrtвеt)лuвою BallmicmKl, з вir)обltп:lrcенlIrl,и
резульпшпlу пеllеоцittкu у прабуmt<у або збuttлку

flo фiнансових активiв, tllo оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобра-lкенLlям
результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться грошовi noltlr"'Ta ii еквiваленти,
депозити, акцiТ, ОВ!ГI та паТ (частки) господарсьt(ихтоварисr", дЪбirор"ьку заборгованiсть.

3.4.3 Гроulовi клшmu
Грошовi кош'и складаються коштiв на IIоточних рахунках та депози.гiв.
Еквiваленти грошових коштiв - це kopoTltocTpokoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно

коFIверryються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманFIий незначний ризик змiни BalэTocTi.
IНВеС'l'ИЦilt ВИЗI]аЧаеl'ЬСЯ ЗаЗВИЧай як eKBiBiuren,. .роrЪ"rх кошr.iв тi"rlьки в разi корокого ..,1rony
погашелIня, FIаприклад, уlродоu,Ir не бiльше нiя< три мiсяlдi з дати придбаrлrя.

грошовi кошти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна l,а подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiва-гIентiв злiйснюсгься за

справедливою BapTicTto, яка дорiвнtос i,x ношtiгlальнiй BapTocTi.
у разi призначення НБу в банкiвськiй ycTaHoBi тим.tасовоi адмiнiстрацiт або гцэийняття НБу

рiшеннЯ про "гriквiдацiю банкiвСькоТ установи r,a вiлсутностi ймовiрнос.r.i повернення грошових кошr-iв,
визI{анFIя ix як активу припиняеться i вiдобраяtаеться у складi збиткiв зuiтlчого перiолу.

t4
IJепiдприемницьке товариство (НЕДЕРжАвний пЕнсIЙFIиЙ о онД <lHicTep >
ПримiткИ ло рiчноi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, пдо закiнчився 3.12,2020 р.



3.4.4 /leno-:ltttttu

f]епозlrг (вклал) - це грошовi коltlти в r,сrтiвковiй а"бо безгtlтiвковiil формi ч валютi УкраТriи або
в iно,земнiГt Ba.lltcTi, або банi<iвсысi,tцета.lIи, якi баtitс llриlitrяв вiд вк-гlадника або якi l1алiйш.ци д,qя
l]клалнIlI(а tla дiоговiрl]их засаllа\ l{a визtlачеltrлЙ oTpclK зберiганttя чи без :]азначення такого строк)/
(пiл вiдсогОк або дохi;i в iншiй формi) i пi,iцlягаIо,гь виtlJIiIгi вкладнI4к)/ вiдllовittно до закOнодаt]с,гва
Украlirи т,а умсR цоговору,

,Щепозltт вLI:lllас,Iься у звiтi про фiнагrсttвий ст,ан тодi i лиLuе тодi, l<оли НГIФ с-гас сторсllою
контракгних положень щодо цьоi о iltcTpylvIcH,l-y.

Первiсна ilцiнка леi]озиту здiйснюсr,ься за йсll,о справелlивою BapтicTto. яка зазвичай 21орiвгrюе
його номiнальнiй BapTocTi. ВитраТи за операlliсrо, HaBiTb якщо воFIи I]рлмо вiдт-tосяться до укладаFIlIя
договору про деIIозит, FIe вкпIочаIоться до lIepBicrioT оlцiнltи депозиry а визнаються витратами псрitlдlу.

Полальша оцiнка депозитiв у нацitlltа.llьнiй ва.llютi здiйснюсться за справедливою вартiсгю
оч iкуваних гl)сI uови.y псlтокiв.

Ba1_1Tic,T,b o,tittyBaHItx ГРОIUСtВИх по,t,оt;iв за леIIозLI,гOм *, це теперiшltr,ч варгiсть г.рошlсавtlх rlo-t,oKiB
(вигlлаг за депози,гrtltь,l догсвором), яIti оiliкуюrьоя дrr о,I,риI\4ання вiд,-rовiцIlо до гра(liitl,виIIла-г,
ДИСКОtl'ГОВа}iИY За ДеПОЗИl'НИМИ С'ГаВКаМИ. Справедлива BapTicTb очiкуваних .p,.rrr_,ou"ri nor.rniu
ьiлобрая<ас,нинilrllli 1rllгll..oBi о.tiкl,ваt,tня c-I,i.l()oBIIo iаких пtаilбуr,нiх t,lrошоlrих гlо.l.о;<iв,

У разi :iMiltt.l спраgg,:цlивоi'ьа1-1,1,остi /tеllirЗИтiIl, lU,o MaloTb Micttc на звi.гtlУ даr1. raKi ,:;Мiни

ви jнаI01 ься 5z п,llrбугку (зби r,K1,) эвirr ltlго rrэрiод.ч.
Подаltьшtа оцiнка депозитiв 1, разi прLlзнаtIення FIБУ в банкiвськiй ус,гаllовl -гиллчасtiвоТ

адмiнiстраШii або ухваЛення НБУ рiшеlrItя rrpo лiквiлацiю банкiвськоТ vclaHoBtt здiйснкlеr,ься tr суп,ti
о,liкуваниХ tlалходх(ень гроltIових KolrtтiB з урахува}Iням ймовiрлIостi та строку ii ttовgрtrення.

За вiдtlут,ност,i 1"tMoBipHc,cTi псrвсрнення деtrозитiв визнання it як акl.ив)/ Ilрипl{лlяс.гься i
в iдобра;rсас:гь{J.ýI \/ складi збиr,к i в ll в iTHo го tlерiод1,.

J.,/.S Etlp,:oBitqiHttittttneprt
Вiлповiдrrо до ЗакоrlУ УкраТни <<Ilpo llедер)кавI]с rreHciйtle забезпечення) /1о СКЛадlу аlсгивiв

пенсiйlrоlо tilоllдУ в бrrргових rl,iгrHlax IIапсрах мо}I(,/гЬ налеl(а,гll trблiгацiТ, iпоr.ечtli оСllriгаilii'Та ,Эilla,lrti
(лсt tозитнi ) ccpr ифiкаr,r.r.

. об;r,iгiцiq - tlc Lriнний папiр, Ilto пссвiл,lУi, IJ1,1eceHHя його псрtllим }].,li,lcH}{KoM lрOtшсt]. BI,I'зlla'Iil(.
ВlЛI"IJС]'lljИ i{ОЗl]КИ Mi>lt ВЛаСtIИКОМ ОблiгацiТ та eMiTeHToM, пiдr,верлiltус зобов'я:iаrtня емiтегrга
IIовеl)}IугI,t власIltп,:овi об,тriгацiТ iT llопцitrа-цьt-l\ вартiсiЪ 1. передбаЧений просГlекго]\,1l eMicii (д.,151

itlшIe lte передбачено tц]оспеliт\)м eMiciT (л.,rя дерlкаtlнtах облiгацiii Украi'нir -- )'IчlОВiiN{и ik розrtiltlе1rня.;.
llIоТсчна облriгацiя - це iллэнtrllй цitlн1.ll-t папiр, шiо засвiд.lуч u,,"aarr"о l-pniuooж KotrniB iT B;tacrurltoп,t

i пiдrвершФс зобов'язаrlня елtiтэr;т.а вi7дшl,.одувати йому rrомirйльну BapTicTb r\icT 
"оriг^чii1. й;;;;;;

дOхолу в порЯдку, BcTaIloBJIeHoMy Закоtlrlшr Уliрdliiи l<Про iпоr,е.Iнi облiгаuii) та проспеltтом eMicii, а в 1эазi
ItевItI(онання emti,t,et-tT,oM зобов'язань З0 iгк_угечttою облiгацiсю надае iT властlиitу право заловоJ]ы{иl.и
cBoto виь]tогу за paxyrrotc iпtrтечtrtlгt,l покри],гя, якi.{м забезпеLIене виl(онаlлtlя зобов'язань емi,ген,та.

Оrцадний (легlозитЬий)'iертифiкат - Це неемiсiйний цiнний'папiр, Iцо t]иласl,ься tlаповлtий
СТРrЭК(ПiД ВiДСОТКl:, ПеРеДбаченi ),плова;i.tи йоl,о вида.ii) r,a пiдтвеРд;кус сум1,^uппод51 внесеного в баrrtс, i
права вкJlалнltка (в.тзt:tiика серllrфiкilта) на одеряtаlIIl}l зi спливол,,t вотановлеItогg 0]]р(,\ку c)/F/l.. Bц,пal1*i та
вiлсогл;iз, BbT,alloBлeltltx серт,иiiliкil.l.ол,1, \,баFrку. яliиii iiслтэ влtЛав.

' 'БОРГОЗi tliHHi ,-ratiePlа ВttЗн.tttугьсяl у зIзiтi lrptl (riнансовl{й JiaI{ год; i .пиtп9 rr;.1i. 1.1оли IlпrD c.r,ac
отброtIо к> к.Jпl,рактЁlих lrоло>tlеitь шlоltо l_(l rK i HcTllybl ettTli в.

