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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi

звiтностi
Щумка

Ми

провели аудит фiнансовоТ звiтностi НЕПIДПРИСМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА
кНЕ!ЕРЖАВНИЙ ПЕНСIЙНИЙ ООНД (ХЛIБНИЙ)), код СДРПОУ 3З40445l, мiсцезнаходження:
04070, м. КиТв, в. ВЕРХНIЙ ВАЛ, б.72, Свiдкll(гво про 1lcc:cTpallilo фirlалtсовоТустаIlови вiд 0В.OВ.2005

ГIсD Лg 47, рессr,р;tцiйrlий tlol\4ep l210lб08, I]Ileoetlo ltо ресс,г[)у 04.08.2005 р., (налалi - <<Фонд>), що
включас: 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 капiтал
За2020 piK та Примiтки до фiнансовоТ звiтностi, вкJIючаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додасться, вiдображас достовiрно, в ycix суттевих аспектах
фiнансовий стан Фонду на З1 грулня2020 року, його фiнансовi результати iгрошовi потоки за piK, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (далi - МСФЗ)
та вимог Закону УкраТни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд 16.07,1999 Ns
996-XIV щодо складання фiнансовоТ звiтностi.

Основа для думки

Ми

провели аудит вiдповiдно до Мiil<народних стандартiв аудиту видання 2016-2017 року,
приЙнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту (далi * МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
стандартами викладено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi> rrашого звiту.
Ми е незалея(ними по вiдношенню до Фонду згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
мiяtнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, та етиLIними вимогами, застосованими в YKpaiHi до
нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також викон€ulи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.

Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази
основи для нашоi думки.

е

достатнiми i прийнятними для використання ik як

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питанняо якiо на наше професiйне судження були найбiльш значущими
пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Щi питання розглядалися в KoHTeKcTi
нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховув€uIись при формуваннi думки щодо неТ, при
цьому ми не висловлюемо окремоТ думки щодо цих питань. Ми визначили, що ключовi питання аудиту,
про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Суттсва невtlзначешiсть, що стоýу€ться

безперервностi дiяльностi

Звертаемо увагу на Примiтку 2.3.L, де розкрито iнформацiю про вплив глобальноi пандемii COVID19 на здатнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Аналiзуючи дiяльнiсть

Фонду, управлiнський персонал констатуе: 1) що не бачить жодних суттевих cyMHiBiB щодо
безперервностi дiяльностi Фонду; 2) що на дату затвердження фiнансовоТ звiтностi не представляеться
можJIивим оцiнити, як надалi вплине COVID-l9 на фiнансову дiяльнiсть Фонду; 3) що фiнансова

звiтнiсть Фонду не включае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Фонд не
мiг продовжити подtшьше здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв
безперервностi дiяльностi в умовах глобальноТ пандемii COVID-I9. Нашу думку щодо цього питання не
було модифiковано,

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонаJI несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iншою iнформацiею е
iнформачiя, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку за

2020 piK, у Поясненнях управлiнського персонаJIу, у Положеннях Фонду.

л

Наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не робимо

висновок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iнформацii.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с ознайомитися з iншою

iнформацiсю та при цьому розглянути, чи icHye суттсва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя
виглядас такою, що мiстить суттеве викривлення.
Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми доходимо висновку, що icHye сутгеве викривлення цiеТ
iншоi iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно
було б вкпючити до звiту.
Ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього
аудиту та внугрiшнього контролю Фонду,

Вiдповiдальнiсть управлirrського персоналу Адмiнiстратора Фонду
та тпх, кого надiлено найвищимп повновая(еннями,
за фiнансову звiтшiсть

a\

Управлiнський персонаJI Адмiнiстратора Фонду
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОRIДАJЪНIСТЮ кКОМГIАНIЯ З УIIРАВЛIННrt АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАННJI
ПЕНСIIаНИХ ФОНДIВ (YKPAIHCЬКI ФОНДИ> несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне
подання фiнансовоi звiтностi Фонду вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi
таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонаJI Адмiнiстратора Фонду визначае

Та За

ПОТРiбНОЮ для

того, щоб забезпечити складання фiнансовоi звiтностi Фонду, що не мiстить суттевих

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки,

Пр" складаннi

фiнансовоI звiтностi управлiнський персонtш Адмiнiстратора Фонду несо
ВiДПОвiдальнiсть за оцiнку здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
РОЗкриВаючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
ПРИПУщеНня

про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв,

якщо

УПРавлiнСькиЙ персонал або плануе лiквiдувати пiдприемство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших
реЕUIьних аJIьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом

фiнансового звiтування Фонду.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi 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. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостiо проте не гарантуе, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА, завжди виявить с)лгеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони ввФкаються сутгевими, якщо окремо або в сукупностi, як
обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на O0HOBi цiсi фiнаноовоi звiтностi,

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог

МСА, ми

використовуемо професiйне судження та

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

.

Iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення 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 для
викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може вкпючати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

о

отримусмо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi
системи внутрiшнього контролю;

о
л

оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок i

вiдповiдних розкриттiв iнформачiiо зроблених управлiнським персонtшом;

.

лоходимо висновку щодо приинятностl використання управлlнським персонаJIом припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських
доказiв ,робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд
значний cyMHiB можливiсть Фонду продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку
щодо iснування такоi суттевоТ невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацii е
нен{шежними, модифiкувати свою думку, Нашi висновки rрунтуються на аудиторських док€вах,
отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM, майбутнi подiТ або умови можуть примусити компанiю
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

о

оцiнюемо загаJIьне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi вкпючно з розкриттям
iнформацii, а також те, чи покiвус фiнансова звiтнiсть операчiТ та подiТ, що покJIаденi в основу ii
скJIадання, так, щоб досяtти достовiрного подання.

Ми повiдомлясмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформачiю про запланований обсяг i час проведення аудklту та cyTTeBi аудиторськi результати,
вкпючаючи буль-якi сутгевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повновФкеннями, твердження, що ми виконаJIи
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо Тм про Bci стосунки й iншi питання, якi
могли б обГрунтовано ввФкатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, до цо
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З

перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими

повновtDкеннями, ми визначили Ti, що мали найбiльше значоння пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi
ПОТОЧНОгО перiоду, тобто Ti, якi е кJIючовими питаннями аудиту. Ми описусмо цi питання в своему звiтi
аУДитОра KpiM випадкiв, якщо законодавчим

чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття

такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд
висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано
переваrкити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

II. Щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB
Щей роздiл ск.гlадений з урахуванням вимог, встановлених частиною третьою cTaTTi 14 Закону
Украihи <Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>> вiд 2|.|2,20|7 J\b 2258-VIII (далi
Закон 2258) до аудиторського звiту. Iнформачiя, яка щонайменше мае наводитись в аудиторському звiтi
за результатами обов'язкового аудиту згiдно Закону 2258, також наведена в iнших параграфах цього звiту
нез€UIежного аудитора.
Фонд здiйснюЬ дiяльнiсть вiдповiдно до Закону Украiни (Про недержавно пенсiйнс забOзпочоння)
вiд 09.07.2003 м 1057-IV.

-

А

Щодо звiту про управлiння
Вiдповiдно до ч,7 ст. 11 Закону УкраТни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в

Украihil> вiд 16.07.1999 N999б-ХIV Фонд звiльнений вiд надання BiTy.

,Щотримання вимог нормативно-правових aKTiB
Нацiональноi комiсiiз цiнних паперiв та фондового ринку

Станом на дату цього звiту Начiональною комiсiею з цiнних паперiв

i

фондового ринку не

встановлено окремих вимог до аудиторського звiту чоло фiнансовот звiтностi пенсiйного фонду.

Iншi елементи
Осповпi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору
на проведеIIня аудиту фiнансовоi звiтностi

л

Показник

Значення

ГОВАРИСТВО

Повне найменування

код за

сдрпоу

Мiсцезнаходження:
Щержавна реестрацiя:

Номер та дата видачi Свiдоцтва про
внесення в Реестр аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi надають аудиторськi
Номер реестрачiТ в PeecTpi аулиторiв та

л

эуб'ектiв аудиторськоi дiяльностi
Роздiл
кСуб'екти аудиторськоТ дiяльностi, якi
иають право проводити обовОязковий

-

Щата та номер

рiшення про проходження
перевiрки системи контролю якостi
tудиторських послуг

З

ОБМЕЖЕНОЮ

ВIДIIОВIДАЛЪНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА,ЪУДИТиF,нЕпжF.р"
+0949з36
)3038, м. Киiв, Солом'янський район,
lIP, будинок 2, коргryс ЛIТ. Д, офiс 11

ВУЛ}ЩЯ ПРОТАСIВ

)3038, м. Киiв, Солом'янський район,

ВУЛИЦЯ ПРОТАСIВ

lIP, будинок 2, корпус ЛIТ. Д, офiс 11

4689, рiшенням Аулиторськоi палати
Украiни вiд 01.12.201б Nb 33413
\Гs

Ns 4б89

АПУМ

339/3 вiд 2З,02.17

iй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора Ns006153,
ий рiшенням Аулиторськоi палати Украiни вiд
.0б.2006 Nэ 1 б5, подовжсний рiшснням АудиторськоТ
ати Украiни вiд 26.05.201б J\Ъ325l2 чинний до
.06.2021р. Номер реестрацii у PeecTpi аудиторiв та
'eKTiB аудиторськоТ дiяльностi

1 02350.
призначення (обрання): 30.1 1.2020 р.

нформацiя про аудитора, який проводив
ipKy (ключовий партнер завдання з

iй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора ЛЬ006153,
идан'ий рiшенням АудиторськоТ палати УкраТни вiд
.0б.200б J\b 1 65, подовжений рiшенням АудиторськоТ
ати УкраiЪи вiд 26.05.2016 }lb325l2 чинний до
,06.2021р. Номер реестрацiТ у PeccTpi аудиторiв та
Тдiяльностi 102350

та номер договору на проведення
диту фiнансовоi звiтностi

початкупроведення аудиту

.01.2021 р,

закiнчення проведення аудиту

6.03.2021 р.

,Щиректор

л
,Щата

ip вiд 04.01,202t Nb 04-0Зl0ll21

ТОВ АФ "АУ

складання Звiту

Бабiй А.Ю.

26 березня 2021 року
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Додаток l
до Нацiонального положенш (стаtцарry)
бухгшreрського облiку l "Заmльнi вимоги до фiнансовоi звiтностi''

,Щата

Пiдприемство

НЕПIДПРИеМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО ПНЕДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСIЙНИЙ

Тсриторiя

ПОДIЛЬСЬКИЙ

пЕнсIйний Фонд .хлIБний"

0рганiзацiйuо-правова форма господарlовання

вил економiчноi дiяльностi
Серелня кiлькiсть працiвникiв
Адреса, телеt}он

l

оргАнIзАцIя (устАновА,зАклАд)
(рЕлlгl,оргАI-IIзАцIi, проФспlл)

(piK, мiсяць, число)
за

е!РПОУ

за

КоАТУУ

за

коПФГ

оБ,сднлнtш громАдян

ttеле1llкавне пенсiйне забезпеченлtя

за КВЕ,Щ

0

укрА[нА.040?0, lчI.киIв, подIльський р_н. вул, вЕрхнIй вАл, Буд.

72

0504 l32826

Одиниrц вимiру: тис. грн. без десяТкового знака (oKpiM роздirry lV Звiry про
фiнапсовi результати (Звiry про сукуший дохiд)
(форма Л!2), грошовi показники якого наводяться в гривнях з копiйками)
Сшалено (зробиr,и позначкч "v" y вiдповiднiй шiтинцi);
за положеннями (станлартами) бчхгалтерського облiку
за мiжнародними стандартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiпансовпй стап)
на 31122020 р.
Форма Nч1 Код

лктив

якi облiковуються за лrетодом ччастi в капiтui iнших

!ебiторська заборгованiсть

за ро:rрахуttкапtи:

зд

ДКУД

у mму qислi в:
РеЗервах довгостроковюl зобов'язань
уw,9рUuл

Jvи

l

l

п|D ovU pcJcUBax

l8l

l l82

ll8з
l

l84

l l90

.

l

IIi.

l95

l300

-

III. Потошi зобов'яздння i забезпечення

Погочна крелиr орська забоltговаlliсr ь за:

IV. Зобов'язаtrпя, пов'qзапi з шеобороl.нIrлllI aKT!tBilп!ll,

Генсральний директор

3ахараш T,I

'l'Оts <К)'Д ДltФ (yкpaiнcbKi
фонли"

ГолоDlхlй

5з

з,7

53

37

l200

б)4fадтср

l'ончар

Т()В (КУА АПФ (YKpaiHcbKi фонлио
' B,,anouua.""" u пор"дку. встановленому центрмьнllм орга!Iом BltxoHaвqoi влilи, що реuiзуе дерrхавку полiтItку

),

сферi статilстпк,l

M.ll

коди
!ата (piK, мiсяць, число)
п:_.-*_.___л_л..
lllДПРИСПl(ТВО

нЕпIдприемницькЕ товАриство,,нЕдЕржАвниЙ проФЕсЙниЙ

пЕнсIйний

за

Фонд,,хлIБний,,

zoz1

СДРПОУ

l
3340445

l
1

(найменування)

Звiт про фiнансовi ре}ультати (Звiт про сукупний дохiд)
за 2020 р.
I.

ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стпття

Колза,ЩКу,Щ

l

lsotom

Код

за звiтнпй

за аналогiчншй

пеDiOд

пеDiOд пOпеDедньOг0 00к!

1

3

4

2000

Lhrпti зсtробленi спrцuовi пре,|,lii'
премii пidпuсанi, всlлоsсl с)!ма

ПРе.uii, переdанi )] пересmрах|:вання

2(

0

20l

1

2012

змiна резерв), незаробленtа прелti li, валова cylla
з,мiна часпlкц пересmрOховuкiб \' резервi ttезароб.пенuх

20lз
20l4

tlpetili

СобIвартiсr,ь ремiзованоТ продукцii
(товарiв,робiт, лослуг)

2050

LIuc пli понесен i збtttпкч
за опрахо(j ttil ч вllплаlllсl!l l!

)

20"10

Валовяй:
прибуток

2090

збиток

()

()

2 20

22

|,7

fI1l

22

17

2095

Цохid (вuпцэапltt) Bid эuiнч

1l

резервсtх dовlосtпl-локовttх зобов'язсtнь

1 05

Щохid (Buпtpcttttu) вid з.ttiнtt lllultL\ clllp.txoltL\ резервiь

z

змiна iHutux cll|paxoBllx резервiв, валовсt

2

змittсt часпtкu переспрttховttкiв

lншl операцlйн1 доходи

с.улtа

0
I

,

в illutLlx clllpaxoBllx резервах

lпому чltслi:
дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою ваптiстю
дохlд вlд первlсного визнання бiологiчних активiв i сiльськогооподарськоi
продукцii

1,

2

1 1)1

,l

doxid Bid вuкорttсцання коuппiв, вuвiльненuх Bid опоdапtкування

2

Адмiнiстративнi витрати
Витрати на збуr,

2 з0
э 50

Iншi операцiйнi витрати
в tпoltty чttслi:

вuпryаmu Bid з.ц!нu варплоспli a{tlluBiB, якi оtliнюtопtься за справеDлuвою BaDttlicпttc
вumрапlлt Bi0 первiсно?о влlзнання бiолоziчнltх акпtuвiв i сiльськоzоспоdарськоi

5

l0

3

(9)

2l95

uсл i

)

2l8l

2190

|l

16)

l0)

2l82

лоход вlд участt в капiталi
Ittшi c!iHaHctlBi доходи
Iншi доходи

(

()
5)

Фiшапсовпй рсзчльтат вiд операцiйпоi дiялыlостi:
прибуток

В ,полr,

( 20)

2l 80

проdукцii'

:lбитсlк

2200
2220

з

9

2240

24

zб

,

224l

doxid вid бла?оdiйноi dопомо;.Ll
(DlHaHcoBl витрати

Втрати вiд yJacTi в капiталi
Iншi витрати

2250

(

(

2255

()

()

22,70

Прuбупtок (эбutпок) Bid влйuву iнфляцii на монеtпарнi сlпапlпli

( 24)

( 26)

7)1

<

ФiцallcoBltlj результа1. до оподаткуванпя:
лрrtбуток

2290

зби,гок

2295

Витрати (дохiд) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) вiд припинен<li дiяльностi пiсля оподаткуванtlя
Чшстпй фiнансовиfi результпт:
прибуток
збиток

()

2з00
2з05
2350
l

.l

пядка

l
Чис,гий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт. послчг)

ФормаNе2

2з55

)

)

п.

Код

Стаття

рядка

l
дооlliнкя

сукупнийдохlд
за звiтншй
псрiод

зп апалогiчнпй
перiод попередпього DoKv

3

4

1

/vll

2400

2405

24I0

24l5

нпий

2445
2450
?1{ý

J,-_-___.

л"^ч

2460
\tJntn рллпlБ.JJч.

ZJJJ,I,1

Zqolll

2465

t1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
I

IaзBa стлr,гi

l

Матепiя

Код
рядка

за звiтвпй
перiод

7

3

за аналогiчнпй
перiод попереднього рокy
4

2500
2505
llg

wUцlФlDпl

JахuлИ

25

l0

25|5
2520

25

2550

1<

26
2о

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI
АКIЦЙ
Назва cTaTTi

Код
Dядка
7

ъ

wrчдtlDчрlf

пq лlJlbKIc

..._..... ..P.."J,
,,."H.,l

l

ь lllJOс,гиХ aKt

tlриuуlOк

(зоиток)

за аналогiчний
перiод попередtrього poкv

J

4

2600

чл \JUyl t Uп, п4 UднY llDUcl.v aKIlll

uDцllпи аиLlпи

за звiтцпfi
перiод

на одну просту акцiю

2605
26 I0

2615
2650

Гсltеральний
1,()в

(куА АпФ

(iнiцiали, прjзвище)

Головний
,],()в

<куА

3ахараш T.I

лпФ

Готlчар М.П.
(iнiцiши, прiзвище)

v

коди
мiсяць, число)

.Щата (piK,

п:______., __
lllдпри€
мстВо

нЕпIдприемницькЕтовдриство,,нЕдЕржАвнийпроовсIйший

3340445

за е.ЩРПОУ

пвнсlйнийФонд,,хлIБний,,

Звiт про рух грошовI|х коштiв (за прямим методом)
за 2928 р.

.

Форма N3

I.

202|l I l

кодзадкуд

l

За аналогiчний перiод

Код

За звiтlIий перiод

l

2

3

4

( 20)

( l6)

попеDелнього DoKv

Рух коштiв у рсзу.пьтатi операцiliпоiдiяльпостi

Надходlкення вiл:

Реа,riзацiТ продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

3000

Повеllнення податкiв i зборiв

з005

у тому числi пOдатку на додану BapтicTb

3006

Щiльов<lго (liнаrrсування

з0l0

LIадходlкен1.1я вiд отримання субсидiл], дотацiй

30l l

Надходlкення aBaHciB вiд покупцlв

з0l5

i

замовникiв

I-Iадход;,кеltltя вiд поверttсllllя aBal tciB

з020

Надходження вiд вiдсоткiв за заJllIшками коштiв на поточних рахунках
Надхсlджеtlttя вiд борltttlикiв неустойки (штраtlliв, ленr)

з025

I-Iадходлtення

вiд операцiйноi оренди

30з5

з050

Надхоl;кення t!iнанссlвих ycTaHtlB вiд пOвернення пOзtlк

3055

Iншi надход;кення

3095

Витllачаllгtя на оплату:
'I'oBaplB (р<lбiт, послуг)

з

з045

Працi

l00
05

Вiдрахуuань lta ооцiалыli заходи
Зобов'язань з податкiв i зборiв

J

Витра.tеяня на опJIату зобов'язань з податку на прrlбут<lк

з

Витра,lення на оллату зобов'язань з податку lla дOдан},варгiсгь
Рдlрачення на оплату зобов'язань з iнших податкtв i зборiв
Витрачення на оплату aBaHciB
Витрачення на оплату повернення aBatlciB
Витрачення на опла],у цiльових BltccKiB

,i
\{

3040

Надходження вiд отllимання роялтi, авторських винагоDод
Надходlкення вiд страхових премiй

'

()

l0
15

()

lб

)

()
()
()

3 |,7

I8

()

)

()

()

J з5
3 40

(

з

l50

3

l90

()
()
()
()

3 95

-20

_lб

вiд реа.лiзацii:
с!iнаtrсових iнвестицiй

3200

2з

zб

не<lборотних aKTltBiB

з205

Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв

з2l5

4

9

дивlдендlв

з220

Витрачення на оплату зобов'язаllь за страховими контDактами
Витрачення с|itlансових установ на llадання поз1,1к
ltrшi витрачання

Чистий рух коштiв вiд операцiйноiдiяльностi
II. Рух коштiв у результатi iпвестпtдiiiпоiдiяльпостi

з l45

()
()

()
()

I-Iадход;кення

Надх<_lJ1,1сен

ня вtд дери вати

в

i

в

Надх<lдтtення вiд погашення Ilозлlк
Надхсlдження вiд вибуття дочiрнього пiдприсмства та iншоi господарськоi

одиницi
Iншi надходження
Ви,lрачання

з225

з2з0
з2з5
3250

на придбання,

сРiнансових iнвестицiлi

з255

l3)

неоооротних

з260

()

активlв

Рдп4з]ц'п д.},"ватIl вами
Витра.lеtlня

на надання позик

Витраченвя на придбання дочiрнього пiдприсмства та iншоТ господароькоi
одиницi
ншl платежl

!ц!tuй

рух коштiв вiд iшвестн цiйшоi дiяльшостi

(22)
)

()
()

зz,70

з275

1

ls0l004

Сr,аття

3280

()

()

з290

()

()

3295

l4

lз

l

l

зз00
3305
33

l0

3340

Витрачання на:
Викуп власних акцiй
погашеltня позик

зз45

()

55

33

з370
зз,75

)

33б5
i

)

()
()
()

3360

зз 90

3395

Цшстий nvx ппоIlIових коштiв за звiтший пеРiОл

)

()
()

()

-6

_J

з405

зl

з4

l0
l5

25

зl

3400
з4

залишок коштiв на кiнець року

)

3350

з4

!

3ахараш T.I
(iнiцiали, прiзвище)

Гончар М,П.
(iнiцiши, прiзвище)

v

i1

i^,

коди
202l

l

l

3340445I

Звiт про власний rФпiтал
за 2020 р.

ФормаN4

Стаття

коо
рядка

Корпгувапllя:

1

4000

змiна облlковоi полi,гики

4005

Виправлення помилок

40l0

Iншi змiни

4090

Скорпгованпй залшшок па
поtlаток

року

4095

Чистпй прибугок (збиток) за
звiтнпй перiод

4l00

Iнший сукупший дохiд зл
звiтпий перiод

4l l0

Дооцiнка (уuiнка) необоротних
активi в

!ооцiнка (уцiнка) фiнансових
iпcTpyMeHTiB

Накопиченi KypcoBi рiзнлlцl

4lll
4112

4l]3

Частка iншого сукупного доходу

асоцiйованих i опiльних
пiдприсмств

4l l4

Iнший сукупний дохiд

4|

Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивiдеtrди)

4200

Спрямуван uя прr,rбутку лс-l
заресстрованого кал iталу

4205

вiдрахування до резервного

lб

капiтму

42l0

Сума чиотого прибутку, нале)кна
до бюджеry вiдповiдно до
законодавства

42l5

Сума чистого прибутку на
створення спецiальвих

(цiльових) фондiв

(пайовий)

мпiтал

kanirar, у Додатковнй Резервнпfi
дооцiпlсах

rсапiтал

lсапiтал

Нерозподiлеrrпй

Неопль

пршбlток

чений

(непокрптпй

lопiтал

I

Вшлучеппй
rсапiтал

'sOю05

Всього

збшток)

l
залцшок tta поtиток року

l}

КолзаflКУ!

л,)1п

3

4

5

6

7

8

9

I0

l

l
Сума чистого прибутку на
матерiальне,]аохочення

)

4240

Погашення заборгованостi
капiталу

4z45

Вплучешпя lсапiтrлу:
Викуп акцiй (часток)

4260

Перепродаlк викуплоних акцiй
(часток)

4265

(часток)

4

5

7

6

8

9

l0

4225

BшecKIr y.racпrtKiB:
Вttески до капiгшу

Анулювання викуллених акцiй

3

4z10

Вилучення частки в капiталi

4275

Зменшення HoMiHалbHoi BapTocTi
акцiй

4280

Iншi змiни в капiталi

4290

Придбаllня (продаlк)
неконтрольоваI{сli частки в
д<lчiрн bc-lMy
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капiтал

1.

Iнформацiя про пенсiйний фонд та програми пенсiйпого забезпечення
1.1. Iнформацiя про НIIФ

Нпйлtеttувuн ttst Фонdу :

украiнською мовою повне: Непiлприемницьке ],овариство <Недерхtавний професiйrrий

пенсiйний фогlд кХлiбний>;
украiнсьttою MoBoIo скорочене: I-IT кНПГIФ кХлiбний>;

англiЙською мовою повне: Nоп-ргоfit clгgatrizatiotl <Ргir,аtе РrоГеssiопаl Pellsioll Fund

KKhlibni>l

Юрчitt,tнttй сmпmус НТ кНППФ <Х,tiбttuй>;
Непiдприемницьке товариство кНедержавний професiйний пенсiйний фонд кХлiбний> (Dcuti Фонd або НПФ) е юридичною особою з моментуйогодеря€вноiресстрацiТ.
Мав статус неприбугковоТ уuганови (внесений до Ресстру неприбугкових органiзацiй 1 l .05.200_5
РОкУ, рiшення }Ъ 14З), виключений з реестру неприбуткових установ рiшенням NЪ 1726564601 15В вiд
l0.07 ,201'7 року та дата скасування ознаки неприбутковостi

едпоу

0

1

.07.20l 7р.

зз404451.

Вид дiяльностi : 65.30 Недержавне пенсiйне забезпечення (основгlий).
ВИД ФОНДУ - пРофесiйний, тобто це недер)I€вний пенсiйний сРонд, засновником (засновttиками)
якого мож},ть бути органiзацiТ роботодавцiв, ix об'еднання, об'еднання громадян, професiйнi спiлки, t,x
об'едгIання або фiзичrri особи, пов'язаl-ti за родом ix професiйноТ дiялtьностi (занять), визначелtоТ cTaTyTi
у
фоrцу. Учасниками такого,фонду можугь бути виtсчtочно фiзичнi особи, пов'язанi за родом i,x професiйrrоТ
дiяльностi (заняr,ь), визначеноТ у cтaTyTi (юнду, а таI(оЖ фiзичнi оооби. якi с працiвниками органiзацiй
роботодавцiв, tk об'сднань) членами або працiвниками професiйних спiлок, ix об'сднань, якi створил итакий
фо"д,
t

Фонд шlас оап,tостiйний

lай Merl5,BaH няпл.

балzlгtс, раху{ки

у зберiгача,

пеLiатку, штампи

та бланки зi

свотм

Свiдоцтво лро реестрацiю фiнансовоi усr,анови llФ ЛЪ 47 вiл 08,0В.2005р.
НТ кI-{ППФ кХлiбний> включено до лержавного реестру фiнансових установ 04.08.2005
pol(y. ресстраltiйний номср l 2I 0l 608.
Засttовнuкч Фоttdу
ЗаСНОВtlИКОМ

НТ (НППФ

кХлiбrлий>

переробrrоТ промисловостi та сумЬкних галузей.

с

ВсеукраТгlська про(lспiлка працiвникiв x&prlgu,li.

Меmа iiяльtttlспti НТ <НППФ кХлifuшй))
НТ (НППФ <Хлiбний> створений лля провадкеl;ня дiяльгtостi з недержавного пенсiйного
забезпеченНя шляхоМ I{акопиченНя пенсiйних BHecKiB FIa користь учасникiв Фонду з подальIхl4м
управлiнням пенсiйними активами. а також здiйснелtня пенсiйних виплат учасникам Н'г (нIIIlФ
кхлiбний> у визначеному Законом Укратни <про недер}кавне пенсiйне забезпечеrlня)) порядку.

НТ кНППФ кХпiбttltй>
Предмеr,ом дiя"llьностi НТ (НППФ кХ;riбний> е сукупнiс,гь органiзацiйних, юриличних .l.zl
iнших передба,lеtrих LlиLIним законодавство\4 УкраiЪи дiй, спрямоваIIих на здiйснеt;ttя
недержавного пенсiйного забезпечення у.tасникiв Фонду з метою отримання ними додаткових
до загальнообов'язкового дер}кавного пенсiйного страхування пенсiйних виплат.
ПреD,иеm diяльttоспli

Opzattu yltpaBлittttя

НТ кНПIIФ кХлiбпuй>

нТ (нППФ <Хлiбний> е загальнi збори засновникiв та Рада фо"ду.
Створення iнших органiв управлiння Фонду заборонено.
Органатии управлiння
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<

Рада фонду с сдиним регулярно дiю.tим органом управлiння Фонду, що здiйснюе
коъlтроль за поточIlоtо дiяльнiстю Фонду та вирiшус ocHoBHi питання його роботи. Засiдання
Ради Фонду проводяться гIерiодично (не рiдше нiяt раз на кварт,а,ч).
Аdмiltiспцлсtплор, коJл|паrtiя

з

управлittлtя anllluBппttt, зберizаrt ФонDу

АДмiнiСтрування Фонду виконус Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Компанiя з
управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв KУKpaiHcblti фонди> (далi
Адмiнiстратор) вiдповiдно до договорУ на адмiнiстрування М А-З вiд 25.04.2008 року.
Адмiнiстратор дiе на пiдставi таких лiцензiй:
Лiцензiя cepiT АБ М i15994. видана НацкомфiнпосJlуг 29.12,2008 року, строк ii дiТ - безс,грокова.
провадяtення дiя,гtьностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних (lондiв;
Мiсцезнаходження Адмiнiстратора: 03 15 i, м. КиТв, вул. Ушигlського, бул. 40.
Управлiння активами Фонду виконус Товариство з обмехtеною вiдповiдальнiстю кКомпанiя з
управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв kykpaTHcbki фонди> (далi - куд)
вiдповiдtlо до договору FIa управлiння активами Ng У-2 вiд 25.04.200В року. ItУД дiс на пiдставi
таких лiцензiй:
лiцензiя cepiT АГ Nъ 5в0049, видана нкцпФР 2з,12.201l року, строк ii'дiТ - безстрокова. Професiйна
дiяльнiсть на фондовому ринку * дiяльнiсть з управлiння активами iнституцiйних iHBbcTolliB
(дiя;rьнiсть з управлiння активами).
Мiсцезнаходженllя КУА: 0З15l, м, КиТв, вул, Ушинського, бул. 40..
Зберiгачем НТ (IIППФ кХлiбний> с Публiчлlе аItцiолlерне товариство кДКIfIОt{ЕрFIиЙ
(УКРГАЗБАНК)
БАНК
(далi - Зберiгач), який надае Фонду вiдгrовiднi Ilослуги зг.iдно з договором
Л9 7/2015 вiд 2l . l0.2015 року.
Зберiгач дiе на пiдставi лiцензii cepiT АЕ Ns 26з2з8, виданоТ дкцIlФР 2в.08.201з
року.
Мiсцез1-1аходження Зберiгача: 030S7, м. ItиТв, вул. ереванська, буд.1.

1.1.1 опис програми пенсiйного забезпе.Iення НТ (нППФ <<Хлiбнцii>.
програма пенсiйного забезпечення НпФ - це частина системи накопичувrLльного пенсiйного
забезпечення, яка Грунтусться на засадах добровiльноI
участi фiзи.tних та Iоридичних осiб, у формуваннi
пенсiйrих накопичень з метою отриманЕu{ учасниками недерlI€вного пенсiйного забезпечення додаткових

до загальнообов'язкового

державного пенсiйного страхування пенсiйних виплат. Вона дозволяе:

, створитИ додаткове до загальНообов'язкового державного пенсiйного страхуванIlя
пенсiйгих виIlлат,

джерело

, забезпечити громадянам бiльш високий piBeHb il(иl,гя при досягненнi пенсiйного BiKy]
, забезпечити формування нових дкерел iнвестицiйних pecypciB для iлtвесryвання в
рiзнi сектори

економiки;

, створитИ умови для додаткового стимулIованI,Iя розвитку ринку капiталiв, здешевлеIlня кредитiв та
пiдвищення лiквiдностi фондового ринку;
, побудувати систему недержавного пенсiйного забезпе.tення УкраТни на ocrIoBi агIробованих
у
свiтовiй практицi принципiв та механiзмiв.
Пршtцuпu про2рамu пснсiйltozo забезпечettttя НПФ;
, законодавче tsизначенFU{ умов недерrl(авного пенсiйного забезпечення;
, заiнтересованiсть фiзи.lних осiб у недержавному пенсiйному забезпеченнi;
о добровiльнiстЬ створеннЯ пенсiйних фондiв юридичними та фiзи.tними особами, об'еднангtями
фiзичних осiб та об'сднаннями юридичних осiб;
о добровiльноТ участi фiзичних осiб у системi педержавного пенсiйного забезпе.IенFIя та вибору
виду пенсiЙноТ виплатИ, KpiM випадкiв. передбачених Законоп,т;

о

о
,
о

,

добровiльнiсть прийняття роботодавцем рiшелltlя про здiйснення пенсiйних вгlескiв на i(ористь
cBoik працiвникiв до системи недержавного пенсiйноl,о забезпе.tення;
еtсономiчна заiнтересованiсть роботодавця у здiйсненнi пенсiйних BHeckiB на корист.ь cBolx
працiвникiв до системи недержавного пенсiйного забезпе.tення;

немо}кливiсть необГрунтованоТ вiдмови роботодавця

вiд здiйснення пенсiйних BHecKiB до
системи недержавного пенсiйного забезпе.lення на користь cBoik працiвникiв. якщо

роботодавець розпочав здiйснення таких пенсiйних BHecKiB;
рiвнопРавнiстЬ Bcix учаснИкiв пенсiйнОго фонду, якi беругЬ участЬ в однiй пенсiйнiй cxeMi;
розмех(уваннrI та вiдокремлення акгивiв пенсiйного фонду вiд активiв його засновникiв i
роботодавцiв - платникiв пенсiйного фонду, адмiнiстратора, компанiй з управлiння активами,
страхових органiзацiй з метоЮ унемоlIп,IиВленнЯ банкругства пенсiйного
фонду;
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a

a
a
о

вiд суми пенсiйних kolttTiB, облiкованих на
iндивiдуа.гlьному пенсiйному рахунку учасника фонду або застрахованоТ особи;
гарантування фiзичним особам реалiзацiТ прав, наданих Тм цим Законопл;
цiльового та ефективного використання пенсiйних ttоштiв;
визIlаI{ення розмiру пенсiйнот виплати залежно

ДеР}КаВНе РеГУЛЮВаННя роЗМiру тарифiв

пенсiйного забезпе.lення;

на послуги, що надаються

у

систеш,ti недеряtавного

вiдповiдальгlостi суб'сктiв системи недер}кавIIого пенсiйного забезпе.lе}lня за порушенFIя l.topM,
перелбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами;
ДеРЖаВНе Регулювання дiяльностi з недерлсавного пенсiйного забезпечення та нагляду за його
здiйсllенl-tям.