' IIервiёl;а orliHlta, ,бQрt,овиХ tlittлtих tltr:lcl;iB :tit 'фiнансових аlсгивiв з;{iйснгосr.ьсц Ja
спllаьец.гlllвОrо шар,гiсгlО.'яка зазвtаЧай дорiвlrк;с lljHi опсраrlil'. у хtlлi яi<оТ буВ оr,рилланиЙ ait,ttlB. I[prэl.e,
якtцо icHi,l6T,t, свiл.tенrlя, що r[iHa опеlэацii'(rl1.11дýп;11rя)'не вiдповiдас справедлiйьiй вар.гоr;,i.i бсlр,.э,,,rr,
L{iнпих лаперiв, liKi прtадцбаваютЁсi.l. ви:зн,iеться tilrtlбyrnl< (зби,гоrt) upr'n"lrui"r-roil4v зизнаннi.

БОР: tlВИЙ ЦitrrrИй IlalIip пclBlttreH буlи tlecкacoBнo п,r"rпп.,"""й] ,,,'; ,.ак"й. шtо оцiнк-lсl.ься за
справедлиl]оttl вартiстю з вiдобра_лсеi{tlЯiч,| l;r]]Уль-l'аТу переоrliнки у прибутк1, або збltт,к1,, яitlцо ].aiie
призначенtLiI },суваС або зrlа,tно змеI{шtу€ rlевiдгtовiдiriсrъ с,цiнки чи виз..tанйя, яItу ilrко.rtи нiiaивак)l,ь
(r{еузгоджеltiсr,кr облilсiв>, щО illaitItlt вин}tкIiе внаэлiдок оцiнювання aKrTlBiB або з,эбов'язаtlь чи
вltзIlаlIIlя rlрrlбу,гкiь або збtlтtliь за Ilи}lи lla рiзr.их tliлt,lавах.

Биr,газ,lt iI.1 
'Il|)ил6:lнt,lя 

бОРгtl,-*и.,; . llittHlIx 1tаперiвл iцо оцit:кlЬгьс.,t ts 1-10ЛаЛЬUl()l\rу зfl
справедJtиз1)IО Bapтig ,io'. 

"9 
"*r,-.,rlin,,rr"cfI дI) i,i rrерlзiсturТ щ,р,rо.i.i ,liplt Bi,tзtItrHtti i rrлt:l:lt}.о,гt,ся

Dлrтре,гамj4 rK.piol1y , ,.', " ',

Неrriдrtрпемн}iцьке:0,0Bap]4OTB() ((НЕДLiРЖ,\ВFii4I/i t r]:][iСiI4FIrтЙ Фо}Щ l<fJrric.r,e;-l>
IlollпliтKrt лсl pi,trloi;rPiHaltcoBoT,зBiгi.rr;iTi за li4СФЗ ;.r piK. tt1o закitt,lt;вЬя З1.12,2(l2О i;,
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, СправелливоТ BapTocTi цiнних паперiв, u_о tie мають обiгу на органiзоврнрму , рцнку або щодо
цких органiзатори торгiв не встановили бiрж:овиЙ курс, оцiнюеться на пiдставi iнформацiТ про
котирування аналогiчних боргових цiнних пагrерiв. Аналогiчними вв.Dкаються цiннi папери, якi, як
MiHiMyM, мають такий самий кредитний ре iтинг, Якщо спостерiгасться вiдхилення параметрiв
аналОгiчних борювих цiнних паперiв вiд пареметрiв шiнного паперу.'що оцiнюеться, проводяться
кОригування, ilKi врахов},ють цi вiдмiнностi.

У випадку вiдсугностi обiry на органiзоваlому ринку таlабо вiдсутностi бiржового курсу цiнного
паперу на звiтну дату, вiдсугностi iнформаrдiТ .lро котирування аналогi.tних цiнних паперiв, BapTicTb
боргових цiггнж паперiв визначасгься дохiдним методом. шляхом дискоIJryвання майблнii очiкуваних
грошових потокiв, використовуючи ефекгивну ставку вiдсот,ка (с-гавку дохiдностi до погашенIlя) як ставку
дисконтування.

!ля визначення справедливоТ BapTocTi С}ВДП джерелами вхiдних даних е зведенi данi НБУ,
що пiдлягають оприлюдненню.

У разi скасування реестрацii випуску цiнних паперiв eMiTeHTiB Нацiональною комiсiею з

цiнних паперiв та фондового ринку або за рi-ленням суду, визнання ix як активу припинястьсяl i
вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiоду.

Щiннi папери, обiг яких на дату оцiнки Ее зупинено та рееётрацiя випуску яких не скасована,
але eMiTeHT таких цiнних паперiв лiквiдоваrпай таlабо був визнаний банкрутом та щодо нього
вiдкрито лiквiдацiйну процедуру за рiшенням суду, оцiнюються за нульовою вартiстю.

У разi оприлюднення iнформацiТ про t}орушення справи про банкрутство eMiTeHTa цiнних
ПаПеРiв, господарського товариства, борхника НПФ, цiннi папери, паi7частки такого
господарського товариства, а також дебiторська заборгованiсть боржника оцiнюються враховуючи
очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

СПРаведлива BapTicTb цiнних паперiв eMiTet-tTiB, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних
ПаПеРiв eMiTeHTiB, якi включенi до Списку eMi:eHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначасться iз
УРаХУВаННЯМ НаЯВНОСтi cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоТ
ЗВiТНОСтi таких eMiTeHTiB, результатiв Тх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх
економiчних вигiд.

У РаЗi Змiни справедливоТ BapTocTi боргсвих цiнних паперiв, що мають мiсце на звiтну даry
TaKi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтнсхо перiоду.

ЯКЩО )It НПФ приймае рiшення про дострокове пред'явлегlня оlrlадного (депозитного)
сертифiката банкУ дrя йогО погашення, у результатi чого ставка вiдсотка знюкусться, слiл визнавати
Зменшення справедливоТ BapTocTi цьогtl фiнансового активу в прибlтку (збит,к1,) звiтного перiоду.

Справедлива BapTicTb цiнних паперiв, обiг lких зупинений, дорiвнrое нулю.

3.4.6 Ilrcmрумеttmчкппimuлу
Iнструменти капiталу - це буль-якi контракти, якi засвiдчують залишкову чаOтку в активах

суб'скта господарюванlля пiсля вирахування Bcix його зобов'язань.
,ЩО iHcTpyMeHTiB капiталу вiдносяться акцii та паi (частки) господарських товарио1в.
Акцiя * це iменний цiнний папiр' який п,lсвiДчуе майновi гIрава його власника (акцiонера), що

стосуються акцiонерного товариствq у тому числi право на отримання частини прибlтку акцiонерного
товариства у виглядi дивiдендiв та право на отррмання частини майна аttцiонерного товариства у разi
його лiквiдацii, право на управлiння акцiонернI,м товариством, а також немайновi права, передбаченi
I-{ивiльrrим кодексом Украiгrи та законом, що р]гулIое питаIIFIя QтвореFIFIя, дiяльноотi та припинення
аltцiонерних товариств. i законодавством про iнстиry,ги спiльноI-о iнвестування. МСФЗ 9 розглядае
акцil'як iнвестиttiТ в iнструменти капiталу.

Iнструменти капiталу визнаються у Звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли НпФ стас
стороною контраItтних полох(ень щодо цих iнстр,/мен.гiв.

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталУ здiйснtосться за ix справедIивоIо BapTicTIo, яка
зазвичаЙ дорiвнюС lдiнi операцii, у ходi якоТ був отриманий актив. Проте, якщо iснують свiдчення. tцо
цiна операцiТ (придбання) не вiдповiдас справедливiй BapTocTi гщидбаних iHcT.pyMeHTiB капiтазtу,
рiзниця визнаеться як прибуток (збиток) при перrвiсному визнаннi.

Витрати на пlэидбання iHcTpyMeHTiB капiталу визнаються витратами перiоду i не
включаються до гlервiсноТ справедливоТ BapTocTi iHcr.pyMeHTiB капiт.алу.

Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB капiтал1 здiйснюсгься за справедJIивою BapTicTto FIa дату
оцiнки.

Непiдприемницьке товариство кНЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСIЙНиЙ оонД <Щнiстер >

Примiтки до рiчпоi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ зарiк, що закirrчився З1.12.2О20 р.
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Ринкова BapTicTb належних НПФ iHcTpyMeHT,iB капiталу оцiнюсться за офiцiйним бiржовим
курсом органiзатора торгiв на дату оцiнки. Якщо iнструменти капiталу ма}оть сlбiг бiльш як на олному
органiзаторi торгiвлi, то пiд час розрахуFIку BapTocTi активiв TaKi iнструменти оцiнюIоться за курсом
на ОСнОвному ринку для цього iнструпленry капiталу або, за вiдсуI,ностi основного ринку, на

наЙсприятливiшому ринку для нього. Якrr{о свiдчень на користь протиле}кного положення немас,

ринок, на якому НПФ зазвичай здiйснюе операцirо прода:ку аюиву. приймасться за осFlовний або.
за вiдсутностi основtlого ринку, за найсприятливiший ринок.

Оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу, що входять до складу аrсгивiв НПФ та перебувають у бiрrковому
списку органiзатора торгiвлi i при цьому не MaIoTb визначеFIого бiрхtового курсу на дату оцiнки,
здiйснюсться за останньою балансовою вартiстю. Якщо е пiдстави ввrDкати, що балансова BapTicr-b

суттево вiдрiзняеться вiд справедливоТ, НПФ визначас справедItиву BapTicTb за допомогоtо iнших
методiв оцiнки або залучас до оцiнltи незаJIежного оцiнювача. Вiдхилення можугь бути зумовrIенi
значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiтeHTa та/або змitlами когl'lолlктури ригIкiв, на яких eMiTeHT
провадить дiяльнiсть. а такOж змiнами у KсlH'KlHKTypi фондового ринку.