BlatadtlttKu Фопdу
ЩО ОСНОВНОТ ГРУпи вкладгtикiв

Фонду, якi сплачували пенсiйнi внески вiдноситься ВсеукраiЪська
проtрспiлка працiвникiв харчовоi, переробнот гIромисловостi та сумiлсних гаrузей, f{нiгrрогrетровська
обласна профспiлка органiзацiя ВсеукраТнськоТ професiйноТ спiлки працiвникiв харчовоТ, гIереробноТ
промисловОстi та сумiжних галузей, ВАТ <Хлiб). До групи праtliвникiв, охоплених програмою

пенсiйного забезпечення вiдносяться Bci праrдiвники вкладника, якi перебували в трудових вiдносинах
засновником або роботодавцем - платником Фонду.

з

Станом на З1.12.2020 р. нелержавний пенсiйний фонд обслуговус 1010 працiвгrикiв. За 2020 pirt
не було залучено нових працедавцiв.
УtасttuкuФоttdу
учасниками нт нппФ кхлiбттий> с фiзичнi особи, на користь яких сплачувалися пенсiйrri
внески до Фонду i якi мають право на отримання пенсiйних виплат або отримують Taki виплати на

умовах i в порядку, визнаLIених пелtсiйним контрактом та договором про виплаry.
Itiлькiсть учасникiв наЗ1,|2.20 р. становить 10l0,
Упов

oi tt ро zp 'rtlt u
програма Morke бути припинеFIа,

tt tt р tt t t u

l

t

а

t rt I

л

п еllс iй

t t

пенсiйному фондi Bci його учасники.

поряdокуаtаdення neHciйtttx ttottпtpaklltiB

якщо лiквiдованi Bci засновники або припинили участь
з

в

Нт кнппФ кхлiбнuй>

Пенсiйний контракт € договором мiлt нТ (FГIПФ кХлiбний> ,га його вкладникоNI
, який
уклuцаеться вiд iпleHi Фонду його Адмiнiсrратором т,а згiдно з яким здiйснюсться нелержавне tlенсiйне
забезпечення учасника

нт нппФ

<хлiбний> за рахунок пенсiйних вrlескiв -гакого вкладника.

Пенсiйнi схел|tt, пopltioK внесення змitt do нuх m0 tx cKacyBctttHlt
Умови та поl]ядок недержавного пенсiйного забезпечення, що здiйснюсться Фонлом,
визначаються пенсiйними схемами, якi розробляються з дотри]\4анFIяN4 вимог Закону, iн1ших
нормативнО-правовиХ aKTiB З питаFIЬ недержавнОго пенсiйнОго забезпечення та Статру,
Фондом заресстровано наступнi пенсiйнi схеми:
Пеrrсiйна схема ЛЪl <Пенсiйна схема з розмiром пенсiйних BHecKiB, що визначасться вiдсотком
вiдносно суми заробiтнот плати в залежностi вiд Biky учасника за прогресивною шкалоlо));
Пенсiйна схема NЬ2 кПенсiйна схема з розмiром пенсiйних BHecKiB, що визначаеться вiдсотком
вiдносно суми заробiтнот плати в зuu]ежностi вiд стажу
роботи r{асника на пiдприемствi вкладника за
прогресивною шк,rлою);
Пенсiйна схема ЛЬЗ кПенсiйна схема з розмiром пенсiйних BHecKiB, що визначаеться вiдсотком
вiдносно суми заробiтнот плати в залежностi вiд Biky учасника та стажу його
роботи на пiдприсмствi
вкладника за прогреси вною шK€IJloIo);
Пенсiйна схема Nq4 кПенсiйна схема з розмiром пенсiйних BHecKiB, що визначаеться вiдсотком
вiдносно суми заробiтнот плати в з€L,Iежностi вiд Biky учасника та cTаlty його
роботи на пiдприемсr.вi
вкладника за прогреси вною ш кzlJlою.
FIT кНППФ кХлiбний> використову€ програму пенсiйного забезпе.Iення з визI]аченим BLIecKoM,
згiдно з якою суми, що пiдзtягають виплатi у виглядi пенсiйного забезпечення, визнаLIаються вiдгlовiдно
до BHecKiB, сплачених до Фонду, i отримаt,tого вiд ttих iнвестицiйного доходу.
Непiдприемницьке товариство к Недерrкавний професiйний пенсiйний
фонд кХлiбний>
Примiтки ло рiчнот окремот фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.\2.2о2о

Сума пенсiйних коштiв, що належить Ko)tHoN4y учаснику Фонду, визначаеться множенням
кiлькостi одиFIиць пенсiйних активiв НТ кНППФ кХлiбний>, облiкованих на iндивiдуальгlому
пенсiйному рахунку його учасника, на чисту BapTicTb одиницi пенсiйних аttтивiв Фонду .га
вiдобраяtасться на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника НПФ. Сума пенсiйних кошr.iв ycix

учасникiв пенсiйного Фонду дорiвнюе чиотiй BapTocTi активiв останнього. Чиста BapTicTb активiв Фонду,
l<iлькiстЬ одиницЬ його пенсiйних актиВiв та чисТа BapTicTb одиницi пенсiйних активiв Фо"ду
визначаються кожного робочого дня,

Пettciйtti BttecKu do Фоttdу

* l рошовi кошти, сплаченi вкJIадником до Фонду в розмiрi та llорядIv
пенсiйним
контрактом, укладе}lим з Фондом згiдно з умовами обрагlоТ пенсiйноТ схеми.
установ.гlеному
максимальний розмiр пенсiйниri BHeckiB не обме;ttусгься. Пенсiйнi внески сплачуIоться лишIе в
пенсiйнi внески

нацiональнiй валютi Украi'ни, а у випадкilх, передбачених законолавством Украiни, в iноземнiй ва.пюr,i за
офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку УкраiЬи, що дiяв на MoMeLIT сплати, ttlляхом
безготiвкових розрахункiв. Юридичнi особи сплачують пенсiйнi внески лише в безгсrгiвковiй
формi.

пенсiйнi внески сллачую],ься ]lерерахуванням вiдtlовiдних грошових сум на гtоточнi рах)/нlи

у його Зберiгача. Розмiр та порядок сплати пенсiйних BHecKiB встановлIосться пенсiйI;им коштракгом
вiдповiдно до обраноТ пенсiйноТ схеми.
Фонду

Пенсiйнi акmuва Фонiу

Пенсiйнi активи - активи Фондцl, сформованi викJIючно внаслiдок пов'язаноТ з провад2кенням
ним дiяльностi з недержавного пенсiйного забезпечешilI.
Пенсiйнiактиви НТ НППФ кХлiбний> складаються iз:
1) активiву грошовtD(коштах;

2)
З)

активiв у цiнних паперах;
iнших активiв згiдно iз законодавством,

lнвестицiйна дiяльнiсть з активами Фонду здiйснюсться вiдповiдrtо до його lнвестицiйгlоТ
декларацii та вимог Закону <Про недержавне пенсiйне забезпеIiенFIя)).
Il rc еспl

uцi йl ш

d е юл п р tt цiя
Iнвестицiйна декJ]арацiя

<Хлiбний>.

В Iнвестицiйнiй

е

документом, який визначае iнвестицiйну полiтику

Нт кнппФ

декrrарацiТ вiдображаю,гься ocHoBHi напрями iнвестування активiв Фонду т.а
обмеженн;t iнвестицiйноТ дiяльностi з пенсiйними активами, встановленi
у N4ежах заг?U]ьних вимо1, 1-а

ОбМеЖеНЬ iНВеСТИЦiЙнОТ дiяльностi, визначених Законом. Iнвестицiйна
декларацiя
кХлiбний> та змiни до неТ розробляються i затвердлtуоr:ься Радою Фонду.
.В u t <tlр

uс tttaH

lt

я

tt е t t с i й t t

uх

tt

LIT

кIIпгIстl

к пt uв i в Ф о н t)у

Пенсiйr-ri активи, що накопичуIоться у Фондi, виt(ористовуIоться для цiлей його iнвестицiйноi
дiяльностi, виконання зобов'язань Фондом перед його )л{асниками та оплати витрат, пов'язаних зi
здiйсненням недержавного пенсiйного забезпе.rення з ypaxyBaнHrlM обмехсень, вста1Iовлених
законодавством.

Оu юв Hi ttокttзнuка

Diялtь

носmi

Ф oHr)y

h LIистi акгиви Фонду на З 1 .12,2020 року - З 7 тис. грн.
h Загальна сУМа наДхоДжень пенсiйних BHecltiB до Фонду за 2020 piK становить 0 тис.
сума переведення пенсiйних коштiв з iнших недержавних lrеноiйних
0 тис. грн.

h ПереоцЬказобов'язаrть передучасникамиФоr-цу в2020

грн, у тому

rl2gл1

фондiв

роцi, становить -16тис. грн.
lr За звiтний 2020 piK здiйснено пенсiйних випла.г на загrшьну суму 0 тис. грн.
lr Зменшення чистих активiв Фонду за 2020 piK
- 1 6 ,r.. ipo.

2.

основи пiдготовки, затвердженпя i подання фiнансовоiзвiтностi.
2,1, Iпентифiкацiя фiнансовоiзвiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду с фiнансовою звiтнiстю загапьного призначеншI, яка сформована

]!,tетою

з

достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв

непiдприемницьке товариство ( Недержавний професiйний пенсiйний
фонл кхлiбний>
Примiтки до рiчнот oKpeMoi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK,
що закiнчився з1.12,2о20

Фонду для задоволеt{ня iнформацiйних потреб широкого кола користува.liв при прийняттi

t.lими

економ iчних pitt_leHb.

е

Концептуальною основою фiнансовоi звiтностi Фонду за piK, що закiнчився

l грулня
Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтнос,гi (мсФз), включаюr|и Мiжнаlrоднi
З

2020 porty,
станларти

бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Ралоrо з Мiяtнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (рмсБо), в редакцiТ чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлIодFtеrrнi на
веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи.

Пiдготовлена Фондом фiнансова звiгнiс,гь чir,ко ,га без будь-яких застережень вiдповiдае BciM
виI\{огам мсФЗ з врахуванням змitl, внесених рмсБО станом на дату звiтностi, дотримання якl4х

забезпечуе достовiрне подання iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноi, зiставноТ
та,зрозумiлоТ iнформачiТ.

При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Фонд керувався також виN,lогами нацiонаJlьtlих
законодавчих т,а нормt}тивних akTiB щоло органiзацiт i ведення бухr,шr,ерського облiку та скJtадаl.Iня
фiнансовоi звiтttостi в YKpaTHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
2.2. Валюта

поданця звiтностi та фупкцiональна валюта, ступiнь округлення.

валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якоtо е нацiональна вzlлюта
Украiни - гривня. Фiнансова звiтнiсть сruIадена у т,исячах гривень. округлених до цiлих тисяLl, "гому
вiдхилення при заокруглеtlнi можливе в межах однiсТ тисячi.

2.3, Ilрипущення

про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть ttiдготовлена виходячи припущення про безперервнiст-ь лiяльносr.i,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашlеrtня зобов'язань вiдбуваеться в ходi зви.lайнот
дiяльностi, Фiнансова звiтнiсть не вкJIючас коригування, якi необхiдно було б провести l] тому
випадку, якби Фонл не могло продовжити подzlJIьше здiйснення
фiнансово-госполарськоi дiялtьнос.гi
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.3.1. ПРИПУЩення про безперервнiсть

л

дiяльностi в перiод глобальноТ пандемii covlD_19
Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку,
якбИ ФонД не мiГ би продов)Iйти подrLльше здiйснення фiнансово-.о"подuр.окоТ дiяльностi
вiдповiднО до принциПiв безпереРвностi дiяльностi. Керiвництво не бачить жодних суттсвих cyMHiBiB

щодо безперервностi дiяльностi Фонду. На дату затвердження фiнансовот звiтностi
представляеться можливим оцiнити,

2.4. Рiшення

як надалi вплине CovID- 19 на фiнансовУ Дiяльнiсть Фонду.

не

про затвердження фiнансовоi звiтн<lс,гi
Фiнансова звiтнiсть Фонду затвердх(ена до випуску (з метою оприл|одFIенrrя)
рiшенtлям Ради
Фонду 22 сiчня 2021 р. Hi учасники Фонлу, Hi iншi особи не маю,гь права вноси1и змiни
до цiсi
(liHaHcoBoT звiтностi пiсля li затвсрдrt(сння /-ltt випуску.

2,5.

Звir,ний перiод фiнансовоiзвiтностi
Звiтним перiодом, за який формусться фiнансова звiтнiсть, вв2l}ка€ться
перiод з 01 сiч1-1я по З l грудня 2020 року.

2.6,

кzLлендарний piK, тобто

HoBi i переглянутi МСФЗ та iнтерпретацii
HoBi МСФЗ, прийнятi станом на 31. 12.2020, е(lективна датtl яких не настала

МСФ3 та
правки до них

Ефективна
OCHOBHi ВИМОГИ

дата

flocTpoKoBe
застосування

Застосування у
фiнансовiй
звiтностi за piK,
tцо закiнчився

Вплив поправок

з1.12.2о2о р.

МСФЗ 9
Фiнансовi

iнструменти,
МСБО з9
Фiнансовi

У серпнi 2020 року Рада з
МСФ3 в рамках РеФорми,IBOR
опублiкувала поправки, що
допOвнюють випущенi \, 2019

l(ерiвництво та

t сiчня zozr
Dо KV

flозволено

не застосовано

роцi та зосереджують уваry на
наслiдках реформи базового

Непiдприсмницьке товариство < Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кХлiбниЙ>
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовот звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з|.12.2о20

уп ра вл

iнський

пе рсо
п

нал

ро вод ять

дослlдження

Qастосування у
Ефективна

МСФ3 та
правки до них

OCHOBHi ВИМОГИ

дата

flocTpoKoBe
застосування

фiнансовiй
звiтностi за piK,
що закiнчився

Вплив поправок

31.12.2о2о р,
lНСТРУМеНТИ:

рiвня процентних ставок на

визнання та

фiнансовiй звiтностi компанij,
якi виникають, коли,

оцiнка , МСФЗ 7
Фiнансовi

фiнансовим активом замiнено

,

альтернати8ною базовою

CTpaxoBi

контракти та

МСФЗ rб
Оренда

звiтн icTb.

використовуеться для
обчислення процентiв за

МСФЗ 4

ставкою.
Гlопраsки до фази 2
розглядають питання, якi
можуIь вплинуги на фiнансову
звiтнiсть пiд час реформи
базового рiвня процентних
ставок, 8ключаючи наслiдки
змiн договiрних грощових
потокiв або вiдносин
хеджування, що виникають
внаслiдок замiни базового
рiвня процентно'i ставки. з
альтернативною базовою
ставкою (проблеми iз
замiною).
На етапi 2 свого проекry Рада

л

внесла змiни до вимог
зазначених стандартiв, що
стосуються:

о

змiни договiрних

грощових потокiв

-

компанii не доведеться

припиняти визнання або
кориrysати балансову
BapтicTb фiнансових
iHcTpyMeHTiB для змiн, що

вимагаються реформою,

а замiсть цього оновить

о

ефективну процентну
ставку, щоб вiдобразити
змiну до альтернативноi
базовоi ставки;
облiк хеджування :

компанii не доведеться

.