Iнструменти капiталу iноземних eMiTeHTiB, що перебувають в обiгу та rlройшли .rriстинг на однiй
з провiдних iноземних бiрж, зазначенiй у u,. 41 Закону Украiни кПро недержавне гlенсiйне
забезпечення>, оцiнюtоться за бiря<овим курсом (цiноrо закриття бiржового торгового дня), визначеним
цiею бiр>rсею на дату оцiнttи активiв НПФ,

Справедлива BapTicTb цiнних паперiв eMiTeHTiB, обiг яких зупинено, дорiвнюс нулю.

3,4.7 lебitltорськчзпборzовопiсmь
!ебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який с контрактним правом отримувtIlи

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'скта господарювання,
!ебiторсьltа заборr,ованiсть визнасться у звiтi про фiнансовий стан тодi i ltише тодi. ltоли НГIФ

стас стороною контрактних положень щодо цього iHcTpyMeHTy.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливоIо вартiстю, яка

дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних контрактних грошових потокiв надаlуоцiнки.
!ебiторська заборгованiс,гь може бути HecKacoBllo призначена як така, що оцiнюсться за

СПРаВеДливОю BapTicTro з вiдображенням результату переоlli1-lки у приблку або збитку, якlцо таке
ПРИЗНаЧеННrI уСувае або значно зменшуе невiдповiднiсть оцiнки чи визнання (яку iнко.llи нzlзивають
(НеУЗгОдженiстю облiку>), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язань tlи
визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

ПОДаЛЬша оцiнltа дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою ваlэтiс,гю, яI(а
ДОРiВНЮС BapTocTi погашення, ,гобто cyMi очiкуваних конlрактних грошових потокiв на дату оцirtки.

У РаЗi Змiн справедливоТ BapTocTi дебiторськоi заборгованостi, що мають мiсце на звiтну даry,
,гакi зп,tiни визнаються у прибlr,ку (збитку) звiтного перiоду.

3.4.В 3обов'язttttttлt
ПеНСiЙнi кошти с сумою гроlпових зобов'язань Фонду перед його учасниками вiдповiдно до cTaTTi

1 Закону Украiъи кпро недерлсавне пенсiйне забезпечення) та визнаються як фiнансовi зобов'язання. За
своеЮ сlrгтIо, i вiдповiдно до порядку вiдоброкення у фiнансовiй звiтностi, пенсiйлri кошти с фiнансовими
зобов'язаннями, що носять довгостроковий характер.

Оцiнка ловгосIрокових зобов'язань перед учасFIиками Фогrду здiйснtос,l,ьоя за справедJIивою
вартiстю, яка визначасться вiдповiдно до ст.51 Закону Укратни <про недерлсавне пенсiйне забезпечеtrня>
та дорiвгпос чистiй BapTocTi активiв Фоrrду.

ГIОКаЗНИК'tистоТ BapTocTi активiв включа€ться до фiнансовоТ звiтностi недер)кавного пенсiйного
фоrrду у складi зобов'язань окремим роздiлом.

ПОтОчнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдаютъ однiй або докiльком iз
ни}кченаведених ознак:

- НПФ Сподiвасться погасити зобов'язанt,lя або зобов'язання пiдцягас пOгашеIII{Iо протягом
дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;

НПФ Не маС бе:зумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання упроловж rIlонайменш:е
12 мiсяцiв пiслtя звiтноr,о перiоду.

Ilоточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визна.tеннrо i критерiям визltання
зобов'язань.

ПеРвiсна т'а подrLпьша оцiнка пtугочних зобов'язань здiйснлосгься за BalrTic гю погашення,

1]
Непiдприемницьке товариство (НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСIЙНИЙ ФоНД <<ffHicTep>
Примiтки до рiчноi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З|.12.2020 р.
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7. Iншi застосованi облiковi полiтики, що € доречними лля розумiння фiнанеовоi
звlтностl

3.5.1 foxodu
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надхолкення чи

Збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшегIня зобов'язань, результатом чого с збiльшення
чистих активiв, за виFIятком збiльшення, пов'язаFIого з внесками учасникiв.

ДОхiд визнасться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визнtrченню та критерiяп,t
ВИЗНаННя. [_{е, власне, оЗначас, що визнаFIня доходу вiдбувасться одFIочасно з визнанFIям збiльшення
активiв або зменшення зобов'язань.

Дохiд вiд прода_rку фiнансових iHcTpyMeHTiB, або iнших активiв визнасться у прибутку або
збитку в разi задоволення Bcix наведених далi умов:

а) НПФ передав покупцевi cyTTeBi ризики i винагороди, пов)язанi з власнiстю на фiнансовий
iнструмент, або iншi активи;

б) за НПdl не зzlлишасться aHi подчtльша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай гIов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за про даними фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активаN4и;

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до НПФ надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсю;
Г) витраt'и, яrti були або будуrъ понесенi у зв'язку з операцiею. можна достовiрно оцiнити.
Щохiд, який виникас в результатi використання третiми сторонами активiв Фоrцу, що приносять

вiдсотки та дивiденди, визнасться у прибугку або збlтгку, якщо: е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди,
ПОВ'ЯЗаНi З Операцiею, надходитим},гь до НПФ, або моlкна достовiрно оцiнити суму дохOду.

!ОХiд За фiнансовим активом або фiнансовим зобов'язанням, шlо оцiнюсться за справедливоIо
вартiстю, визна€ться у прибутку або збитку.

/{Охiд оцiнюеться за спраtsедJIивою вартiстю компенсацiТ, яка була отримана або пiдлягае
отриманнlО. Сумадоходу, яка виникае в результатi операцii, як правило, визначасться шляхомугоди мiхt
суб'ектом господарIовання та покупцем або корисryвачем активу, Вона оцiнюеться за справедливоIо
вартiстю отриманоТ компенсацiТ або компенсацii, яка мас буги оrримана з урахуванням суми будь-якоi
торговельнот зниlrtки чи зни}кки з обсягу, що надасться суб'сктом господарювання.

!ивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
- право Фонду на одержан}uI виплат за дивiдендами встановлено;
- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;
- суму дивiдендiв можна достовiрtло оцiнити
коли виникае невизначенiсть щодо отримання суми, яку вже включено до суми доходу, не

отримана сума (або сума, щодо якоi перестас iснувати ймовiрнiсть вiдшкодування), визнасться як
витрати, а не як коригування суми первiсно визнаного доходу.

3,5,2 Вппryumч
ВитратИ - це зменШення екоI-lОплiчниХ вигiд протЯгом облiкоВого перiодУ у виглядi ВИб),"ття чи

амортизацiт активiв або у виглtядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами уt{асникам.

Витрати визнаIоться у звiтi про прибlтки та збитки за умови вiдповiдностi визна.lеннIо та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати визнаються у звiтi про прибугки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
екоtlомiчгtих вигiд або тодi та Ticto Mipoto, яttою майбугнi економiчнi вигоди не вiдповiдаrотi або
перестають вiдповiдати визнанню як активуу звiтi про фiнансовий стан.

витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випацках,
зобов'язання без визнання аIflиву.

коли виникають

: перiодi, що йВитрати, понесенi у зв'язку з отриманням
вiдповiднi доходи.

8. Форма та назви фiнансових звiтiв

доходу, визнаються у тому ж

I1ерелiк та нrlзви форм фiнансовоТ звiтностi вiдповiдають вимогаr\4, ВСТаНОвленим нIl(с)Бо l

<Загальнi вимоги до фiнагlсовоi звiтностit>, та форми Примiток, що розроблегli у вiдповiдностi до МСФЗ.
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9. Методи подання iпформацii у фiнаllсових звiтах

ЗГiДНО МСФЗ Та враховуючи НП(С)БО l Звiт про сукупний дохiд передбачас: подання ви.i.рат,
визнаFIих у прибугку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi "функцii витрат" або

"собiвартостi реалiзацii", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функцiй як частини
собiвартостi чи, наприклад, витрат на збу.або адмiнiстративну дiяльнiсть.

представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових ttош-t.iв
ЗДiЙСНЮетьСя iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про octtoBHi
класи надходкень грошових коштiв чи виплат грошових KoпrTiB. Iнформацiя про ocHoBHi види
ГРОШОВих надходжень та грошових виплат формусться на пiдставi облiкових записiв.

10. IcToTIli облiковi судження, оцiненi значенIIя i припущення
4.1. 0пис опеРацiйного середовища та економiчноi ситуацii в перiод глобалыlоi пандемii

covID-19

З Зl грулня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-]9, яке суттево оильно
вI]линуло на економiчне становище як Украiни, так i компанiях. Значна Ki.llbKicTb ttомпанiй в KpaTHi
вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений на дату пiдготовки цiсi
фiнансовоТ звiт1-1остi час. Заходи, що вх(иваються для стримування поlпирення Bipycy, вкJIIочаIоLIи
обмеження р)оry транспорту, карантин, соцiальнi листанцiт, призупинення дiяльностi об'скт.iв
iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть компанiй, у тому числi i Фонд, Фiнансова
система в Kpaihi на датУ пiдготовкИ цiеi фiнансОвоi звiтностi працюе вiдносно стабiльно, але мае c5TTeBi
валютнi ризики, [потенцiйними або влtе дiючиlии]

Фонд визначив, tцо цi подiТ с некоригуючими по вiдношенню до фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK.
Вiдповiдно, фiнансовий стан на з|.|2.20119 та результати дiяльностi за piK, що заltiн.tився З1 грудня
2020 року, не було скориговано на вплив подiй, пов'язаних з COVlD-19.