Йного

фiнансову

процентно'i ставки, який

Розкриття

цi

впливу на

наприклад базовий показник

iнструменти:
iнформацii

щодо
потен

припиняти облiк
хеджування виключно
тому, що вона вносить
змiни, якi вимага€
реформа, якщо
хеджування вiдповiдае
iншим критерiям облiку
хеджування; i

розкриттяiнформацiiкомпанiя повинна буде
розкривати iнформацiю
про HoBi ризики, що
виникають внаслiдок
реформи, та про те, як
вона управляе
переходом до

альтернати вних ставок,
Поправки до Фази 2

непiдприсмницьке товариство ( Недержавний професiйrrий пенсiйний
фонд Хл iб н и й >
Примiтки до рiчноi окремот фiнансовоi звiтностi за МсФз за piK, що закiнчився з1.|2.2о2о
<<

Ефективна

МсФ3 та

OCHOBHi ВИМОГИ

правки,до них

дата

flocTpoKoBe
застосування

3астосування у
фiнансовiй
звiтностi за piK,
lцо закiцчився

Вплив поправок

31.12.2о2о р.
поцlирюються лише на 9мiни,

яii вимагае реформа базового
рiвня процентних ставок до
фiнансових iHcTpyMeHTiB та
вiдносин хеджування.
Попраsки забороняють
компанi'i вираховуsати з

Керiвництво та

BapTocтl основних засобiв

уп ра вл iнськи й

МСБо rб

суми, отриманi вiд реалiзацii
вироблених предметiв, коли

KOcHoBHi

компанiя гоryе актив до його
цiльового sикористання.
HaToMicTb компанiя визна€

засобиD

персонал
о1 сiчня

2о22 року

вважа€,

flозволено

нё застосовано

що

дiяльн icTb

Товариства не
входить у сферу
дiI цього
стандарту

TaKi надходження вiд продажу
та пов'язанi з ними витрати у

прибрку або збитку.

Поправки уrочнюють, що
(витрати на виконання
договоруD являють собою
витрати, безп9середньо

<Забезпечення,
i

зобов'язання та
непередбачен
а

кти ви)

упра вл iнський

пов'язанi з договором - тобто
або додатковi витрати

МСБО з7
непередбачен

Керiвництво та

i

виконання доrовору
(наприклад прямi витрати на
працю i Maтepia ли|, або
розподiл iнчlих витра1 якi
також безпосередньо

персо нал
п

r сiчня
2о22 року

flозволено

не застосовано

роводять

дослiдження
щодо
потен цiЙного

впливу на

пов'язанi з договором

фiна нсо ву

(наприклад, розподlл

зв iTH icTb,

амортизацii о6'екта основних
засобiв, що використовусться
при виконаннi договору).
Актуалiзацiя посилань в МСФ3
(ltRS) 3 на Концепryальнi
основи пiдготовки фiнансовоi
звiтностi, не змiнюючи вимог

до облiку для об'еднання
бiзнесiв,

Керiвництво та

Додано виняток ч1одо
зобов'язань i умовних
зобов'язань. L{ей виняток

МСФЗ з
<Об'еднання
бiзнесу>

передбачас,

u.lо

уп ра вл iнськи й

персонал
проводять

стосовно

деяких sидiв зобов'язань

i

умовних зобов'язань
органiза цiя, яка застосову€

r сiчня
2о22 року

flозволено

не застосовано

МСФЗ (lFRS) 3, поsинна
посилатися на МСФ3 (lAS) 37
<3а без

п

ечен ня,

непередбаченi зобов'язання
та непередбаченi

активи" або
на Роз'яснення КТМФ3 (lFRlc)

21 кЗбори

D, а

не на

Концепryальнi засади
фiнансовоj звiтностi 2018 року.

непiдприсмницьке товариство ( Недержавний професiйний пенсiйний
фонд <<хлiбний>
МСФз за piк, що закiнчився зl.|2.2020

Пршr,riтки до рiчноi oкpeмoi фiнансовот звiтностi за

дослiдження
щодо
потен цiйногО

впливу на
фiнансову
звiтнiсть.

3acTocyBaHHi у
Ефективна

МСФЗ та
правки до них

OCHOBHi ВИМОГИ

дата

flocTpoKoBe
застOсування

9lнансовlи
звiтностi за piK,

Вплив поправок

що закiнчився
з1.12.2о2о р.

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8zozo): МСФЗ
(lFRS) е

/л

,Щочiрне пiдпри€мство,

яке

уперше застосувало МСФ3.
Поправка дозволя€

дочiрньому пiдп риемству, цо

Керiвництво та

застосовуе lFRS 1: D16 (а) (яке
переходить на МСФЗ пiзнiше

управлiнський

своеТ материнсько'i компанi'i),

r сiчня

виконати оцiнку накопиченого

2о22 року

ефекry курсових рiзниць у
складi iH шого сукупного

персонал вважа€,

flозволено

не застосовано

. щЬ дiяльнiсть
Товариства не
входить у сферу дii
цього стандарry

доходу - на пiдставi TaKo'i
оцiнки, виконаноТ

материнською компанiею на
дату

Щорiчнi
поправки в
МСФЗ (zorBzozo): МСФЗ
(lFRS) э

Ti

переходу на МСФ3.

Комiсiйна винагорода, що
включаеться в к10вiдсотковий> тест при

припиненнi визнання

Керiвництво та

фiнансових зобов'язань.
Поправка угочнюе характер

уп ра вл i нськи й

TaKo'i комiсiйно'i винагороди -

воно включа€

тiльки

винагороду, сплачене мiж

позикодавцем

r сiчня
2о22 року

персонал проводять

flозволено

не застосовано

дослiдження щодо
потенцiйного
впливу на фiнансову

i

звiтн icTb

займополучателя, включаючи
винагороду, сплачене або

отримане вiд особи iнших
cTopiH.

Щорiчнi
поправки

Стимулюючi платежi по
в

МСФ3 (zorBuozo): МСФЗ
(lFRS)rб

орендi. Поправка угочню€
iлюстративний приклад Ne 1З

Керisництво та

до МСФЗ (lFRS) 16 шляхом

уп ра вл i нськи й

виключення прикладу

персонал проводять

урахуsання вiдшкодування,
отриманого орендарем вiд

дослiдження щодо
потенцiйного

орендодавця в якостi
компенсацii за понесенi

sплиsу на фiнансову
звiтн icTb

витрати на полiпшення о6'екта
оренди,

Щорiчнi
поправки в
МСФЗ (zorBzozo): МСБО
(IAS)

4r

Ефекти оподаткування при

визначеннi справедливоТ
BapTocTi. Поправка виключа€

вимоry lAS 41:22, яка вказуе,

Керiвництво та
уп ра вл i нськи й

,

що потоки гроtчових KoiltTiB,
пов'язанi з оподаткуванням,
не включаються до

1сiчня
2о22 року

персонал вважа€,

flозволено

не застосовано

розрахункiв справемивоj
Bapтocтi бiологiчних активiв.

входить у сферу дii
цього стандарту

Поправка призводить до
вiдповiдностi lAS 41 i IFRS 1З.

МСБо r
<Подання

фiнансовоi'
звiтностi>

Поправки роз'яснюtоть

критерiйуМСБОlдля

класифiкацii зобов'язання як
довгострокового: вимога до
суб'екта господарювання мати

що дiяльнiсть
Товариства не

Керiвництво та

or сiчня
2о2з року

flозволено

не застосовано

право вiдкласти погашення

непiдприемницьке товариство ( Недержавний професiйний пенсiйний
фонд <<хлiбний>
Приtиiтки до рiчноi oкpeмoi фiнансовот звiтностi за МСФз за piк,
що закiнч'Lвся з1.12.2о2о

управлiнський
персонал проводять
дослiдження цодо
потенцlйного
впливу на фiнансову

10

Застоgування у
МСФ3 та
правки до них

Ефективна
OCHOBHi ВИМОГИ

дата

rj

flocTpoKoBe
застосування

9lнансовlи
звiтностi за piK,
tцо закiнчився

Вплив поправок

з1.12.2о2о р.
зобов'язання принаймнi на 12

з в lTH

lcтb

мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
CyTHicTb поправок:

уточнено, що
зобов'яза н ня
класифiкуеться як

л

якщо у
органiзацii е право
вiдстрочити
вреryлювання
зобов'яза н ня
щонайменше на 12
мiсяцiв, а право компанii
на вiдстрочку
розрахункlв ма€ iснувати
на кiнець звiтного
перiоду;
класифiкацiя залежить
тlльки BiH наявностi
такого права i не
залежить siд iMoBipHocтi
тогоi чи плану€ компанiя
скористатися цим
правом - на класифiкацiю
не впливають намiри чи
очiкування керlвництва
щодо того, чи компанiя
реалiзуе сво€ право на
дOвгOстрOкове,

вiдстроч ку розрахункiв;

роз'яснення впливу умов
кредиryвання на
класифiкацiю - якщо
право вiдстрочити
врегулювання
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, наsiть якщо
перевiрка i'x виконання
здiйснюеться
кредитором пiзнiше; i
роз'яснення вимог до
класифiка цii зобов'яза нь,
якi компанiя може або
може погасити шляхом
випуску власних
iHcTpyMeHTiB власного
ка п

МСФЗ 17
CTpaxoBi

контракти

iталу.

Виключення деякиi
видiв,договорiв зi сфери
застосування МСф3 17
Спрощене подання
активiв i зобов'язань,
пов|язаних з договорами
страхування в звiтi про
фiнансовий стан

Керiвництво та

1сiчня 2о2з
року

уп ра вл iнськи й

flозволено

не застосовано

Непiдприсмницьке товариство ( Недержавний професiЙний пенсiйний
фонд кХлiбний>
Примiтки до рiчноi окремот фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з|.l2,2о20

персонал вважа€,
цо дiяльнiсть
Товариства не
входить у сферу дi?

I1

МСФ3 та
правки до них

OCHOBHi ВИМОГИ

flocTpoKoBe
застосування

Застосування у
фiнансовiй
звiтностi за piK,

Вплив поправок

,що закiнчився

31.12.2о2о р.
Вплив облiкових оцiнок,

зроблених в попереднiх
промiжних фiнансових

цього стандарту

звiтностях
Визнавня i розподiл
аквiзицiйних грошових
потокiв
3MiHa у визнаннi
вiдшкодування за

А

договорами

перестрахування в зsiтi
про прибрки i збиiки
Розподiл маржi за
передбаченi договором
страхування iнвестицiйнi
послуги (CSM)
можливiсть зниження

фiнансового ризику для

договорiв вхiдного

перестрахування i
непохiдних фiнансових
iHcTpyMeHTiB

Перенесення дати вступу
МСФЗ 17, а також
продовження перiоду
звiльнення вiд
застосування МСФЗ (ltRS)
9 для страхових компанiЙ
до 1 сiчня 2023 року
Спрощений облiк
в силу

зобов'язань по
вреryлюванню збиткiв за

договорами, якi виникли
до дати переходу на

мсФз 17

послаблення

в

застосуваннi TexHiK для
зниження фiнансового
риз

и

ку

можливiсть визначення
iнвестицiй ного договору
з умовами дискрецiйного
участi в момент переходу
на новий стандарт, нiж в
момент виникнення

договорч

Фонд у фiнансовот звiтностi за pilq що закiнчив ея з|,12,2020
р., I{e застосувала достроitово виIltе
мсФз, гIоправки до них та iн,герпреl.ацiТ. Керiвництво .I]a управлiнський персонаJl гIровоllиl.ь

зазнirLlенi

дослiдке}lня щодо потеl"{цiЙного впливу на фiнаrrсову звiтнiсть.

3.

CyTTcBi положенIIя облiковоТ полiтики

3.1 CyTTcBi облiковi полiтики

ОбЛiКОВi ПОЛiТИКИ - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленосl,i, правила та практика, засl,осованi

суб'сктом господарIовання при сIilаданнi та поданнi фirrансовоi звiтгtостi. мсФз наводить облiковi
полiтики, якi, за висI{овком рмсБо, дають змогу сI<lIасти таку
фiнансову звiтнiсть, яка мiс.t.итиме
доречну ,га достовiрну iнформацiю гlро операцii; iншi подiТ т,а умоtsи, до яких вони застооовую,I,ься. TaKi
полiтики не слiд застOсовувати, якщо вплив tx застосування с несуттевим.
Якщо приймаеться рiшення про дооlpокове зtlстосування нововведеного МСФЗ (за
умови, що
мсФЗ дозволя€ дострокове застосування), Рада ]IПФ вrrосить доповFIеIIIIя до облiкових полiтиI(, i воllи

непiдприемницьке товариство ( Недержавний професiйний пенсiйний
фонл кхлiбний>
Прrлr,riтки до рiчноi окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piк, що закiнчився зl.|2,2020

12

звiтностi. IlриЙнята облiкова полiтика Фонду застосOвусться
послiдовно для ана.гIогiчних операцiЙ, iнtпих подiй r,a умов, якщо тiльки конкретний МСФЗ спецiально
Не ВИМаГаТиме або Не ДоЗВоJIятиме розподiл сr,ат,еЙ за категорiями, длr| яI(их моя(у,Iь засl,осовувагися
рiзнi облiковi полiтики.
ЗаСТОСОВУЮТЬСЯ ДлЯ Складання (liHaHcoBoT

Облiкова полiтика Фонду розроблена та затвордя(еFIа Радою Фоrцу вiдповiдно до вимог МСБО 8
КОблiкОвi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9
кФiнансовi iнструменти> та МСФЗ l5 кЩохiд вiд договорiв з клiснтами>.
Фiнансова звiтнiсть НТ I-IППФ кХлiбний> за МСФЗ скJIадаеться i подаеться Адмiнiстратором
Фонду згiдно з ч.6 cTl 2l Закону УкраТни кПро недержавне пенсiйне забезпечення> Радi НТ НППФ
кХл iбний>.
Перелiк та назви форм фiнансовоТ звiтностi IlT НППФ <ХrIiбний> вiдповiдають встаноtsленим
l <Загальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>. Аналiз ви,грат, визнаних у лрибугку або збип<у,
здiЙснюеться з використаFIням класифiкацii; засноваtrоТ на функцiТ витрат у Примiтках розкривастьоя

Нll(С)БО

cTpylffypa ви]pат за характером.

Предст,авлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiя.тlьносr,i у фiнансовiй звi,гнсlстi здiйснюеr,ься
iЗ ЗаСтосуванням прямого методу, згiдно з яким розкрива€ться iнформацiя про ocHoBHi класи валових
НаДХОДД{еНЬ ГРОШОВих коштiв tIи валових випJIат грошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види
ВrlJlоВИх грошових надходжень та валових грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв
Фоrцу.

3.2

Iнфорпlацiя про змiни в облiкових полiтиках

ФОНД ОбИРае та Застосовус своТ облiковi полiтики послiдовно для подiбгIих операцiТ, iнutих
подiТ або умов, якщо мсФЗ конкретно не вимагае або не дозволяс визначення ка,гегорiТ с,гагей, д.ltя

a\

яких iншi полiтики можу.гь бути доречними.
За виняткОм прийнятИх новиХ стандартiВ i роз'ясненЬ, rцо набули чинностi на 1 сiчня 2020
р.,
облiкова полiтика, прийнята при складаннi цiст фiгrансовот звiтнос,гi, вiдповiдас полiтицi, що
заотосовувалась при складаннi рiчноТ фiнансовоТ звiт,ностi Фонду за piK, що закiнчився 31 грудня
2020 р. Фонд lle застосовуе достроково будь-якi iншi стандарти, роз'яснення або поправки, яlсi с
випущеними, але ще не набули чинностi.
Фонд вперше застосував цi HoBi стандарти i ltоправки в 2020 роцi, вони не мають ic1,oTHtlt,tl
впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Фонду.