тривалiсть та вплив пандемiт covlD-l9, а також ефективнiсть державнот пiдтримки на дату
пiдготовltи цiет фiнансовоi звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяс з достатнiм стугIенем
достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяrккiсть цих наолiдкiв, а такоя< ix вплив на фiнансовий стан
та результати дiяльностi Товариства в майбугнiх перiодах

С кiнця 2019 року розпочалося поширення нового KopoHaBipycy, який отримав назву COVID-19,
здатного виI(J]икати BalttKi наслiдки, що призводять до загибелi людини. FIа кiнець 20]19 р Всесвiтгtя
органiзацiя охоронИ здоров'я повiдомляла про обмежене Llисло випадкiв зарruкення coVID-19, але 3l
сiчня 2020 року оголоС]dIа надзвиLIайну ситуаlliю в областi охорони здоров'я, а 13 березня2020 року -
про початок паrrдемii з зв'язку зi стрiмким поширенLIям COVID-l9 в европi та iнших регiонах. Заходи,
ЩО ВЖИВаЮТЬСЯ ПО ВСЬОМУ cBi'l'Y З МеТОЮ боротьби з поширенням COVlD-lg, призводять до
необхiдносТi обмеltенНя дiловоi' активностi, а тако)к дО необхiдносТi профiлактиtlних заходiв,
спрямованих на запобiгання поширеllнlо iнфекцiТ. На тлi цих подiй вiдбулося icToTHe падiнгtя фоllдових
ринкiв, скоротилиоя цiни на сировиннi товари, зокрема, icToTHo знизилася цiна нафти, вiдбулося
ослаблення украТнськоТ гривнi до долара сшА i Свро, i пiдвищилися ставки кредитування для багатьох
компанiй, що розвиваIоться. Незвокаючи на те, що, на момент випуску даноi (liHaHcoBoT звiтностi
ситуацiя все ще знаходиться в процесi розвитку, представJIясться, що негативний вплив на cBiToBy
eKoHoMiKy i невизначенiсть щодо подurльшого економiчного зростання можуть в майбутньому
неГативно позначитися на фiнансовому становищi i фiнансових результагах Фонлу. Керiвлtицгво
увo)кно сте}кить за ситуацiею i реir.гIiзус заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подiй на
Фонду.

4.2. OcrloBHi припущення, оцirrки та суджеrIIIII

ПiД ЧаС ПiДГОТОвки c]liHaHcoBoT звiтностi НТ ВНllФ <f{HicTep> здiйснюе оцiнки та
припущеttня, якi ма}оть вплив на елементи фiнансовот звiтностi, гругlтуючись на мсФз, мсБо

Непiдприемницькетовариство(НЕДЕРЖАВНИйПЕНСйНИйФоНДк!нiстер> 
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Та ТЛУМаЧеННях, Розроблених ItoMiTeToM з тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки r.a
СУДЖеНня базуtоться на попередньому досвiдi та iншlих (lакторах, що за iснуючих обставин
ввa)каIоться обrрунтованими i за результатами яких приймаються судженI]JI щодо балансовоТ
BapTocTi активiв та зобов'язань,

4.2.1 Суdлrcення u4оdо сllравеdлаво'i варmосmi пKttlttBiB

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансовtlх
ринках, розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоi BapTocTi на момент закри1],я ,горгiв на звi,t,ну

дату. В iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi груIIту€ться }:la судженнях щодо
передбачуваних майбутнiх гроlлових потокiв, iснуючоi економiчtlоi ситуацiТ, ризикiв, властивих
рiзним фiнансовим iнструмен,гаfuI. та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ lЗ кОцiнrtа
справедл ивоТ BapTocTi >.

4,2.2. Cydжcetuut uqоdо злrilt. спlsuвеdлuвоi| варmоспli tllituutcoBux uкmuвiв
Управлiнський персонал вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до

ОЦiНКИ фiнансових iHcTpyMeHTiB, де риш(овi котиррання не доступнi, с кJIкJчOвим джерелом
НеВИЗначеностi оцiнок, тому що: (а) вони з високим ст)денем Ймовiрностi зазнають змiн з tIлином
часу, оскiльки оцiнки базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок,
волатильноСтi, змiН в€lJIютниХ KypciB, показникiВ кредитоспромоlкностi контрагентiв, коI]игувань пiл
ЧаС ОЦiнки iнстрlмеrгiв. а також специфiчних особливостей операцiй; та (б) впJIив змiни в оцiнках
на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також надоходи (витрати) шлоrке буги значним.

4.2.3. СуD:ttсення u4оiо очiкуванuх mepMiHiB ytltptt,ltyBaHHя фiнансовttх iHcmpy.Matmitl
УправлiнськиЙ персонаЛ зас.trэсову€ професiйне судкеннrt щодо TepMiHiB у,ц)имання

фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, ЩО входятЬ до складУ пенсiйниХ активiв. Професiйне судження за цим
питанняМ Грунryсться на оцiнцi ризикiв фiнансового iнстlэ1,-п,rенту, його прибутковостi й динамir(i та
iнших факторах. Пlrоте iснують невизначеностi, якi мож},ть буги пов'язанi з пlэизупиненням обiгу
цiнних паперiв, що не е пiдкоltтрольl-{им фактором i може с),,ггсво вплиtlути на оцiгlку фiнансових
il"lcTpyMeHTiB.

4,2.4. Суdлtсеlпtя uqodo вuявлелll!я озttак знецittеttttя акmuвiв НПФ
Копtти, розмiщенi FIa рахунках в комерЦiйних банКах, щО знаходяться в стадii лiквiдацiТ,

вiдображаютьсrl в балансi за нульовою вартiстю, Кошlи, розмiщенi на рахунках в комерцiйних
банках, якi не виконують cBoik зобов'язань протягом мiсяця, вiдоброlсаються в балансi за
справедливою вартiстю, яка е ни)кчою за номiнальну.

Значне й тривале зниження справедливоТ BapTocT,i акцiТ банку с свiдченнllм .I.ого, що т.акий
сРiнансовий iHcTpyMeHT знецiнений, о Ц€ призвело до виrIесення судд(еFIIIя щодо його згrецiнен}lя до
нульовоi' BapTocTi.

на кожну звiтну дату управлiнський персонал проводить аналiз фiнансових акгивiв на IlредNlет
наявностi ознак tk знецiнення. Збиток вiд згlецiнення визнасться FIa осгlовi власного професiйного
судкення управлiнсьtсого персоналу за наявностi об'ективних даних, що свiдчать про зменш]ення
передба,lуваних майбутнiх грошових лотокiв за даним актиtsом у результа,I,i однiеТ або Ki,llbKox подiй, що
вiдбулися пiсля визнання фiнансового аIсгиву.

11. Розкриття iнформачiТ щодо використання справедливоi BapTocTi

Управ;riнський rtерсонал здiйсню€ BиKJltollHo безперервнi оцiнки справедливоТ BtrpTocr-i
активiв та зобов'язань, тобто TaKi оцiнttи, якi вимагаються мсФЗ 9 та МсФЗ 1З у звiтi про
фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.

Непiдприемницьке товариство (нЕдЕРжАвниЙ пЕнсIЙНий ФонД <.Щнiстер>
Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчtшся 3l.|2,2020 р,
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Кпаси
акгивiв

та
зобов'яза

Hbl
оцiнецих

за
справелп

ивою
вартiсгю

Мgгодикиоцiнювання

мегодоцiнки'

финковий,
дохiдний,

витратний)
вихiднiданi

Грошовi
коlllти

Первiсна та подальша оцiнка гроп_tових
KorлTiB здiйснюсться за справедlивою

вартiстю, яка дорiвнюс iiнiй номiнальнiй
BapTocTi

Ринковий ОфшцйнiкурсиНБУ

Щепозит
и

Первiсна оцiнка депозиту здiйснюеться за
його справедJiивою вартiстю, яка зазвичай

дорiвнюс його номiнальrriй BapтocTi.
Ilодальша оцiнка депозитiв у наtliональнiй

валютi здiйснюсться за слравелливок)
вартiстю о.riкуваних грошових гtотокiв

лохiдний
(дисконтування

грошових
потокiв)

Ставки за

депозиl,аI\414,
ефективнi ставl(и за

деUозит[Iими
договорами

Борговi
цiннi

папери

Первiсна оцiнка борговлtх цiнних паперiв
як фiнансових активiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка зазвичай
дорiвнюс шiнi операчiТ, у ходi якоi був

отриманий актив. Подальша оцiнка
боргових цiнних паперiв здiйсrrюсться за

справедливою BapTicTto

Рлtнковий,
дохiдний

Офiцiйнiбiржовi
курси

органiзаторiв
торгiв на даr,у

оцittки,
котирування
аналогiчних

боргових цiнних
паперiв,

дисконтованi
потокLl грошових

коштiв

IHcTpyM
енти

капlтал

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiйснюеться за i.x справедливою вартiстю,
яка зазвичай дорiвнюе rliHi операцiТ, у ходi

якоi був отриманий aKTltB. Подальша оцiнка
iHcTpyMeHTiB капiталу здiйснюсться за
слраведливою вартiс,l,ю на дату оцiнки

Ринковий,
витратний

Офiцiйнi бiржовi
курси

органiзаторiв
торгiв на дату

оцiнки, за
вiдсутностi
визначеного

бiржового курсу
на дату оцiнки,

використовуеться
остання балансова

BapTicTb, цiни
закр}lття

бiржового
торгового дня

Щебiторс
ька

заборгов
aHicTb

Первiсна та подаJ]ьша оцiнка лебiторськоТ
заборгованостi здi йснlос,гься за

сIIраведливоtо вартiстю. яка дорiвнюс
BapTocTi погашеIjня, тобто cyMi очiкуваних

контрактних грошовI4х по,гокiв на дату
оцiнки

Щохiдrrиli

KoHTpaKTHi
yMoBLI,

йшrовiрнiсть
погашеI{ня,

очiкуванi вхiдrri
грошовi потоки

BapTicTb
активiв

недержавно
го

пенсiйного
фондч

Первiсна та под€lльша оцiнка здiйсt*оеться
за сцраведливою вартiстю, яка дорiвшое

чистiй BapTocTi aKTlmiB Ринковий, дохiдниr1

Стаття 5 1 Закону
УкраТни кПро

недержавне пенсiйне
забезпечення>

Поточ
Hi

зобов'
язання

Первiсна та подальша оцiнка потоtIних
зобов'язань здiйслtюеться за вартiстю

погашення Витратний

KoHTpaKTHi

умови,
ймовiрнiсть
погашення,

2t
Непiдприемницьке товариство (нЕдЕРжАвниЙ пЕнсIЙНиЙ ФонД ((Днiстер)
Примiтки до рiчноТ фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчlвся З1,12.2О2Ор



очiкуванi вихiднi
грошовi потокI,1

5;2 PiBeHb iepapxii справедливоi BapтocTi, до якого належать оцiнки справедливоi BapTocтi
Фонд використовуе iсрархiю справедливоi BapTocTi згiдно вимог МСФЗ 13 кОцiнка

справелливот BapTocTi>, I!ей мсФз встановлюе iерархiю справедливоТ BapTocTi, у якiй
передбачено три рiвня вхiдних даних для методiв оцiнки BapTocTi, що використовуються для
оцiнкИ справедлиВоi BapTocTi, Iерархiя справедливоi BapTocTi встановлюе найвищий прiоритет для
цiн котирування (нескоригованих) на активних ринках на iдентичнi активи або зобов'язання
(ВХiДнi данi 1-го рiвня) та найнижчий прiоритет для закритих вхiдних даних (вхiднi данi 3-го
рiвня). : ]

Вхiднi данi 1-го рiвня - це цiни котирування (ноокоригованD на активних ринках на
iдентичнi активи або зобов'язанtul, до яких 

"убiек, 
господарювання може мати доступ на дату

оцiнки.

Вхiднi данi 2-гО рiвнЯ - це вхiднi данi (oKpiM цiн ltотирування, вiднесених до 1-го рiвня), яrti
можна спостерiгати для актива чи зобов'язання, прям() або опосередковано. !о вхiдних даних 2-го
рiвня trалеlкать:

а) цiни котирування на подiбнi активи чи зобов'язання на активних ринках;
б) цiни котирування на iдеtlтичнi або подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi tte с

активними;
в) вхiднi ланi, oKpiM цiн коr,ируtsання, якi можна cltocтepil-ar,и для актиtsil чи зобов'язання,

наприклад:
(i) ставки вiдсотка. та кривi дохiдностi, що спостерiгаються на звичайних iнтервалах

коl,ирування:
(ii) допустима змiнгliсть; та
(iii) кредитнi спреди.

Вхiднi данi 3-го рiвня - це вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немае у вiдкритому
доступi. Закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливоТ BapTocTi, 

"пщЬвiдповiдних вiдкритих даних немае, що передбачаеться в ситуацiях, коли дiяльнiсiь ринку для
актива, або зобов'язання I{a дату оцiнки FIезLIачFIа, або iT взагалi немас.

отже. заlсритi вхiднi данi мають вiдображати припущення, яtкi використовували б у^ласниttи
риFlку, встановлюючи цiну на актив або зобов'язання, в тому числi припуtlдення про ризик.

Класи
акгивiв
та
зобов'яза
Hbl
оцiнених
за
справедл
ивою
вартiстю

1 piBeHb 2 piBeHb 3 piBeHb

Усього
(Ti, що мають

котирування, та
спостережуванi)

(Ti, що ше мають
котирувань, але
спостереэкуванi)

(Ti, що не мають
котирувань i пе с

спостережyваними)

2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

.Щата
оцiнки 31.12. 31.12. з1.12. з1.12, 31.12. 31.12. 31.12. 31.12.

Iнвестицii
в цiннi
папери
(овдп)

l з14 1 266 1з14 | 266

lнвестицiт
в цiннi
папери
(облiгацii
пiдприемс
тв)

|29 1з0 |29 1з0
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л

Щебiторсь
ка
заборгова
HicTb за

рOзрахунк
ами з

нарахован
их доходiв

5.3. Перемiщепня мiж рiвнями iepapxii справедливоi BapTocTi

У ФОНдУ за звiтний та попереднiй перiод вiдсутне перемiщенця мiж 1-м, 2-м та 3-м
рiвнями iepapxii справедливоi BapTocTi,

г\,

л

Поточна
кредитор9
ька
заборгова
HicTb

2з

6 11 6 11

Грошовi
кошти l 208 l з46 1 208 \ з46

Разом
яктипiп 2 б5l 2 742 6 1l 2 657 , 7ý1

1l 10 11 10

Разом
зобов'яза
ння

ll 10 11 10



,.1

5.5 Рух активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних 3-
го рiвня iepapxii

5.6 Iншi розкриття, що вимагаються мсФЗ 13 <Оцiпка спраЬедливоiвартостЬ>
Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyпleHTiB в порiвняннi з ik балансовою вартiстю.

керiвництво Фонду ввая(а€, що справедлива BapTicTb зазначених фiнансових активiв
дорiвнюе ix балансовiй BapTocTi

Управ.lliнський персонаll ввах(ас, що наведенi розкриття щодо застосуваннrl справедrtивоТ
BapTocTi е достатнiми, i не вважае, що за ме)ками фiнансовот звiтностi зiшишилась будь-яка су-гсва
iнформаlдiя щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисною для користувачiв
cPiHaHcoBoT звiтностi.

Непiдприемницьке товариство <НЕЩЕРжАвниЙ пЕнсIЙНий ооЙ п,Щнiсrер>
ПримiткИ до рiчноi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчr-шся З1.12.2020 р,

Класи активiв, оцiнених за
справедливою вартiстю з
використанням 2-го рiвня
icpapxiI

3алuulкu
станом на
3|.t2.2019

Придбання
(продажi)

Змiни
(переоцiнка)
за 2020 piK

3мuшкu
станом на
3|.12.2020

Стаття
(cTaTTi) у

прибутку або
збитку, у якiй
прибутки або

збитки
визнанi

Грошовi кошти | з46 (l38) 1 208

Iнвестицii в цiннi папери
(облiгацii пiдприемств) 1з0

(1) |29

(1) збиток вiд
змiни
справедливоi
BanTocTi ПП)

Iнвестицii в цiннi папери
вартiстю (ОВДП) | 266

l922
( l 879)

5
1 з14

5 (прибуток вiд
змiни
справедливоТ
BapTocTi ЦП)

Класи активiв, оцiнених за
справедливою вартiстю з

використанням 3-го рiвня iepapxil

Залишки
станом на
з1.12.2019

Придбання
(пролажi)

Залuulкu
станом на
3|.12.2020

Стаття (cTaTTi) у
прибутку або
збитку, у якiй

, прибутки або
збитки визнанi

Щебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв

11 (5) 6

Поточна кредиторська заборгованiсть l0 1 11

Фiнансовi iнструменти Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1.12.2020 31.12.2019 з1.12.2020 31.12.2019
1 1 3 4 5
Itшестицii в цiннi папери (ОВДП)

1 з|4 1 266 1 зl4 l 266
Iнвестицii в цiннi папери (облiгацii
пiдприемств) |29 130 129 130

Грошовi кошти l 208 l з46 1 208 1 з46

поточна дебiторська заборгованiсть 6 11 6 ll
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6. Розкрпття iнформацil, що пiдтверджус cTaTTi, поданi у звiтностi

6.1. Iншi операцiйнi доходи

6.2. Адмiнiстративнi витрати

6.3. Iншi операцiйнi витрати

6.4. Iпшi фiнансовi доходи

б.5. Iншi доходи

Непiдприемницьке товариство кНЕЩЕРжАвниЙ пЕнсIЙНиЙ ФонД к.Щнiстер>
ПршuiткИ до рiчноi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закirтчився 3|.12,2020 р.