3.3

База, використаIIа для оцiнки активiв

L[я фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi
фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти), а також iнвестицiйноi
HepyxoMocTi, яка вiдображаеться за справедливою варr,iсr,ю вiдповiдно до мсБО 40 кIнвесr.ицiйна
HepyxoMicTb>. Щодо риFIкових цiнних паперiв, тобто тих, операцiТ з якими вiдбуваtоться з достатньоrо
часто,гою та в достатньому обсязi, щоб надавати iнформачiю про цiноутворення на безперервнiй ocHoBi,
то справедливою варr,iстю е ринкова цiна, Щодо цiнних паперiв, дJlя яких активний
ринок вiдсуr.нiй,
справедлива BapTicTb розрахову€ться з використаI]ням iнших методiв оцiнки (liгIансових iHcTpyMetlTiB,
дозволених мсФЗ 13 кОцiнки за справедливою ваlэтiстю>.
TaKi мuгоди оцiнки вкJlючають використання бiржових котирувань на неаl(гивних
ринкrlх абсl даних
про поточну ринкову ваlэтiсть itlшого аtlалогiчного за характером iHcTpyмeнry, аналiз диско}Iтованих
грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоТ BapTocTi. Передбачувана слравсдлива вартiс.гь
фiнансових активiв i зобов'язань визI-IаLIаеться з використаl]ням наявrtоiiнформаuiТ про ри}tок i вiдповiдних
методiв

оцi1-1ки,

ринttова вар,гiсть наJчежних Фонду цiнних паперiв, що обертаю,гься бiльш як на одному
органiзаторi торгiвлi, для розрахУнку BapTOcTi активiв оtдiнюе,t,ься на дату
розрахунку BapTocTi ак.гивiЬ
за бiрrковим курсом на основному (найсприяrливiшому) ринку.
Стосовно iнвестицiй, щодо яких оцiнити справедливу BapTicTb неможливо, кожному виr]адку
у
розкрива[оться причини, з яких не використовусться справедлива BapTicTb, Ti цiннi папери, якi MaIoTb
фiкоовану BapTicTb погашення та були придбаrri для виконання зобов'язань згiдно a npo.pu*oro
пенсiйного забезпечення або певних ii'частин, вiдображаються за су]\4ами. що базуються на tx остаточtriй
BapTocTi погашення, припуска}оЧи iснування постiйноТнорми прибуткудо строку погашIенЕlя,

Непiдприемницьке,tовариство

Недержавний професiйний пенсiйний фонд кХлiбний>
Примiтки до рiчноi окремот фiнансовот звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з\.12.202о
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стосовно iнвестицiй, таких як сукупне право на власнiст,ь пiдприсмства, оцiнити справедливу
BapTicTb яких неможливо, у кожному випадку здiйснкlсться розкриття причин того, tloyy не
використовуеться справедJlива BapTicTb,

IIенсiйнi активи, зобов'язання

3.4
3.4.

I

Вазпuttнлt плtt оцittксt tllfutaHcoBux iнспtруменmiв

ФОНД визнае фiнансовий акгив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно ло МСФЗ, коли i
тiльки коли BiH стас стоl]оною контрактних полоя(ень щодо фiнансовог,о iHcTpyMeHTa. Опсрацii з
ПРИДбання або продаlку фiнансових iHcTpyMe1-1TiB визl]аlоться iз застосува}IFIям облiку за датою
розрах}тil(у.

За СТРОКОМ виконання (liHaHcoBi акгиви та фiнансовi зобов'язання Ilолiляються FIa поrю.lнi (зi строком
виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань бiльurе l2

мiсяцiв).

Фонд класифiкуе фiнансовi аltтиви як TaKi, що оцiнюються у подilльшо]\4у за слраведIивоtо вар-l,iсr,ю

на ocHoBi обох таклж чинлtикiв:
а) МОДеЛi бiЗнесу

суб'скга господарювання для управ;liння фiнансовими

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового акгиву,

акт,иI]ами; .la

Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових активiв:
- фiнансовi активи, що оцiнюютьсяl за, справедrивою вартiстю, з вiдображенням
результа.lу
переоцiнки у прибугку або збитку.
Фонд визнае TaKi категорiТ фirrансових зобов'язань:
- фiнансовi зобов'язанrя, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у

прибрку або збитку.
Пiд час первiсного визнання сРiнансового активу або фiнаllсового зобов'язання Фоrц оцiнюс ix за

F\,

iхньою справедIивою ваlrтiстю
При припигrеннi визнат-rня сРiнаtlсового активу повнiстtо рiзниця Mixc:
а) балансовою BapTicTto (оцir'еlrою на дату [рипинеI{ня визнання) та

б) отриманою компенсацiею (вк.ltIо.lаючи будь-який новий отриманий актив MiHyc будь-яке нове

взяте зобов'язання)визнають

у прибугку або збитку.

3.4.2 Фiпаttсовi ttкпlrtвu, lцо оцitttоюmься зсt сttрсtвеDласою варtltiсmю, з aiDoбpa;tcettlt l]и
резульпшlllу
переоцittкu у прttбl,пtку uбо збuпtку

!о фiнансових акгивiв, що оцiнюються за справедливою вартiсr,ю, з вiдобраuкенням резуль1аlу
переоцil,tки у прибуткУ або збитку, вiдносяться грошовi кошти та ix еквiвалеFlти, депозити, акrцii, ОВЩП та
паi (частки) господарських товариств, дебiторську заборгованiсть.
3.4.3 Гроutовi коtапlu mа ik eKBiBcutettпtu
Грошовi коIIIтИ скJIадаютьСя з коштiВ на поточних рахунках та депозитiв.

Еквiваленти грошових Itоштiв * це KopoTKocTpoKoBi, висоtсолiквiднi iнвестицii, якi вiльно
конвертуються у вiдоп,ti суми грошових коштiв i яким притаI\4аF|ний незначний
ризик змiни вартос,гi,
Iнвестицiя визI{ачасться зазвичай як еквiвалент гроlпових коштiв тiльltи в
разi короткого с'року
погашення, наприклад, упродоB)к не бiльше нЬк три ь,riсяцi з дати придбання.
грошовi кошти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.

Первiсна та подалыI]а оцiнltа гропIових KoпrTiB та ix еквiвалентiв здiйсrпосться

за

справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi.
У разi призначенtlя НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi' адмiнiстрацiТ або прийrrяття FIБУ
рiшення про лiквiдацirо банкiвсьttоТ устаl+оо, ,u uiдa}.ностi ймовiрностi nou"p"au,*ro грошових ttoulTiB.
визнання ix як акгиву tlрипинясться i вiдображасться
у складi збиткiв звiтного перiоду.
3.4,4 Щеttозumu

{епозит (вклал) * це грошовi кошти в го,гiвковiй або безготiвковiй формi у ва.llютi УкраiЪи або
в iноземнiй валlотi, або банкiвсы<i мет,али, якi банк прийняв вiд вкладнипо uбо якi надiйшJlи дJIя
вкJIадника на договiрНих засадаХ на визначений строк зберiгання .lи без зазrIаLlення такого строку (пi21
вiдсоток або дохiд в iншiЙ формi) i пiдлягають виплатi вкпаднику вiдповiдно
до законодавства Украiни

та умов договору.

Непiдприемницьке товарис,гво к Недерх<авний гrрофесiйrrий пенсiйний
фонд кХлiбний>
Примiтки до рiчноi окремот фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.2020
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f]епозит визнасться )' звiтi гrро фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Н[lФ стае сторолIою
контрактIIих поло)кеl{ь щодо цього iгlcTpyMellry.
Первiсна оцiнка депозиту здiйснюеться за його справелливоtо вар,гiстю, яка зzlзвичай дорiвнюе
його номiна_пьнiй вар,гостi. Витрати за операцiсю, HaBiTb якщо вони прямо вiдносяr.ьс.я до
укJlалання
договорупродепозит, но вклIочаютьсядо пOрвiсноТоцiнки депозиry а визнаIоться витратами перiоду.

Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюеться за справедливою вартiстю
грошових потокi в.
BapTicTb очiкуваних грошових потокiв за депозитом - це теперiшня BapTicTb грошових потокiв
(виплаг за депозитним договором), якi очiкуютьсяl до отримання вiлповiдно ло графirtу виIIJIат,
дисконтоваFIиХ за депозитниМи ставкамИ. Справедлива BapTicTb очiкуваних грошових потокiв
ВiДОбРакас нинitпнi ринковi очiкування стосовно Taltиx майбугнiх грошових потокiв.
У разi змiни справедливоТ BapTocTi депозитiв, що мають п,tiсце на звiтну даry, TaKi змiни
визFIаються у прибутку (збитку) звiтttого перiоду.
ПОДальша оцiнка депозитiв у разi пl]изIJаче}iня FIБУ в банкiвськiй ycTarToBi тимчасовоТ
адмiнiстрацiТ або,ухвrшення НБУ рiшення про rIiквiдацiю банкiвськоТ установи злiйснюсгься в cyMi
очiкуваних надходкень грошових кошrтiв з урахувrlнtiям ймовiрностi та строку tk поверненl"lя.
за вiдсlтrrостi ймовiрностi повернення депозитiв визнання ix як активу припинясться i
o.1iKyBaH их

вiдобракасться у складi збиткiв звiтного перiоду.
3.4.5 Борzовi цitttti паперu

вiдповiдно до Закону Украrни кгIро недержавне пенсiйне забезпечення) до сIсr]аду активiв
пенсiйногО фонду в боргових цiнних паперах мож}rгь нzrлежати облiгацii, iпоте.tнi облiгацiТ та ощаднi

(депозитl l i) сертифiIiати.

л

облiгацiя - це цiнний папiр, що посвiдчуе внесення його лершим власником грошей, визFIача€
вiдносини гIозики ш,liж вJIасником облiгацiТ ,I,a емiгентом, пiдгверд2кус зобов'язання емiгенr.а
повернугИ власttиковi облiгацii iT номiнальну BapTicTb у передбачений проспектом eMicii (для дерх<авних
облiгацiй Уrсраiни - умовами ix розмiщення) ст,рок та виплат,ити дохiд за облiгацiею, якщо iнше не
передба,lено проспектоN,| eMiciT (для державних облiгацiй УкраТни
- умовами ix розмirцення).
Iпотечна облiгацiя - це iменний цiнний папiр, що засвiдчуе внесення грошових коштiв i] власI{икоlчI
i гliдтвердtку€ зобов'язання емiтента вiдшкодувати йому номiнальну вартiсгi цiсТ облiгашiТ та
цrошового

доходу в порядку, встановленому Законом УкраТгrи кПро iпотечгIi облiгацiТ>) та проспектом eMicii, а в
разi
Ilевиконання eMiTeltToM зобов'язань за iпотечt-lою облiгаlдiею надае ti' власнику право задовольнити свою
вимогу за рахунок iпоге,tного покриття, яким забезпе.IеFIе виконання зобов'яlзань eMiTeHTa.

ощадний (депозитtlий) сертифiкат - це неемiсiйний цiнний папiр, rцо видасться на певний
строк (пiД вiдоотки. передбачеНi р,rовамИ його видачi) та пiдтвердркуе суп4у вIUIадуI вrIесеного в банlt, i
прtlва вкJIадника (власника сертифiкла) на одер>l(ання зi спливом встановItеного строку суп,Iи вкладу т.а
вiдсоткiв, встановлених сертифiкатош,l, у банку, який його видав.
Борговi цiннi паtrери визнаються у звiтi про фiнансовий с,ган толi i лише тодi, ttоли НпФ стас
стороною контрактних положень щодо цих iHcTpyMeHTiB.
Первiсна

оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюеться

справедливою вартiстю, яI(а зrIзвичай дорiвнюс цiнi операцiТ,

за

був отриманий актив. Проте,
якщо iснують свiдченнЯ, Що цiна операцiТ (прилбання) не вiдlrовiдае спрiuедлЙuiй BapToc,l.i борlЪв"х
цiнних паперiв, яtti придбаваIоться, визнасться прибут,ок (збиток) при первiсному визнагlнi.
Борговий цiнний папiр повинен бри нескасовно призначений як такий, що оцiнюеться за
справедливою вартiстю з вiдобра"ittенням резуJtьтату переоцiнки
у прибlтку або збип<у, якщо таке
призначення усувае або значно зменшуе невiдповiднiсть оцiнки чи визFIанrIя, яку iнrtоли FIазиваIоть
(неузгодженiс,rю oб"rrikiB>, що iнакше виникне внаслiдоlс оцitlювання
аIсrивiв або зобов'язань чи
визнан]Iя прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.
витрати на придбання боргових цiнtlих паперiв, що оцiнюrотьоя в подальillому за
справедливОю BapTicTto, не включаютьсЯ до Тх первiсноТ BapTooTi при визнангti i визнаlотьоrl u"rpuro","

у ходi

якоТ

перiоду.

Справедливоi BapTocTi цiнних паперiв, що не мають обiгу на органiзованому
ринку або ш(одо
яких органiзатори торгiв не встановили бiряtовий курс, оцiнюсться на пiдстаui iпrРорrацiТ про
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв. Аналогiчними ввчDкаються
цiннi папери, якi, як
MiHiMyM, мають такий самий кредитний рейтинг. Якщо спостерiгасться вiдхилення параметрiв
аналогiчних боргових цiнних паперiв вiд параметрiв цiнноl,о паперу, що оцiнlоеться, проводя1ься
коригування, якi BpaxoB}.IoTb цi вiлмiнностi.

У

випадкУ вiдсугностi обiry на органiзоваНому
l]инкУ таlабО вiдсугнос.гi бiрхtового курсу цirлног.о

паllеру на звir,ну даry, вiдсутнок:гi iнформацiТ гrро коIирування аналогiчних
цiнних паl-rерiв, uар1-t.r-о"борrоои*
Непiдприемницьке товариство к Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кХлiбний>
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цiнних паперiв визначасться дохiдним методом, rrшяхом дискоI{тування майбугнiх о.liкуваних грошових
потокiв, використовуюtlи ефекгивну ставку вiдсотка (ставку дохiдностi до погашення) як ставку
дискоFгг).tsан}U{.

Щля визначення справедливоi BapTocTi

що пiдлягають оприлюдненню.

овдtI

джерелами вхiдних даних с зведенi данi НБУ,

У

Разi скаоування ресстрацiТ випуску цiнних паперiв eMiTeHTiB Нацiональною комiсiею з
паперiв
та фондового ринку або за рiшенням суду, визнання Тх як акl,иl]у припинясться i
цiнних
вiдоброItасться у складi збиткiв звiтного перiоду.
I_{iHHi папеРи, обiг яких на дату оцiнки не зупинено та
ресстрацiя випуску яких не cцacoBal{a,
але eMiTeHT таких цiнних паперiв лiквiдований таlабо був визнаний банкрутом та щодо нього
вiдкрито лiквiдацiйну процедуру за рiшенням судУ, оцiнюються за нульовоIо вартiстю.
У Разi оПрИлюднення iнформацiТ про порушення справи про банкрутство eMiTeHTa цiнних
паперiв, господарського товариства, борrкника НпФ, цiннi папери, паi7час,гки такого господарського
товариства, а такоЖ лебiторська заборгованiоть боржника оцiнюються враховуючи очiкування
надходження майбутнiх економiчних вигiд.
Справедлива BapTicTb цiнних паперiв eMiTeHTiB,

обiг яких зупинено, у тому числi цiнних

паперiв eMiTeHTiB, якi включенi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки фiктивностi, визначаеться iз

урахуванням наявностi cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоТ
звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв ix дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних
вигiд.

У

разi змiни справедлtивот BapTocTi боргових цiнних паперiв, що мають мiсце на звiтну даry,
у прибугкУ (збитку) звiтного перiоду,

TaKi змiнИ визнаютьсЯ

ЯкщО )t нгIФ приймае рiшеннЯ прО дострокове пред'явлення ощадного (депозитного)
сертифiката банку для його погашення, у резульl,атi чого ставка вiдсотка знижусться, слiд визнавати
зменшення справедливоТ BapTocTi цього фiнансового активу в прибугку (збитку) звiтного перiоду,
Спlэаведлива вартiсrъ цiнних паперiв, обiг яких зугlинений, дорiвнюе нулю
3. 4. б It tc

пtpy,rtu t m а ка

п

iпtсшу

- че будь-якi контракти, якi засвiдчують залишкOву частку в активах
суб'екта господарювання пiсля вирахування Bcix його зобов'язань.
/{о iHcTpyMeHTiB капiталу вiдносяться акцiТ та паТ (частки) господарських товариств.
Акцiя - Це iменний цiнний папiр, який посвiдчус майновi права його власника (акцiонера), шдо
стосуються акцiонерного товариства, у тому.Iислi право на отримання частини прибутку акцiонерного
товариства у виглядi дивiдендiв та право на отримання части}Iи майна акцiонернtlго товариства
у ршi
його лilсвiдацiТ, право на утравлil,tня акцiогtерrjим товариством. а такохt немайновi npuuu, п"релбuчегli
I{ивiльним коде*сом Украiни та законом, що регулrос питання Qтворення, дiяльносii ,u,,p"n"r,.nnu
Iнструмеtlти капiталу

.\

акцiонерних товариств, i законодавством про iнститри спiльного iнвестуванltя. мсФЗ 9
розглядас
аltцii як iнвестицiТ в iнструменти капiталу,
lнструменти капiталу визнаються у Звiтi про фiнансовий стан тодi i лише .годi, ttоли НпФ стае

стороною контрактних положень щодо цих iHcTpyп,reHTiB.
Первiсна оцiнка iHcTlэyMeHTiB капiтаrrУ злiйснюсться за ik справедливоЮ BapTicTto, яка
зазвичай лорiвнюе цiнi оперttцiТ, у ходi якоТ був оr,риманий актив. Проr,е, якщо iснуюl.о сuiдч"п"о,
щ,,
цiна операцiТ (придбання) не вiдповiдас справедливiй BapTocTi придбагiих ittcTpyMellTiB капiталу,
рiзниrlя
визнаеться як прибутоtс (збиток) при первiсному визнаннi.

Витрати t,la. придбання iHcTpyMeгrTiB кагliталУ визнаlотьсЯ витратамИ перiолу

вIUIючаIоться до первiсt-lоТ справедливоТ BapTocTi iHcTpyMerrTiB капiталу.

Пода-гtьша

оцiнки.

i

оцiнка iHcTpyMeHTiB tсапiталУ здiйснюет,ься за спраtsедлиtsою вартiсгю на

не
да.гу

Ринкова BapTicTb наJIея(них НПФ iHcTpyMeHTiB tсапiталу оцiнюеться за офiцiйним бiр>ttовим
курсом органiзатора торгiв на даry оцiнки. Якщо iнструменти капiталу мають обiг бiльш як на одI{ому
органiзаторi торгiвлi, то пiд час розрахунку BapTocTi активiв Taki iнструменти оцiнлоються за курсом
}ia
ocFIoBIloMy ринку для цього iHcTpyMeHTy капiталу або, за вiдсlтностi ос}IовItого
НаЙСПРИЯ'ГЛИВiШОМУ РИНl(У Д.ilЯ НЬого.

ринку, I]a
Якщсl свiдчеriь на користь llрогилежного положення Heм?tc,

ринок, на якому НПФ зазвичай здiйснrое операцitо ]lродш(у активу, приймасться з2t основний або, за
вiдсугностi основного РИкУ, за найсприятливiший
ринок.
Оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу, що входять до складу aKrtlBiB НПФ та гtеребуваюr,ь
у бiр>ltовому
спискУ органiзатоРа торгiвлi i при цьоМу tre маюТь визначеt,{ого бiрлtовп.о ,.ур"у на
дату оцir.rкЙ,
здiйснюсться за останньою балансовою вартiстю. Якщо е t-tiдстави в]]zDкати,
що бrruпaова BapTicTb
с)rггсво вiдрiзнясться вiд справед.rrивоi, НпФ визначае справедливу вар,гiст-ь за
допомогоlо iнших
Непiдприемницьке товариство к Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кХлiбний>
Примiтки до рiчноi окремоТ фiнансовоТ звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з|.|2.2020
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методiВ оцiнкИ або залучас до оцiнКи незаJIежЕIого оцiнюВача. Вiдхилення можуть буr.и зумовленi
значнимИ змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTer{Ta таlабо змiнами кон'юнктури риltкiв, на яких eMiTetlT
провадить дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнкtурi фондового ринку.
Iнс,грументи капiталу iноземних емiтен,гiв, що перебувають в обiгу r,a пройшли :tiс.t.инг на однiй

з

провiдних iноземних бiрж, зазначенiй

у

ст. 47 Закону Украiни кпро недерхtaвно

пенсiйне

забезпечення>, оцiнюються за бiржовим курсом (цiною закриття бiряtового торгового дня), визначеним

цiею бiржею на даry оцiнки активiв НПФ.
Справедлива BapTicTb цiнних паперiв eMiTeHTiB, обiг яких зулиllено, дорiвнюс нулю,

3. 4, 7

!сбi

m 0рс

ь

ко

зсt

борzо

Brt н

ic m ь

flебiторська заборгованiсть - це фiналlсовий актив, який е коI,Iтрактним llpaBoM отримувати
ГРОШОВi кОшти або iншиЙ фiнансовий актив вiд iншого суб'екt,а 1-сlсподарювання.
!ебiторська заборгованiсть визнасться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лиtuе тодi, коли НПФ

стае стороною коFIтраIсгних полох(ень щодо цього iHcTpyмeнry.

Первiсна оцiнка дебiторськоi заборгованост,i здiйсню€ться за сrlраведJlивою вартiстю, яка
дорiвнюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваниХ контраt(тниХ грошовиХ потокiв на дату оцirrки.
щебiторська заборгованiсть може бут,и tteckacoBнo призначеFlа як така, що оцiнюеться за
справедJIивою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки
у прибугку або збитку, якщо таке
призначення усувае або значно зменшу€ невiдповiдtliсть оцiнки rIи визна}tня (яку iнколи н€виваIоть
(неузгод2ltенiстю облiку>), що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання аttтивiв або
зобов'язань чи
визнання прибуткiв або збиr.кiв за ними на рiзних пiдот.авах.
Подальша оцiнка дебiторсьtсоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка

дорiвrrюе BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваниХ контрактнИх грошовиХ потокiв на дату оцiнки.
У разi змiн справедливоi BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi, що мають мiсце на звiтну даry,
TaKi змirrИ визнаються у прибутку (збитку) звiтIrого перiоду.
3.4.8 Зобов'юttнttя

,а

Пегlсiйнi кошти с сумоrо грошових зобов'язань Фонду перед його
учасниками вiдповiдtло до cTaTTi
1 Закону Украlilи <Про недержавF]е пенсiйне забезпе.lення) та визFIаються як
фiнаttсовi зобов'язання. За
своеЮ с)rггю, i вiдповiдно до порядку вiдобршtення
у фiнансовiй звiтностi, ltенсiйнi кошти с фiнансовими

зобов'язаннями, tцо носять довгостроковий характер.

Оцiнка довгострокових зобов'язань перед учасниками Фоrцу здiйснюст,ься за справедливоIо
вартiстю, яка визначасться вiдповiдно до ст.5 l Закону Укратни кгIро нЁдержавне пенсiйне забезпе.lення>
та дорiвнtос чистiй BapTocTi активiв Фонду.
показник чистоi BapTocTi активiв включаеться до
фiнансовот звiтнос,ri недержавного пеtrсiйного
фоч,ду у складi зобов'язань окремим роздiлом.

поточнi зобов'язання

нижченаведених ознак:

_ це

зобов'язаllня,

якi

вiдповiдають одrriй або деttiлыtом

*нпФ

сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягас
мiсяцiв
пiсля звiтного перiоду;
дваналцяти

iз

lIoгаILIеFII-IIо протягом

-нпФ не маС безумовttого права вiдстро.Iити погаtllення зобов'язання упродовж щонайменше l2
мiсяцiв пiсля звiтлtого перiоду.
поточнi зобов'язання визнаються за умоtsи вiдповiдностi визначенню

i

критерiяп,t визнання
зобов'язань.
первiсна та лодальша оl_(irжа потоtll Iих зобов'язань здiйсгrrосться за BapTicTto погаluсtlня.

3.5
л

3.5.I

Irrmi застосованi облiковi полiтики, що
€

доречними для розумirlня фiна1,1совоiзвiтностi

!охоOu

Щохiд * це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходкенFI;I чи
^р"rуЙоrом
ЗбiЛЬШеННЯ КОРИСl,tОСТi активiв або у виглядi зменшення зобов,язань.
чого с збiльшення
чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з вFIесками

учасникiв.

Дохiд визна€ться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. IJe, власне, означас, rцо визнання доходу вiдбувасться одночасFIо з визнанням
збiльшення

активiв або зменшенtlя зобов'язань.

!охiд вiд продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB, або iнших активiв визнаЕгься
збитку в разi задоволеllFIя Bcix наведених далi
умов:

непiдприемницьке товариство ( Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кхлiбний>
Примiтки ло рiчноi окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.|2.2020
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а) НПФ передав покупцевi cyTr,€Bi ризики

iltcTpyMeHT, або iншi активи;

i

винагороди, пов'язанi з власнiстю на фiнitнсовий

б) за НПФ не залишаеться aHi подальша участь управлiнсьttого персоналу у формi, яrtа
зазвичай пов'я:]ана з володiнням, aHi ефект,ивний контроль за про даними фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною неру<омiстю або iншими активами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
Г) ЙМОВiРнО, Що До НПФ надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанiз операцiсю;
Г) витрати, якi булИ або будугЬ понесенi у зв'язкУ з операцiето. можна достовiргtо оцiнити.
Щохiд, який виниttае в результатi використання третiми сторонами акгивiв Фоrцу, що принося"гь
вiдсотки та дивiденди, визнасться у прибутку або збитку, якlt{о: е ймовiрнiсть, tt(o економiчгti вигоди,
пов'язанi з операцiею, надходитим}"гь до нпФ, або можна достовiрно оцiнити суму доходу.
ЩОХiД За фiнансовим активом або фiнансовим зобов'язанням,
BapTicTlo, визна€ться у прибутку або збитку.

ДОХiД Оцitлоеться

за справедливоIо

що оцiнюс:гься за справедливою

BapTicTto ttомпенсацii, яка була отримаIrа або пiдлягас
як правило, визначаеl,ься llUtglgл4 уголи мiяt

ОТРИМаННЮ. СУма ДохоДУ, яка виникас в резу.llьтаr,i операцii,

суб'ектом господарlовання та покупцем або користувачем активу. Вона оцiнlосться за справедливок)
ВаРТiСТЮ отриманоТ компенсацiТ або компенсацiТ, яка мас буги отриtчtана з
урахуваЕIням суми будь-якоi
ТОРГОВеЛЬНОТ Зниrкки чи знижки з обсягу, що надаеться суб'екгом господарювання.
.Щивiденди визнаIоться доходом лише у разi, якщо:
право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встаI-Iовлено,

-

е ймовiрнiсть, що

економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдlпь до Фонду;
суму ливiдендiв можна достовiрно оцiнити

Коли виниКас невизначенiстЬ щодо отриМаIII,Iя суми' яку в}ке вIU]IочеtlО до сумИ ДОХОД/. tle
отримана сума (або сума, щодо якот перестае iснувати ймовiрнiс,гь вiдшкодування), визнаеться як
витрати, а не як коригуванFIя суми первiсно визнаного доходу.
3.5.2 Вumрпmч

Витрати - це зменшення економiчних вигiд tlротягом облiкового перiоду виглядi вибутrя чи
у
амортизацii активjв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зме}|tIIення qистих

л

активiв, за винятком змеIJшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

витрати визнаються

у звiгi про

прибугки та збитки за у]\,1ови вiдповiдностi визначенню та

одночасно з визI-IаL{I{ям збiльшеtltlя зобов'язань або зменшенлtя активiв.

Витрати визнаIоться у звiтi про прибутки та збитtси, коли видатки Ile I{адають майбу1.1+iх
економiчних вигiд або тодi тa тiсю мillою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiлаютi або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про (liнансовий стан.

Витрати визнаються у звiгi про прибутки та збитки також у тих випадках, коJtи виникають

зобов'язання без визнання ак.I.иву.

доходи.

3.6

Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються тому xt перiодi, що й вiдповiднi
у

Форлtчmчlt(tзвIrtllittаttс.ttвttх.звimiв

lпа t!(BBu форм фiltаrtсовоi| зrзilltrtoctlli вidп,оrзidаlопlь Guл,lоZсr.jv, Bclllcпl()Blrutu,ut НП(С)БО I
кЗаzсutьtti BLI-Mozu ёО QliltaTtcoBoi' зBitlutocttti>l, tlla
Qlop,ll.tt Прu"л.tiплок, tt1o pcl:зllclбlteli .1l бj)цgвiс)tкlсrrti dо
МС4lЗ.
Пере.пitс

3.7

МеmоDu ltоDання iнфор,ttпцii у tPiHпttcoBttx звimах

Згiдно мсФЗ 1,а враховуючи НП(С)БО l Звiт rlpo сукупний дохiд передбачас подання ви,грат.
визIlаних у прибутку або збитку, за класи(liкацiсtо, ocнoBaнolo на методi "функцiТ витрат''
або
"собiвартостi реалiзацii", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ik
I{астиLIи
функцiй як

собiвар,гостi чи, наприклад, витрат rra збуг або адмiнiстра.гивну дiяльнiсть.

представлення грошових потокiв вiд операцiйнот дiяльностi
у Звiтi про р}х грошових кошr.iв
здiйснюс-гься iз застосуванняМ прямого N4етоду, згiдно з якиМ
розкриваетЬся iнформацiя про ocrloBHi
кJIаси надходжень грошових коштiв чи виплатгрошоIJих Itоштiв. IнсРормацiя
шро ocHoBHi види грошових
надкоджень та грошових виплат формусться на пiдс.гавi облiкових,an"ci*.
непiдприемницьке товариство ( Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кхлiбний>
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.2020
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4.
4.|,

IcToTHi облiковi судження, оцiненi значення i припущення
Опис операцiЙного середовиIIца та eкoпoMi.IHoi ситуацii в перiод глобальноi пацдемii

CovID-19

л

З 3l ГРУЛНЯ 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, якс ауггево сильно
вплинуло на економiчне становище як Украiни, т,ак i кошtпанiях. Зна.lна кiлькiсть компанiй в KpaTHi

вимушенi припиняти або обме>кувати свою дiяльнiоть на невизначений на дату пiдготовки цiсТ
фiнансовоi звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поIrrирення Bipycy, вкJIючаю.Iи
обметtення рухУ транспорту, карантин, соцiальнi дистанцii, np".y,i"r"nn" дiялtьностi об'екгiв
iнфраструктури, тощо уповiльнюtоть економiчrrу дiяльнiсть компанiй,
у тому числi i Фонд. Фiнансова
система в KpaTHi на датУ пiдготовкИ цiеТ фiнансОвоi звiтносТi працюС вiдносно стабiльно, але ма€ су"п.свi
валютнi ризики. [потенцiйними або вже дiючими]
Фонд визначив, щО цi подiТ е некоригуЮчими лО вiдношенrтю до фiнансовоТ звiтностi за 20i9 piK.
Вiдповiдно, фiнансовий cTi}H на З1 .12,2019 та резуJIь]]ати дiяльностi за piK, що закiнчився З l грулн я 2020
року, FIe було скориговаF{о на вплив подiй, пов'язаних з COVID-19.
тривалiсть та вплив пандемiт covlD-l9, атакож ефективнiсть державнот пiдт,римки на дату
пiдготовки цiст фiнансовот звiтностi залишаються невизначеними, що lle дозволяе з достатнiм ступеI{ем
достовiрностi оtдiнити обсяги, тривалiсть i тялскiсть цих наслiдкiв, а Takolk ix вплив rra фiнансовий стан та
результаl и дiяrlь Hocтi Товариства в майбугн ix перiодах

С кiнця 2019 рокУ розпочалося поIпирення [Iового KopoHaBipycy, який отримав назву COVID-l9,
здатного виIOIика,ги BaxtKi наслiдки, що призводrIть до загибелi людини. На кiнець 2019 Всесвi.гн.я
р
органiзацiя охороFIи здоров'я повiдомляла про обмежеllе число випадкiв зарa)кення CoVlD_]9, але Зl

г\

сiчня 2020 року оголосила надзвиЧайну ситуаЦiю в областi охорони здоров'я, а 1З березня2020
року про поча,гок пандемiТ з зв'язку зi стрiмким поширенням CovlD-19 в европi та iнших
регiонах. Заходи,
що вжива]оться по всьому cBiTy з метоЮ боротьби

з

поширенням COVID-l9, призводяl-ь до необхiдностi

обмеrкення дiловот активностi, а такох( до необхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на
запобiгання поширенню iнфекцiТ. На тлi цих гrодiй вiдбулося iсто.гне падiння (lондових
ринкiв,
скоротилися цiни на сировиннi товари, зокрема, icToTHo знизилаая цiна нафти, вiдбулося ослаблення

США i евро, i пiдвищилися ставки кредитування для багатьох компанiй,
Незважаючи
що розвиваються.
на те, що, на момент випуску данот фiнансовот звiтноuгi ситуацiя все
ще
знаходитьсЯ в процесi розвитку, представляеться, що негативний вплив на cBiToBy eKoHoMiKy i
YKPaiHcbKoT ГРИВНi ДО ДОЛаРа

невизltаченiсть rцодо подrrльшого еконоп,tiчного зроста[Iня мож)ль в майбугньому ,r".-"uno
позначитися на фiнансовому становищi i фiнансових
ре,Jуль.гатах Фонлу. Керiвницr,й yuornno стежиl,ь за

ситуацiеЮ i реалiзуС заходИ щодо зниження негатиВного впливУ зазIIачеI{иХ подiй на ФогIду.
4.2

оuювнi Ц)ап),u|ешul, оцiнку

Пiд (lac пiдl,отовки

пttt cydэtcettttlt

фiнансовоi, звiтнt_lс,гi

НТ (НППФ кХлiбний> здiйснюс tlцiнlси

l.a

припущення, якi мають вплив на елементи фiнансовоТ звiтностi, грунтуtочись FIa мсФз, МСБо
та
тлумаченнях, розроблених ItoMiTeToM з тлумачень мilкнародноТ
звiтностi,
Оцiнки та
фiнансовоТ

судження базую,rься на попередньому досвiдi ,га iнших
факторах, що за iснуючих обсl,авин
ввая(аIоться обгрунтоваrlими i за результатами яких приймаIоться суджеЕIFIя
щодо балансовоТ
BapTocTi аttтивiв та зобов'язань.