тис. грн 2020 2019
Переоцiнка довгострокових зобов'язань перед
учасниками НПФ 19

Дохiд вiд дооцiнки облiгацiй пiдприемств 13 9

Щохiд вiд дооцiнки облiгацiй внугрiшньоТ державноТ
позики |27 178

Всього 159 187

тис. грн 2020 20|9
Послуги з управлiння активами (1 14) (1 09)
Послу|и аулиторiв (з0) (21\
Послуги зберiгача (16) (14)

Послуги брокера (2\ (з)
Всього (1б2) (|47)

тис. грн 2020 2019
витрати вiд переоцiнки довгострокових зобов'язань
Перед }"lасниками нпФ (1 2з) (z56)

Витрати вiд уцiнки облiгацiй пiдприемств (14) (9)
Витрати вiд уцiнки облiгацiй внутрiшньоТ державноТ
позики (l2з) (201)

Всього (260) (466)

тис. грн 2020 2019
Дохiд вiд облiгацiй пiдприемств 20 1з

Дохiд вiд коштiв, розмiщених на депозитних
банкiвських рахунках 110 l92

дохiд вiд бор!ових цiнних паперiв овдп 133 221
Всього 263 426

тис. грн 2020 2019
.Щохiд вiд продажу облiгацiй внутрiшньоТ державнТ
позики 1 879

Всього
1 879
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тис. грц 2020 2019
Собiвартiсть продФку облiгацiй внугрiшньоi державноТ
позики (1 879)

Всього
(1 879)

6.б.Iпшi витрати

б.7.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нараховапих доходiв

6.8. Iнвестицii в цiннi папери

щiннi папери придбанi з метою дотримання Iх до погашення та отримання регулярних
контрактних грошових потокiв. Оцiнка цiнних паперiв здiйснюстьая з використанням есРективноТ
ставки вiдсотка (дохiдностi до погашення) у разi вiдсутностi бiржового курсу.

6.9. Грошовi кошти та ii еквiваленти

тис. грн 31 грудня 2020 31 грудня 2019

пдт "державний ощадний банк Украiни" 1 J

IIАТ АКБ ЛЬВОВ 1

ГIАТ "Кредобанк" 2

ПАТ "Укрексiмбанк" 2 2

ПАБ "АБ Укргазбанк" 1 з

ПАТ "Iдея Банк" l 1

Всього 6 1l

Вид IdП TepMiH погашення Процентна ставка
до номiналч

31 грулня
2020

31 грулня
2019

овдп UA4000t71094 08.07.2020 4,зOуо 161
овлI UA4000196620 15.01.2020 5.74% 221
овдп UA4000197040 04,0з.2020 5,28% 1з l
овдп UA4000195176 11.08.2021 6,00% 14ll
овдп UA40001992l0 |2.|0.2022 4;91Уо 509
овдп UA4000200174 20.0|.202| 5.70% 19з
овдп UА400019887з 19.08.2020 450% 2,14
овдп Uл4000202469 30.09.2020 1,25% 82
овдп Uл400020з244 29,01,2020 8,50% 277
овдп UA4000204556 l7.11.202l 6.42% 4,11
овдп UA4000198006 10.06.2020 4,64% 1|4
Облiгацii АТ "Таскомбанк",
UA4000203855

09,05.2024 |4%
68 69

Облiгацii АТ "Таскомбанк",
UA4000198584

l0.08,2022 |7,50уо
61 6|

Всього l 443 1 39б

31 грудпя 2020 31 грудпя 2019 TepMiH погашення
(дохhнiсть %о)

Щепозитнi вклади:
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ГИБ "АБ Укргазбанк" 160 160 28,0|.202 (7,00 %\
ПАБ "АБ Укргазбанк" 80 80 22,02,202 (7.00 %)
ПАТ "Iдея Банк" 6"| 67 07.0з.202 (4,50 %)
ПАТ "Iдея Банк" 15 75 16.0з.202 (7,00 %)
ПАТ "Iдея Банк" 90 90 16,0з,202 (7,25 %\
ГIАТ "Укрексiмбанк" 175 |,l5 |2,02,202 (,7,50 %\
ГИТ "Укрексiмбанк" 50 50 12,02,202 (7.50 %\
ПАТ "Кредобанк" 100 100 з|.0з,202 (5,00 %)
ГIАТ "Кредобанк" 90 90 04.0з.202 (5,00 %)
ПАТ "Щержавний
ощадний банк
УкраТни"

205 205 19.02,202l (6,50 %)

ПАТ "АкБ Львiв" 85 160 |5,01,202| (7.00 %)
Поточний Dахyпок:
ГIАБ "АБ Укргазбанк" 31 94
Всього 1 208 | 346

6.10. Поточна кредиторська заборгованiсть

6.11. Чиста BapTicTb активiв недержавпого пенсiйного фонду

НерозподiлениЙ прибуток (збиток) Фонду станом на 31 грудня 2О20 року в балансi не
вiдображасгься, оскiльки фiнансовий результат, огриманий вiл дiялЙостi за 2020 piK вiднесений на
збiльшегlня зобов'язань Фоr-rду перед його )л{асниками, cTaFIoM на 31 грудr+ я 2020 року сIilадаrоть 104 тис.
rpн.

б.12. Звiт про рух грошових коштiв

Звiт грошових коштiв за2020рiк складено за вимогами мсБо 7 кЗвiт про рух грошових коштiв> за
прямиМ методом, згiднО з якиМ розкриваетЬся iнформацiя про ocHoBHi к.паси 

"алопй* 
надходкеl{ь грошових

кошr,iв чи вzIлових випла],грошових коштiв на нетго-основi. У звiтi вiдобралсеr+о рух lрошових коштiв вiд
операдiйноТ та [Iеоперацi йноТ (iнвестицiйноТ та cPiHaHcoBoi) дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть * полягас в отриманнi прибрку вiд звичайноТ дiяльностi, витрати lla
придбаннЯ оборотниХ активiв, втратИ на оплаlу працi персоналу, сплату податкiв, вiдраl,ування на соцiаrьнi
заходи та iншi витрати.

Iнвестицiйна дiяльнiсть - це гtридбання та llродаlк: необороtних акгивiв, у тому числi аlсгивiв
вiднесених до довгосгроI(ових, ,I,a поlочних фiнансових iнвестицiй, inrIl"" вкJIадень,-що не розгJIядаю.гьсrI
як грошовi еквiвалелrги, отриманi вiдсотки та дивiденди.

Непiдприемницьке товариство (нЕдЕРжАвниЙ пЕнсIЙНиЙ ФонД кЩнiстер>
ПрIлr,riтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1,12.2020 р,

тис. грн 2020 2019
Послуги з управлiння активами 9 10
Послуги зберiгача 2
Всього 11 10

тис. грн. 2020 2019
Станом на 01.01.2020 р. 2 743 2 488
Надходяtення пенсiйних
BHecKiB
Виплати та переведення
пенсiйних коштiв

(201)

Переоцiнка довгострокових
зобов'язань

l04 255

Станом на 31.12.2020р. 2 646 2 743
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ФiНаНСОва дiяльнiсть - це надходження чи використання кош,t,iв, що маJIи мiсце в результатi
отримання та погашення позик,

РеЗУЛЬТаТОМ чистого plcty коштiв вiд дiялыtостi Фонду за звiтний 2020 piK е вiд'смttе значсння руху
грошових коштiв в cyMi - lЗ8 тис. грн.

6.13. Звiт про змiни у вJIасному капiталi

За даними Балансу власний капiтал Фонду станом на З 1 грудн я 2020 року вiдсугнiй, оскiльки
Зобов'язаllгlя Фонду перед його учасниками, збiльшеrri на суму прибутку, отриманого за2O2О piK, наведегti
в балансi в роздiлi V <Чиста BapTicTb акгивiв недеря€вного пенсiйного фонду>.

Нерозподiлеrrий прибугок (збlllгок) Фонду станом на 31 грудня 2020 року в балансi lle
вiдобраяtасгься, оскiJIьки фiнансовий розультат, отl]иманий вiд дiяльностi за 2020 piK вiднесений на
Збiльшення зобов'язань Фонду перед його учасниками, станом на 3l грулня2020 року складають 104 т.ис,
грн.

7. Операцii з пов'язаними сторонами

Iнфорпtацiя tцоdо пов'язанttх осiб навеdена в mаблuцi нuuсче;

Група Nь
запису

Повна назва юр. особи власника (учасника) Фонду чи
П:I.Б фiз. особи.- власпика (учаспика) та посадOво'l',:

особи ,

2020
piK

2019р
iK

1 2 з 4 5
А Засновники фонду - юридичнi особи:

1 ТОВ <<Cipiyc-95> 0% 0%
Б Керiвник КомпанiТ - фiзична особа

2 Щиректор ТОВ "КУА"ПОРТФЕJЪНI IНВЕСТИЦIi''
Мельник В.А.

0% 0%

J Генеральний директор - ТОВ кКУА АПФ <YKpaTHcbKi
фонди>- Захараш T.I.

0% 0%

4 Голова Ради Фонду * Штойко Сергiй Вiталiйович 0% 0%
с Iншi

5 Компанiя - ТОВ "КУА"ПОРТФЕЛЬШ IНВЕСТИIIII'' 0% 0%

6 Компацiя - ТОВ (КУА АПФ KYKpaiHcbKi фонди> 0% 0%
,7 Член Ради- Коновалов .Щенис Олександрович 0% 0%
8 Член Ради. Захараш Тетяна IBaHiBHa 0% 0%
9 Член Ради. Липко Назарiй Михайлович 0% 0%
l0 Член Ради- Криrцталь Наталiя Петрiвна 0% 0%

ПРОТЯГОМ 2020 та 2019 poKiB НТ ВНПФ кЩНIСТЕР)) мав TaKi операцii з пов'язаними
особами: :

у

2020 20|9
Операцii з

повlязаними

сторонами

Всього, грн Операцii з
повlязаними

сторонами

Всього,
грн

1 1 3 4 5

Непiдприемницьке товариство <НЕЩЕРЖАВНИЙ ПЕнСIЙНИЙ ФонД к.Щнiстер >

Пршr,tiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчlвся З1,12.202О р.
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Алмiнiстративнi витрати
(нарахована ви}lагорола з

управлiнлIя активами) ТОВ
"куА"портФЕльнI
IНВЕСТИЦIi" до договору lra

управлiIIня активами М 2 вiл
23.06.2005 року.