4.3 Cydлcerttm ulоdо сttравеdлuвоi варmосmi aKtlttlBiB

справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих
фiнансових ринках,
розрахову€ться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на моменТ закриттЯ торгiв на звiтну дату. В

iнших випадках оцiнка справедливоi' BapTocTi Грунту€ться

на суд)кеннях щодо

Непiдприемницьке товариство к Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кХлiбний>
Примiтки до рiчноi окремоI фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з|.12.202о

передбачуваних
19

майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчноi ситуацiТ, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим
iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог мсФЗ 13 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>.
4.4 СуDлсення

щоiо эuiн cttllttBedлuBoi варплосmi (liHartcoBux aKпlltBiB

Управлiнський персонаJI вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнкИ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, е ключовим джерелом
FIевизначеностi оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином
часу, оскiльки оцiнки баз},tоться на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок,

волатильнОстi, змiН в€UIютниХ KypciB, показникiВ кредитоспРомотtностi контрагентiв, коригувань пiд
час оцiнки iHcTpyMeHTiB, а також специфiчних особливостей операцiй; та (б) вплив змiни в оцiнках на
активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значI{им.
4,5 СуDэtсеttltя tцоdо ortiKyBattux mерлtittiв упlрuмув{tllлlя фitutltсовtь itrcmpv,ttettпtiB

.

управлiнський

персонаJI
застосовус професiйне судження щодо r-epMiHiB утриманнrt
iHcTpyMeHTiB,
входятЬ
ЩО
фiнаttсовиХ
до складУ пенсiйниХ активiв. Професiйr-rе суджеttI,Iя за цим
питанFIям ГруI{туеться на оцiнцi ризикiв фiнаrtсового irrcTpyMellTy, його прибуr.ковостi й динамiцi та
iнших фirкторах. l1poTe iсную,гь невизначеностi, якi можуть буги tlов'язанi з rrризуl]иненням обiгу
цiнних
паперiв, Що не е пiдконтрОльниМ фактором i шложе с)rгг€во впли}{ути на orliHKy
фiнансових iнструмегlтiв.
4.6 CydltceHHя uqodo влtrtвлелrня ()знOк знецittенttлt сu<muвitl

нпФ

Кошти, lэозмiщенi на рахунках в комерцiйних банttах, що знаходяться в с.гадiТ ;tiltвiдацiТ,
в балансi за llульовою вартiстю. Кошти, розмiщенi FIa рахунках в комерцiйних
банках, якi не виконують cBoix зобов'язань протягом мiсяця, вiдобраlкаюгься в балансi за
вiдобраясаються

справедливою вартiстю, яка е нижчою за номiнальну.
значне й тривале знихtення справедливот BapTocTi акцiт банку с свiдченням того,
що такий
фiнансовий iHcTpyMeHT знеtliнений, & Ц9 призвело до винесення суд2кеFtня Ulодо його знецiнення до
нl,льовоТ BapTocTi.

на koxtHy звiтну дату управлiгlський персонал проводить аналiз
фiнаrrсових активiв на прелN,Iет
наявностi ознак ii знецiнення, ЗбитоК вiд знецiнення визнасться на ocHoBi власного професiйrrого
судкення управлiнського персонаJIу за наявностi об'сктивних даних. що свiдчат,ь про зменшення
передбачуваt"lих майбутнiх грошових потокiв за даFIим активом
у результатi однiсТ або кiлiкох подiй, що

вiдбулися пiсля визнання фiнансового апиву.

5.
Розкриттяiнформацiiщодовикористаннясправедливоiвартостi
5.1. Методик1,I оцiнювання та вхiднi данi, використанi для скJIадання ttцiнtlк
сIIраведливоIо BapTicTlo

за

управлiгlський персонал здiйснюе виклIочно безперервнi оцiнки справедливот BapTocTi активiв
мсФз 9 та МсФз lз у зъiтi про фiнанъовий стан t*a
кiнець кожного звiтного перiоду.

та зобов'язань, тобто Taki оцiнки, якi вимагаються

класи акrивiв
та зобов'язань,
оцiнених за

методикиоцiнювання

справедливою

вартiстю

Грошовi
коIпти

Первiсна

коштiв

Мегодоцiнки
финковий,
дохiдний,
витратний)

Вихiднi

та

подальша оцiнка грошових
здiйснtоеться за справедливоIо

вартiстю, яка дорiвнtос'rхнiй

РшжовIдi

rrопцiнальпiлi

BapTocTi

Первiсна оцiнка депозиту здiйснюеться за

,Щепозl,tтлr

його справедливою вартiстю, яка зазви,tай
лорiвнюе iЕого номiнальнiй BapTocTi.
Подальша оцiнка депозttтiв у нацiональнiГл
валютi здiйснюеться за справедливою

данi

.

,Щохiдний

(дисконтування

грошових,
потокiв)

Непiдприемницьке товариство ( Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кХлiбний>
Пршлiтки до рiчнот окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закirтчlшся з1,12.202о

ОtРiчiйнi

нБу

Ставки

курси

за

депозитаNIи)

ефеrtтивнi cTaBKI,1
за депозl,tтними

2о

вартiстю очiкуваних грошових лотокiв
Первiсна оцiнка боргових цiннl.tх паперiв

Борговi

договорами

офiцiйнi

як

цiннi

папер14

фiнансових акr,ивiв злiйснюеться за
справедJIивоIо BapTicTto, яка зазвичай
дорiвнtос цiнi операцiТ, у ходi якоТ був

отриманий актив. Подальша

бiрлtовi
Рлtнковий,

дохiдний

0цiнка

курси

оргалIiза,горiв

r,оргiв

на

дату

оrliнки,

боргових цiнних паперiв здiйснtосться за

котируванfiя
аналогiчнLlх

справедливото вартiстю

боргових

цiнrrих паперiв,
дисконтованi
потоки
грошовлlх

коштiв

Офiцiйнi

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу

Iнструменти
капiталу

здiйснюсться за Тх справедливою вартiстю,
яка зазвичай дорiвнюс цiнi операцii, у ходi

якоТ був отриманий акт,ив. Ilодальша оцiнка

iHcTpyMeHTiB rtапiталу здil,"tснюсться

справеJlливою вартiс,гю на дату оцiнки

бiржовi

Ринковий,
витратний

курси
органiзаторiв
торгiв на лату

оцiнки,

за

вiдсутностi

за

визначеного

бiржового курсу
на дату оцiнки,

tI

використовуеть
остання
балансова

ся

BapTicTb, цiни
закриття

бiржового
торгового дня

первiсна та подальша оцiпка дебiторськот

,Щебiторська

заборгованiст
ь

заборгованостi

здiйснюеться

за

справедливою BapTicTto, яка дорiвнюс
BapTocTi погашення, тобто cyMi очiкуваних
KoIlтpaKTHиx грошових потокiв на дату

KoHTpaKTHi
,Щохiдний

умови,
ймовiрнiсть
погашеIiня,

оцiнки

очiкуванi

вхiднi гролlовi
BapTicTb активiв
недержавного

пенсiйного

Первiсна та подальша оцiнка здiйснtосться за
справедливою вартiстю, яка дорiвнюс чистiй

BapTocTi активiв

IloToK14

Ринковиr'i,

дохiдний

Украiни

кПро

недержавне

фонду
Гlо,гочrri
зобов'я:зання

Стаття 51 Закону

пенсiйне

Первiсна та tIодальша оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюеться за вартiстю
погашення

Витратний

забезпечення>
Ксlнтрактнi
yMoB14,

йп,rовiрнiс,гь

погашення,

очiкуванi
вихiднi
грошовi I1oToKLl

5.2. PiBeHb iepapxii справедливоi BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоТ BapTtlcTi

Фонд викорис,говус iсрархiю справедливоТ вар,гос,гi згiдно вимог мсФЗ 1З <Оцiнка
мсФЗ встаFIоI]лtос icpapxiro справедливоТ BapTocTi, у якiй передбачено
трИ рiвнЯ вхiдниХ даFIиХ длЯ методiв оtliнки uulrro"ri, Iцо використову]оться
для оt{iнки
справедливоТ BapTocTi>>. L(ей

справедливоi BapTocTi. Iсрархiя справедливоi BapTocTi встановлюе найвищий прiоритет
для цiн
котируванНя (нескориговаlrих) на активних
риr{ках на iдентичнi активи або зобЪв'язання (вхiднi
данi 1-го рiвня) та найнихtчий прiоритет для закритих вхiдltих даI,Iих (вхiдrri данi 3-го
рiвня).

Вхiдпi данi 1-го рiвня - це цiни котирувilння (нескоригованi) r{a активних
ринках на iдегlтичнi
активИ або зобов'Язання, до якиХ суб'екТ господарюВаtlня MOIte мати
на
доступ
дату оцiнrtи.
Непiдприемницьке товариство к Недержавний про(iесiйний пенсiйний
фонд кХлiбний>
[Iримiтки до рiчноТ окремот фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.2о2о

2t

Вхiдпi данi 2-го рiвrrя - це вхiднi данi (oKpiM lдiн котирування, вiднесених до 1-го рiвгlя), якi
можна спостерiгати для актива чи зобов'язання, прямо або опосередковано. !о вхiдних даних 2-го
рiвня належать:

а) UiНИ КОТирУВання на подiбнi активи чи зобов'язання на активFIих
l)инках;

б) цiни котирування на iдентичнi або подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi не

активними;

в) вхiднi данi, okpiM цiн котирування, якi

tvtoяttla

наприкJIад:

(i) ставки вiдсотка та кривi дохiдностi, tt(o

котирування;

е

спостерiгати для актива чи зобов'язаrтня,

спостерiгаються

на звичайних

iнтервалах

(ii) допустима змiннiсть; та

(iii) кредитнiспреди.

Вхiднi данi 3*го рiвня - це вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких нема€ у вiдltритому
доступi. Закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливоТ BapTocTi, ,к,цЬ
вiдповiдних вiдкритих даних немае, що перелбачасться в ситуацiях, коли дiяльнiсть
ринку лля
aKTLIBa, або зобов'язання на

дату оцiнки незFIаqна, або iT взагалi немае.
OTrKe, закритi вхiдгli данi MaloTb вiдоброtсаТи припущення, якi використовували б
учасники
ринку, встановJlюючи цiну на актив або зобов'язання, в тому числi припущеннrI про ризик.
5.3. Перемiщення

мiж рiвнями icpapxii справедливоi BapTocTi

У

Фонду за звiтний та поlrереднiЙ перiод вiдсутне перемiщення мiж 1-м, 2-м та 3-м
рiвнями iepapxii справедливоi BapTocTi.

класи

активiв

та зобов'язань,
оцiнених за

2 piBeHb

3 piBeHb

(Ti, що мають

(Ti, що це мають

(Ti, що не мають
котирувань i не с

котирування, та
спостереяtуванi)

справедливою
вартiстю
,Щата

1 piBeHb

оцiнки

2019

2020

20|9

2020

2019

31.12.

31.12.

3|.l2.

з1.12.

з1.12.

3|.l2,

l2

22

12

22

25

31

25

з1

37

53

папери

_l-

разом актив

5.5

спостережуваними)

2020

Iнвестицii в цiннi

Грошовi кошти

котирувань, але
спостережуванi)

Усього

з7lr.

2020

зl.|2

2019

3|.12.

Рух активiво що оцiнюються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних
даних

3-го рiвня icpapxii'.

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою

вартiстю

з

Залишки
станом

Придбання
(продажi)

31.12.2019 р.

(переоцiнка)
за 2020 piK

використанням ,2го рiвня icpapxil
Грошовi кошти

зl

Змiни

3аллйшка

стапом

на

31.12.2020 р.

Стаття

(cTaTTi)

у

прибутку або
збитку, у якiй
прибутки або

збитки
визнанi
(6)

25
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+1 (змiни
справедливоi

.

Балансова BapTicTb
3|.l2.2020 з1.12.2019

Фiнансовi активи

Справедлива BapTicTb
з1.12.2019
31.12.20|9

Iнвестицii в цiннi папери

12

22

12

22

Грошовi кошти

25

31

25

з1

Управлiнський персонал вважа€, що наведенi розкриття щодо застосування справедJIивоi BapTocтi
с достатнiми, i не вважас, що за межами фiнансовоi' звiтностi залишилась будь-яка с)rггсва iнформацiя
щодо застосування справедливоТ BapTocTi, яка може бути корисьIою для lсористувачiв
фiнансовоТ

звiтностi.

]

6.

6.1.

Розкриття iнформацiiо що пiдтверджу€
Iншi операцiйнi доходи

тис. грц

переоцiнка зобов'язань перед
}п{асниками Фонду, (змiна ЧВА)

Всього
6.2.

тис. грн

cTaTTi, поданi у звiтностi

2020

20|9

2

J

20

l4

22

17

2020

20|9

(20)

(15)

l

Послуги аудиторiв
Послуги брокера

Всього
6.3.Iншi опе цiй Hl
тис. грн
Переоцiнка зобов'язань перед
}часниками Фонду (змiна TIBA)
вiд уцiнки облiгацiй вцутрiшньоi
державноi позики
Всього

1

(20)

(1б)

2020

2019

(4)

(5)

(1)

(5)

(5)

(10)

6.4.Iншi фiнансовi лоходи

непiдприемницьке товариство ( Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кхлiбний>
Примiтки до рiчноТ окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1,12.202о

2з

Тис. грн

Дохiд вiд коштiв, розмiщених

депозитних банкiвських рахунках

!охiд вiд боргових цiнних
овдп

2020

2019

2

3

1

6

3

9

2020

2019

24

26

24

26

2020

20|9

(24)

(26)

(24')

(26\

2020

2019

на

паперiв

Всього
6.5.Iншi
нш
Тис.грн

и

Дохiд вiд боргових цiнних

овдп

паперiв

Всього
6.6.Iншi витрати
Тис. грн

Всього
б.7 Iнвестццii в

ОВДI

цiннi папери

UA4000198006

(TepMiH

22

погашення 10.06.20р,, дохiднiоть
14,64%)

ОВДП

UA4000199210 (TepMiH
погашення 12.10.22р,, дохiднiсть

12

Всього

12

14,91%)

б.8.

22

Грошовi кошти

тис. грн

TepMiH
31 грудня 2020

31 грудня 2019

погашення
дохiд за
депозитним
рахунком
("/о\

fепозumнi вклаdа:
fIАБ "АБ Укргазбанк"
ГL{Т "Ощяцний"

ПАТ "Мегабанк"
ФЦi" IIАТ АБ "Пiвденний''
Поmочнай рахунок:
ПАБ "АБ Укргазбанк"
Всього

1,2,11.202|
6

6

5

5

I4,5%
21.01.2021

lз.з%

15.07 ,2021
6

6

5

5

J

9

7<

31

11%

24.09,202l
4%
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Станом на 01.01
Надходження пенсiйних BHecKiB
Виплата пенсiйних BHecKiB

зобов'язань 1

Переоцiнка

62

(16)

19)

37

53

перед

уIастниками Фонду
Станом наЗ1'.72

б.10.

53

Звiт про рух грошових коштiв

Звiт грошових коштiв за 2020 piK складено за вимогами МСБО 7 <Звiт llpo
рух гроlлових
з яким розкривасться iнформаtriя про ocHoBHi йua"
надходжень грошових коштiв tlи валових виtlлаl] грошових коштiв на HerTo-ocHoBi. "u-rrou"*
У звiтi
вiдобраrrtено рух грошOвих коштiв вiд операrriйноi та неоперацiйноТ (iнвестицiйноi' та
фiнагlсовоТ)

коштiв> за прямиМ методом, згiдно

дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть - полягае в отриманнi прибутку вiд звичайноТ дiяльностi, витрати на
придбання оборотних актйвiв; втрати па оплату працi персонzlJIу, сплату податкiв, вiдрахування на
соцiальнi з€lходи та iншi витрати,
Iнвестицiйна дiяльнiсть
це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв
вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестиrliй, iнших вкладень,
що не
розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi
Фiнансова дiяльнiсть
це надходження

-

-

отримання та погашення позик.
Результ,атом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Фонду за звiгниЙ 2020 piK е вiд'емне значення
грошових
коштiв в cyMi - б тис. грн.
руху
6.11.

Звiт про змiни у власному капiталi

За даними Балансу власний капi,гал Фонду станом на 31 грулн я 2020
року вiдсутнiй, оскiльки
зобов'язання Фонду перед його учасниками, зменшенi ,u .уrу збитку, oЪprruno.o
за 2020 piK,
наведенi в балансi в роздiлi V Чиста BapTicTb активiв недержавного пенсiйно.о qrоrду.

Нерозподiлений прибуток (збиток) Фонду станом на 31 грудня 202Ь
року

в балансi

не

вiдображаеться, оскiльки фiнансовий результат, отриманий вiд
дiялiностi за2O2б pik вiднесений на
зменшення зобов'язань Фонду перед його учасниками, якi станом на З 1 грудн я 20iO
року скJIадають
16 тис. грн., а станом на Зl грулня2020
року становилиЗJ тис. грн.

7.