\|4 065,42 161. 842,67 109 228,1 1 |47 007,5|

Ilоточна кредиторська
заборгованiсть (виIIагорода з

управлiння активами) перел
тов "куА"портФЕльнI
IНВЕСТИЦIi" до договору на

управ;liння активами Nc 2 вiд
23.06.2005 року,

9 251,2| 10 592,58 9 з40,04 10 бз9,54

НТ ВНПФ <Щнiстер> усвiдомлюс, що iнвестицiйна дiяльнiсть пов'язана з ризиками i BapTicTb
tIИСТИХ аКТивiв у мiн,rивоrrгу ринковому середовищi може с)rпсво змiнигись унаслiдок tsпливу
СУб'СКГИВНИх Та об'сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрям впливу яких заздалегiль Toчнo
передбачити I,Iемо)ISIиво.

,I|o mакuх рttзuкiв сliDнесаю: креduппluй, рuнкоtзuй пlа рuзuк .цitсвk)ллосmi.

8. I Креt)uпlttuй 1l ttз uк

РинковиЙ ризик вкJttочас в;rлIотний ризик, вiдсотковий та iнший цiновий ризик.
УПРаВЛiНttя ризиками Фондом здiйснюеться FIа oc}IoBi розумirпrя причин виtIикI{ення ризику.

кiлькiсноТ оцirп<и його моя<ltивого вIUIиву на BapTicTb чисlих акгивiв та застосування iнстрlментарiю
щодо Його пом'якшення.

Iфедшний ризик - ризик того, п{о одна сторона контракry про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе
ВИКОНаТИ ЗОбОВ'ЯЗання i це буде пI]ичиною виникнення фiнансовог,о збитку iншоТ сторони.

Кредитний ризик притама}{Flий такишл фiнагlсовим iHcTpyMeHTaM, як поточIli та депозитtti рахунки в
банках, облiгацiТ та дебiторська заборговаIriсть.

основниМ мglюдоМ оцiнкИ крелитниХ ризикiВ ФондУ с сlцiнка кредитоспр(lмохсl.tостi кон.грагент.iв,
для чого використовуIоться кредитнi реЙтинги та будь-яка iншIа доступна iнформацiя rцодо ix
спромо}кностi виконувати борговi зобов'язанrrя.

KpeiuпtHuti рuзак:
пiдсумковi кiлькiснi данi на З\,12.2020:

Акгиви З1.12.2020р. LlacTKa вiд активiв, 0% 31.12,2019p. Частка вiд
акпавiв. о/о

Поточнi фiнансовi iнвестицii, у
тому числi:

l 44з 54,З|Уо 1 396 50,11оА

В фейrплг cyвepeнIflD( борговlж
зобов'язань Украi'шr в
нацiональнй ваJIIогi, присвосний
мiжrrародним рейтиIговIдчI
агентством Standard & Poor's)

| з14 49,45уо | 266 45.99%

Ua ААА (кредитнlй рейгинг в
нацiональнiй ва-гшотi облiгацй
серiйFтаGАТ
кТАСКОМБАНК>>, присвоеш.d
РА <<Кредlтг-Рейгшг>)

129 4,86оА 1з0 4,12%

Без рейтинry
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/а

В.2 PuttKoButi рuзuл<

РИНКОВИЙ ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугl*i грошовi потоки вiд
фiнансового iHcT,pyMeHTa коливатимуI]ься внас,rriдок зlчliн ринкових цiн. РинковиЙ ризик охоIlJtюе
ТРИ ТИПИ РИЗикУ: iншиЙ цiновиЙ ризик, валtотниЙ та вiдсотковиЙ. Ринковий ризик виникае у
ЗВ'яЗку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та
ВzLПIОТНИХ KypciB. НПФ наражаються на ринковi ризики у зв'язltу з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ
та iгlшi фiнансовi iнструменти.

Iнший цiновий ризик - це ризик ],ого, що справедJlива BapTicTb або майбутнi грошовi IIо,гоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим}"гься внаслiдок змiн риFIкових цiн (oKpiM тих, lllo
ВИНИКаЮТЬ УнаСлiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалея(но вiд того, .ли спричиненi
Вони tlинниками, характерними для окремого фiнансового iHcтpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи
чиFII{иками, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi it+струменти, з якими здiйснюtоться операцiТ на
ри}rку.

Основним методом оцiнки цiнового ризику с аналiз чутливостi. Серед метолiв пом'якшен}{я
ЦiНОвого ризику Фонд використовуе ливерсифiкацiю активiв та дотриjчlання лiмiтiв на вrulадення в
акцiТта iншi cPiHaHcoBi iнструмеFlти з нефiксованим прибутком,

ВiДСОтковиЙ ризик - це ризик того, що справедJIива BapTicTb або майбутнi грошовi
потоки вiд фiнансового iHoTpyMeHTa кOливатим)льоя внаслiдок змiн ринковик вiдсоткових
ставок. нт внгIФ <lHicTep> усвiдомлюс, що вiдсотковi ставки мож}тЬ змiнюватись' i ц.
впливатиме на справедливу BapTicTb чистих активiв.

усвiдомлюю,lи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових с1авок у
високоiнф:rяцiйному середовищi, яке е властивим для (liHaHcoBoI системи УкраТни, Фонд контролюс
частку активiв, 1эозмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксоваlrою
вiдсотковою ставкою.

BiH здiйснЮс монiторИнг вiдсоткових ризикiв та контролrос ix максимilJlьно припустимий
розмiр, У разi зростання вiдсоткових ризиltiв I-IT вFIпФ кffнiс,гер> мае HaMip позбуват.ися борговl.tх
фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою.

монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюеться шляхом оцiнки впливу мохtливих змiн
вiдсоткових ставок на BapTicTb вiдсоткових фirrансових iHcTpyMeHTiB.

Акmuвu, lu<i нарttlrcсtюmься но BidcomKoBi разuкu:

Тип активу 31.12.2020 р. 31.12.2019 р.

,Щержавнi облiгацiТ 1 з|4 l 266
,Щепозити у банках l |77 l252
Облiгацii пiдприемств |29 1з0
Разом 2 62о 2 648
Частка в активах Фонду, %о 98,6loh 96,19o/o

Для оцiнки мо}кJIивих коливань вiдсоr,кових ставок Фонду викорис,lовував iсторичну
волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до l року) за ocTaHHi п'ять poKiB за
оприлюдненою iнформацiсю нБУ (https://bank.gov.ualualstatistic/sector-financial/data-sector-
financial#2fs).

Непiдприсмницьке товариство <НЕ,ЩЕРжАвI]иЙ пЕнсlЙНиЙ ФонД кffнiс,гер>
ПримiткИ до рiчноi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.202О р.
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Моrклива змiна справедливоТ BapTocTi боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою
вiдсотковою cTaBKoIo розрахована як рiзrrиця мiж дисконтованими грошовими потоками за чинною
ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсотковот ставки за кожним
фiнансовим iHcTpyMeHToM,

BidcoпtKtlBi рIвuкш:

8.3 Рuзuк лiквiDносmi

РизиК лiквiдносТi * ризиК того, щО суб'екТ господарЮвання матиме труднощi в ходi
виконання зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, ш(о погашаються шляхом
поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. нт внпФ <!нiс.гер> не наражаеться
на значнi ризики лiквiдt"Iостi, оскiльки його зобов'язан}lя перед учасниками обмехtуtоться
наяtsними аl(,I,ивами,

!ля управлiння ризиком лiквiдностi Фонду коllтрол}оються обсяги лiквiдних активiв, якi
мо}куть бути KoHBepToBaHi у грошовi кошти уIlродовя( п'ятнадцяти днiв.

Аналiз активiв та зобов'язань за строками ik погашення
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Тип активу BapTicTb Середньозва}кепа
ставка

Потенцiйний вплив на
чистi активи фопду у разi
змlши вlдсотковоl ставки

31 грудня 2020 року
Можгlивi коливання ринкових Qтавок -1,00% +1,000%

,Щержавнi облiгацii у нацiональнiй
валютi

| з|4 |0,82оА -1з,14 +|з,l4

Можливi коливання ринкових ставок -1,8зо^ +1,8з%

Щепозити у банках у нацiональнiй
валютi

l 1,7,7 6,56уо -21,54 +21,54

Мояtllивi коливаннrI ринкових ставок -\,8зуо +1,8з%

ОблiгацiI пiдприемств l29 lз,22оА -2,зб +2,зб

Разом 2 620 х -з7,04 +з"1,04

31 грудня 2019 року
Можливi коливання ринкових ставок 1,12Yo 1,12oA

.Щержавнi облiгацiТ у нацiональнiй
валrотi

l 266 |6,64уо 14,1 8 - 14,1 8

Моlкпивi коливання ринкових ставок 2,42уо -2,42о^

Щепозити у банках у нацiональнiй
валютi

\ 252 |5,IlYo 30,30 -зO,з0

Облiгацii пiдприемств 130 \8,з2оh 3,15 -3,15

Разом 2 648 х х х

3\.|2.2а20 зl.|2.20|9
менше
нiж 15
днiв

бiльше
HiTc 15
днiв

мецше
нiж 15
днiв

бiльше нiж
15 днiв

Грошовi кошти з1 94
,Щепозити 1 l77 | 252
Фiнансовi iнвестицiТ | 44з 1б1 1 2з5
,Щебiторська забор гованiоть л

J J J 8



a\

усього активiв 34 2 623 258 2 495
поточнi зобов'язання за послчги (11) (l0)
Розрив (активи MiHyc зобов'язання) 23 2 623 248 2 495

СТаНОМ НаЗ1.12.2020 року у Фонду наявнi лише поточнi зобов'язання. Грошових коштiв
Фонду достатньо для виконання даних поточних зобов'язань.

9. Вимоги достатцостi капiталу й керування капiталом

ВiДПОВiДНО ДО вимог Закону <Про недержавне пенсiйrIе забезпечення>, iнформацiя, що
ОПРИЛЮДНЮеТЬСЯ НеДеРЖавним пенсiЙним фондом, обов'язково повинна мiстити данi про змiни
чистоТ BapTocTi активiв пенсiйного фоrду та чистоi BapTocTi одиницi пенсiйних активiв цього фонду.

Фондом, станоМ на 31 груднЯ 2020 року lIроtsедено розрахунок чистоТ BapTocTi активiв
недержавного пенсiйного фонду:

J\t
Найменувапня показникiв

2020 2019

1 Активи недержавного пенсiйного фонду 2 657 2 15з
2 Зобов'язання недержавного пенсiйного фонду 11 10
з Чиста BapTicTb активiв 2 646 2 74з
4 Чиста BapTicTb одиницi пенсiйних активiв (грн) 2,0245з2 |,947944

Чиста BapTicTb одиницi пенсiйних активiв за станоМ на 31 грулня2020 року складае2,0245З2
грн та збiльшилася у порiвняннi з показником на З1 грулня 20lt9 року на з,9од, за рахунок змiни
чистих активiв, в результатi проведення виплат у 2020-му роцi.

10. Умовнiзобов'язанrrя

10.1 YMoBlli зобовоязанлIя та невизIIанi контракглti зобовоязання

нт внпФ <,Щнiстер> не мае умовних активiв i зобов'язань, а такояс i
зобов'язань.

невизнаних контрактних

10.2 СryпеI,1ь поверненllя дебiторськотзаборгованосгi та illших фirrапсових аlсгивiв

внаслiдоlt ситуацiL яка склалась в ekoHoMitli Украtьи, а також як результат економiчнот
нестабiльност,i, що скJIалась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможугь буrи реалiзованi
за ixHboIo балансовоrо BapTicTro в ходi звичайноТдiяльносr,i Фонду,

СтупiнЬ поверненFlЯ цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд е(rcктивносгi заходiв, якi знаходяться
поза зоною контролю Фонду. Стулiнь повер}Iення дебiторсыtоТ заборгованостi Фонлу визначасться на
пiдставi обст,авин ra iнформацii, якi наявнi на даlу балансу. На думку керiвницt,ва Фонду, резерв пiл
фiнансовi активИ на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обсmЪин та iнформафТ.

l0.3 Суловi процеси

Станом на звiтltу дату FIT вI]пФ <Щнiстер> tre с Hi позивачем, гri вiдповiдаtlем за я(одним
суловим Ilроцесом.

l0.4 Бiзнес середовище

Непiдприемницьке това,риство (НЕдЕржАвний пЕнсIЙНиЙ оонД <lHicTep>
Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2020 р,

з2



Прийняття рiшення щодо реорганiзацiТ Фонду
Оголошення плану про припинення дiяльностi Фонду
IcToTHi придбання активiв, класифiкацiя активiв як утримува}lих для

прод€Dку, iншi вибутТя активiв або експропрiацiя значних активiв урядом
Знищення (втрата) активiв Фонду внаслiдок пожеяti, aBapiT, стихiйного

лиха або iншоТ надзвичайноi подii
Аномально великi змiни пiсля дати балансу в цiнах на активи або в

курсах обмiну iноземних в€uIют
Прийняття законодавчих aKTiB, якi впливають на дiяльнiсть Фонду

(змiна ставки НБУ)
Прийняття значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань,

наприклад, унаслiдок надання значних гарантiй
Початок крупного судового процесу, що виник викJIючно внаслiдок

Непiдприемницьке товариство <<НЕдврЖАвниЙ пЕнсIЙНиЙ оонД KlHicTep>
ПримiткИ до рiчноi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2020 р,

Основну частину cBoix операцiй Фонд здiйснюе на територiТ Украiни. Як наслiдок, Фонд
може бути пiдвернена ризикам, що xapaкTepHi для економiчних та фiнансових ринкiв УкраТни, яким
притаманнi ознаки ринку, що розвиваеться. Юридичне й податкове законодавство продовжуе

РОЗВИВаТИСЬ, ТОМУ ХаРаКТерИЗУсться наявнiстю рiзноманiтних тлумачень i внесенням частих змiн,
ЩО ПОРяд з iншими законодавчими та податковими бар'срами накJIада€ додатковi складностi на
компанii, якi здiйснюють дiяльнiсть в YKpaTHi.

10.5 Оподаткування

внаслiдок наявностi в укратнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють
бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скJI€Lлася в нестабiльному
економiчному середовищi, за якот податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчнот
дiяльностi, у разi, якщо подаТковi ограни пiдпадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi
керiвництва економiчноТ дiяльностi Фонду, ймовiрно, що Фонд змушений буде сплатити додатковi
податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB,
втратИ та резервИ пiд знецiнення, а такоЖ на ринковий piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва
Фонду сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки.
Податковi звiти мохtуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох poKiB.

11. Подii пiсля Балапсу

ОчiкуваниЙ впJIив спалаху KopoHaBipycy CoVtD_l9. З початку 2020 року спаJIах
KopoHaBipYcy COVID-19 розпсlВсюдивсЯ по всьомУ cBiTy, вплинувши на cBiToBy еконоlчtiку,га
фiнансовi ринки. Протягом 2020 року очiкуеться вплив на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB, що
оцiнюються за справедливою вартiстю, на оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв щодо
вiдповiдних фiнансових активiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", а.гакох{ на
оцiнку знецiнення окремих нефiнансових активiв вiдповiдно до МсБо Зб "знецiнення активitз''.
Внаслiдок невизFIаченостi i тривалостi подiй, пов?язаних зi спалахом KoporraBipycy COVID-19,
компанiя не мас пракr,ичнот можливостi точно т,а надiйно оцiнити кi.llькiсний вIlJlив зазначених
подiй на фiнансовий стан i фiнансовi результати лiяльностi в 2020 роцi, У теперiшнiй час
керiвництво увa>кно слiдкуе за фiнансовими наслiдками, викликаними зазначоними подiями.

У фiнансовiй звiтностi станом на З|.12,2020 р. виправлення помилок минулих перiодiв не
вiдбувалось. На дату затвердження фiнансовоi звiтностi iнформацiя щодо подiй, якi мають суттсвий
вплив на фiнансовi показники невiдома.

подiт пiсля промiхtного перiоду i не вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, передбаченi мсБо 10
<Подii пiсля звiтного перiоду>:

Подiя наявнiсть

Hl
Hi
Hi

н1

Hl

Hl

Hl

Hl
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Подiя наявнiсть
подiй, якi вiдбулися пiсля дати балансу

ЩивiдендИ за звiтниЙ перiод оголошенi Фондом пiсля дати балансу
укладення koHTpakTiB щодо значних капiтальних i фiнансових

iнвестицiй
оголошення банкротом дебiтора Фонду, заборгованiоть якого ранiше

була визнана сумнiвною.
переоцiнка активiв пiсля звiтно'i джи, яка свiдчить про стiйке зниження

lxHboT BapTocTi, визначеноi на дату балансу.
продаяс запасiв, який свiдчить про необгругrтованiсть оцiнки чистот

BapTocTi Тх реалiзацiТ на дату балансу.
виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до

перекручення даних фiнансовоТ звiтностi.

Вiдповiдно до засад, визначених мсБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подii' Lцо
потребуютЬ коригуванНя активiВ та зобов'яЗань, розкрИття iнфорМацiТ У дur"* ПримIтках Фонду
вiдсутнi.

Hi

Hl

Hl

Hl

Hl

Hl

ПодiТ, ulсl вiдбуЛися MilK датоЮ склада}llIя балансу i

звiтнс-lст,i, пiдготовлеllоТ для опl)I.IлюдlJеI.IIlя, I{e вплиFIули IJa
ttiдго,говленоТ Фондоп,I станом на 31 грулня 2020 porty,

головний бчхгалтеп -к
ТОВ кКУА АПФ кЙраilлськi (lоJли> 'Ч]{"gtр""^хiн-б##,,{;х*т:"ч",, Wllтlф -

Е
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датою затвердil(еI.1ня фiгlансовоТ
показ}Iики cPiHaHcoBoT звiтIlостi,

Захараш T.I

Гончар М.П.
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НепiдlrриС.:м]Iиць_t(е'овариствО (НЕДЕРЖАвниЙ пЕнсIЙНиЙ оонД <Щнiс,гер>
ПримiткИ ло рiчllоi (liHaHcoBoT звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2О2О р.
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