ОперацiIзповrязанимисторонами

Перелiк пов'язонuх сmорiн проmяZол| 2020 року
Група

]\ъ

2020 piK

запису

piK

2

1

А

Засновники Фонду

- юридичнi

3

особи:

1

,л

2019

4

5

0%

0уо

0%
0%

0%
0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%

Б
2

Голова ради Фонду-Перепелицин Сергiй Оrlе,ксадрович

J

с

Iншi
4
5

6
,7

8

Ради.
Член РадиЧлен РадиЧлен Ради!Iлен

Заikа Ольга МихайлiвЙ

'Захараш

Тетяна IBaHiBHi

Гребiнь Тетяна МиколаТвна
Маргiта Юрiй Iванович

Непiдприемницьке товариство к Недержавний професiйний пенсiйний
фонд <<Хлiбний>
Примiтки до рiчноi oKpeMoi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK,
що закiнчився з1.12.2о20

0о/о

0%

0%
0%
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Протягом 2020 та 2019 poKiB нт нппФ dлБниЙ>> мав TaKi операцii з пов'язаними особами:
2020

Операцii з

2019

Всього

повlязаними

(грн)

Операцii з
пов'язаними
сторонами

Всього (грн.)

J

4

5

сторонами
1

2

Адмiнiстративнi витрати

20з29,29

(нарахована винагорода з
управлiння активами та

1

5921 ,00

адмiнiстррання)

Поточна кредиторська
заборгованiсть

8.

l8,91

26,67

Bci операцiт мiж пов'язаними сторонами були проведенi на звичайних комерчiйних
умовах.
Щiлi та полiтика управлiння фiпансовими ризиками

Керiвництво ФондУ визнас, u,lо дiяльl+iсть Фонду пов'язана з
ризиками i BapTicTb чистих активiв
нестабiльному
у
ринковому середовищi моя(е суттево змiнитись унаслiдо* unn"uy суб'ективt-lих
чинllикiв та об'сктивних ,Iинникiв, вiрогiдl-1iсть i напрямок впливу яких заздалегiдь TotIt{o
передбачити неможJIиво. Що таких ризикiв вiднесено кредитний
ризик, ринковий ризик ,га ризик
лiквiдност,i. Ринковий ризик вкJlючас валю,гний
ризик, вiдсо,l,ковий ризиtс та iнший цiновий р"зrп.
Управлiння ризиками керiвниIlтвом Фонду здiйснюеться на ocHoBi
розумiння причин виникrIення
ризику. кiлькiсноI оцiнки його можливого впIIиву на BapTicTb чистих активiв та зас.госування
iнструментарiю щодо його попл'якшення.

Полiтика з управлiння ризиками opicl,tToBaHa [Ia визFIачення, аналiз i
управлiнr]я ризиками, з
якими сl,ика€,гься Фонд, на встановленнrt контролю за
ризиками, а також постiйний монi,гсllэинг за
piBHеM ризикiв, дотриманням встановлених обмеlкень та полiтики
управлiнllя ризиками.

Управлiння ризиками керiвництвом здiйснюеться на ocHoBi
розумiння причин виникнення
ризику, кiлькiсноТ оцiнки його можливого впливу на BapTicTb .r""r", активiв ],а застосування
ittструш,tентарiю щодо його пом'якшеtlня.

8.1

Креdаmнай рu:ruк

Itредитний ризик - ризик того, що олна сторона коFrгракту про
фiнансовий iнс.грумент не зможе
виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення
збитку
iншот сторони. Кредитний
фiнансового
ризик притаманнийтаким фiнатrсовим iHcTpyMeHTaM. як поточнi та депозитнi рахуr,rки в банках, облiгацiТ та

дебiторсьltа заборl oBaHicTb.

основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фонду е оцiнttа кредитоспромохtносгi конrраген.l.iв,
використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iншlа
доступна iнформацiя l-tlодо Тх

для чого

спроможностi виltонувати борговi зобов'язання.

Кредитний ризик: пiдсумковi кiлькiснi данi на 31,12.2020z

Акгив

з1.12.2020
р.

Часткавц
ак- тивiв,
о/
/о

Рейтинги

борювих

31.12.2019

зобов'язапь або

Чаgгка
вiд ак-

р.

тивlв,

лiсгингакцй

о/
/о

Рейтинги боргових
зоOов,язань аоо

лiсгинг акцiй
Caal (ateHcrBo
(Moody's

UA4000198006

22

41,5|

пiдтвердlтlо рейтинг

боргових зобов'язань

Украiirи в
нацiоналылiй валtотi,
22 листол:ада2019
Непiдприемницьке товариство к Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кХлiбний>
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в/в

Стабiльний

("Standard

&

Роог'S"

пiдтвердило
рей,гинг борl,ових

UA4000199210

зобов'язань

Украiни в
нацiональнiй
валtотi 1 1 вересня

8,2

PmжoBtt[t 1ltlзttK

Ринковий ризик - LIe ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоttи вiд
фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим}ться внаслiдок змiн рЙнковrтх цiн., Рйнковии ризик охоплюе
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний та вiдсотковий. Ринковий
ризик виrIикас у
зв'язкУ з ризикамИ збиткiв, зумовлених коливаI]няМи цiн на акцiТ, вiдоtllкових Qтавок та валютних
KypciB. НПФ наражают,ься на ринковi ризики
у зв'язку з iнвестицiями в акцiТ, облiгацiТ т.а iншi
фiнансовi i нструменти,
Iнruий цiновий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошrовi
потоки
вiл фiнансового iHcTpyMeHTa коливатим)лься внаслiдЬк змiн
1rr"nbu"* цiн (oKpiM ,"*, що виFIикають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи вzUIютного ризику), незалеясно вiл того, чи спричиненi вони
чинниками, характерни[! лля окремого фiнансового iHcrpyMeHTa або його еплiтент,а,
чи чинниками,
що впJIиваютъ на Bci подiбнi фiнансовi iнструмент,и, з якими злiйснrоються оllерацiт на
ринку.
основним методом оцiнки цiнового ризику е аналiз чутливостi. Серед п,l"rодiu пом'якшення
цiнового ризику Фонд використовус диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в
акцiт та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксовалtим прибутком,
Аr,rалiз чутливостi ДО iнlrrого lliнового
ризику здiйснювався за фiнансовими iltструмеrtтами,
оцiненими за l-M та2-м piBHeM icpapxiT справедливоТ BapTocTi.
ВiдсотковИй ризик * це ризик того, що справедJIива BapTicTb або
майбугнi грошовi
потоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн
Ъiдсоткових

ринкових
ставок' НТ (НППФ <Хлiбний> усвiдомлюе, що вiдсотковi ставltи мож)лЬ,
змiнюватись'
впливатиме на справедливу BapTicTb чистих аttтивiв.

i

ц.

УсвiдомлrоIочи значнi ризики, пов'язанi з I(оливанI.1ями вiдсоткових с.гавок
у
високоiнфляцiйному середовищi, яке е властивим для
фiнансовоТ системи Украiни, Фонд ltонтролюе
частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях
у нацiогlальнiй валютi з (iiксованою вiдсотковоtо
ставкою.

розмiр,

BiH зцiйснюе монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролюс

У

разi зростаннЯ вiдсоткових ризикiв

фiнансових iнструмен,гiв

з

нт нппФ

ii

максимаIьно припустимий

<Хлiбний> мае HaMip позбуватися боргових

фiксованою вiдсопtовою ставкою. Монiгоринг вiдооткових ризикiв

здiйснюеr,ься шляхоМ оцiнки впливУ можJlивих змtiн вiдсоткових
"'u*on
ф iнансових i HcTpyMeHTi в.

"о "opri;;lio.orno""*

Активи, якi наракаються на вiдсотковi l]изики

Тип активу
Де|ээtс ctBl

ti облiz ацi|

Депсlзultt.u

у

бсчпсах

Разом
Щрццо в акmuвсы Фрнdу,

О%

31.12.2020 р

31.12.2019 р

12

22

22

22

з4

44

91,89Yo

8З,OzYо

МОЖJIИВИХ КОЛИВаНЬ вiдсоткових ставок НТ' (НППФ <Хлiбний>
!ЛЯ
використовував
iсторичl"lу волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими
депозитами (до 1 року) за ocTaHHi п'ять
poltiB за оприлюдненоrо iнформацiсто НБУ

ОЦiНКИ

непiдприемницьке товариство ( Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кхлiбний>
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовот звiтностi за МСФз за piK,
закiнчився,
з l,|2,2о20
що
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Можлива змiна справедливоi BapTocTi боргових фiнансових iHcT,pyMeHTiB з
фiксованою
вiдсотковою cTaвKoto розрахована як рiзгlиця Mixc дr"по"rоuuними грошовими потоками за чинною
ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсотковот 0тавки за кожним
фiнансовим iHcTpyMeHToM.
Вiдсотковi ризики

Тип активу

BapTicTb

Середньозважена
ставка

Потенцiйний вплив на чистi
активи фонду в разi змiни
вiдсотковоТ ставки

наЗ1,12.2020 р.

Мояiливi коливання ринкових ставок

leplKaBHi облiгацii у

нацiональнiй

сторону

0%

5%

7%

валютi

ОВДП

(переоцiнка

0%

в

зменшення
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РИЗИК ЛiКВiДНОСТi * РИЗИК ТОГО, що суб'скт господарювання матиме
труднощi в ходi
виконання зобов'язань, пов'язаних iз
фiнаFIсовими зобов'язаннями, [цо погашаIоться шляхо]\4
поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. ItT (НППФ <Хлiбний>
не FIаражасться
на значнi ризикИ .ltiквiдностi, сlскiльки його зобов'язання перед
учасниками обЙжукlться
|-Iаявними акти вами.

Щля управЛiння ризиКом лiквiдностi Фонду контролюються обсяги лiквiлних аttтивiв, якi

rчlОЖУТЬ

бути KoHBepToBaHi у грошовi кошти упродовж п'ятнадцяти
днiв.

Аналiз активiв та зобов'язань за строками ix погашення
31.|2.2020
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Непiдприсмницьке товариство < Недержавний професiйний пенсiйний
фонл кХлiбний>
Примiтки до рiчноi oKpeMoi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK,
закiн.lився
що
з|.l2.2о2о
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днiв
9

22
28

Iнвестицii в цiннi папери

усього активiв
поточнi зобов'язання
Розрив (активи MiHyc зобов'язання)

9,

l2

22

37

53

37

53

Вимоги достатностi капiталу й керування капiталом

Вiдповiдно до вимог Закону <Про недержавне пенсiйне забезпечення>>, iнформацiя,
що
оприJIюднюеться недержавниМ пенсiйним
фондом, обов'язково повинна мiстити ланi- про змiни
чистоТ BapTocTi активiв пенсiйного
фонду та чистоТ BapTocTi Ьдиницi пенсiйних активiв цього фонду .
ФОНДОМ, СТаНОМ На З1 ГРУдня 2020
недержавного пенсiйного фонду:
Ns

року проведено ро.р""у""к чистоI BapTocTi активiв

2020

Найменрання показникiв
1
Активи недержавного пенсiйного фонду
2 Зобов'язання недержавного пе"сiй"ого
фоrлу
J Чиста BapTicTb активiв
4 Чиста BapTicTb одиницi пенсiйних an r"iu (.рr)
Чиста BapTicTb одиницi пенсiйних активiв за станом на
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10,2 Сmупеllь повернення Оебimорськоi зсtборzованосmi mо iltlutlx
фiнаrtсовuх акmuвiв

внаслiдок ситуацiт,

яка склалась в економiцi Укратни, а також як
результат економiчtlоi
нестабiльностi, що склrшась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть ,о.о,
uni"u" не змоlкуть бути
|о
реалiзованi за ikньоЮ балансовоЮ вартiстЮ в ходi звичайноfДiяльностi Фонду.
СТУПiНЬ ПОВеРНеННЯ ЦИХ аКтивiв
у значнiй Mipi зrшежить вiд ефективностi заходiв, якi
ЗнахоДЯТЬся ПоЗа ЗоноЮ коНТроЛЮ ФондУ. СтУпiнь поВернення
дебiторськоТ заборгованостi Фонду
ВИЗНаЧаеТЬСЯ На ПiДСТаВi ОбСТаВИН та iнформацiТ, якi
наявнi на дату балансу, Hu ду*пу n.pi"";;;;
Фонду, резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, u"*одоч"
з наявних обставин

та iнформацiТ.

I0.3 CydoBi процесч
СтаноМ на звiтнУ лату FIT

судовим процесо]\,I.

IlппФ

кХлiбний> не е Hi позиваIlем, Hi вiдповiдачем за жодниN4

10.4 Бiзlrcс сереDовuще
Основну частину cBoix операцiй Фонд здiйснlое на територiТ УкраТни.
Як наслiдок, Фонд мол<е
,u бirru,rсових ринкiв УкраТни, яким

бути пiдвернена ризикам, що xapaKTepHi для економiчни*

непiдприемницьке товариство ( Недерrкавний професiйний пенсiйний
фонд кхлiбний>
Примiтки ло рiчлtоi окремот фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, tцо
закiнчився з\.|2,2020
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притаманнi ознаки ринку, що розвиваеться. Юридичне й податкове законOдавство продовжус
розвиватись, тому характеризусться наявнiстю рiзноманiтних тлумачень i внесенням частих змiн, що
поряд з iншими законодавчимита податковими бар'срами наклада€
додатковi складностi на компанiТ,
якi здiйснюють дiяльнiсть в YKpaTHi.
10.5 Опоdапlкуваlurя

внаслiдок наявностi в украiнському податковому законодавствi положень, якi
дозволяють
бiльШ нiж один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що скJIалася 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 економiчноi дiяльностi Фонду, ймовiрно,
що Фонд змушений буде сtrлатити додатковi
податки, штрафИ та пенi. Така невизначенiсть може вплиFIути на BapTicTb
фiнансових iнс,грументiв,
втратИ та резерви пiд знецiнення, а також на
ринковий piBeHb цiн на угоди. На думку керiвництва
Фондlu сплатило yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить
резервiв пiд податковi збитки.

Податковi звiти мояtУть перегляДатися вiдпОвiднимИ податковиМи органамИ протягоМ
трьох poKiB.
l I. Поdi'i пiс.ця Болансу

Очiкуваний вплив спалаху KopoHaBipycy COVID-19. З початку 2020
року спаJIах
COVID-19 розповсIодився по всьо]\4у cBiTy, впли1lувши l.ta cBiToBy екогlомiку та

Kopor:aBipycy

фiнансовi ринки, Протягом 2020 року очiкуеться вплив на оцiнку сРiнапсових iHcTpyMeHTiB,
що
оцiнюютьСя за справеllливоЮ вартiстю, на оцiнку очiкуваних кредитних
збиткiв щодо вiдповiдних
(liнансовиХ активiв вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнст,рументи",
а тако>lt на оцiнку знецiнення

окремиХ нефiнансовиХ активiв вiдповiдно

до мсБО Зб "Знецiнення активiв''.

Внаслiдок

невизначеНостi i тривалостi подiй, пов'язаних зi спалахом rcopoHaBipycy
COVID-19, компанiя не
мае практичноТ мояtливостi точно та надiйно оцiнити кiлькiсний

вплив зазна(IеFtих подiй на
фiнансовий стан i фiнансовi результати дiяльltостi в 2020
роцi. У теперiшr.riй час керiвництво
уважно сзliдкуе за фiнансовими наслiдками, tsикJIиканими зазначеними подi.ltми.

У

фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2020 р. виправлення помилок минулих перiодiв не
вiдбувалосЬ, На датУ затверджеНня
фiнансОвоТ звiтностi iнформацiя щодо подiй, якi мають суттевий
вплив на фiнансовi показники невiдома.
подiт пiсля промilttного перiоду i не вiдображенi в
фiнансовiй звiтностi, передбаченi

кПодiТ пiсля звiтного перiоду>):

Подiя

мсБо

10

наявнiсть

Прийняття рiшення щодо реорганiзацii Фонду
оголоtттення плану про припинення дiяльноaii Фо"ду
IcToTHi придбання активiв, класифiкацiя активiв
"n уrр"rуuаних дJIя
продu,ку, iншi вибуття активiв або експропрiачiя значних
un."ui" урядом
Зниuдення (втрата) активiв Фонду внаслiдок пожежi,
aBapiT, стихiиного

лиха або iншоТ надзвичайноТ подiТ
Аномально великi змiни пiсля дати балансу в
цiнах на активи або в

курсах обмiну iноземних вiulют
Прийняття законодавчих aKTiB, якi впливають на
дiяльнiсть Фонду

(змiна ставки НБУ)
ПрийняттЯ значних зобов'язань або непередбачених зобов'язань,
наприклад, унаслiдок наданFIя значних гарантiй

Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслiдок
подiй, якi вiдбулися пiсля дати балансу
ffивiденди за звiтний перiод оголошенi Фондом пiсля дати балансу
укладення koHTpakTiB щодо значних капiтальних i
фiнансових

Непiдприемницьке товариство к Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кХлiбний>
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK,
що закiнчився з1,|2,2020
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Подiя

наявнiсть

iнвестицiй
Оголошення банкротом дебiтора Фонду, заборгованiсть якого ранiше

була визнана сумнiвною

Переоцiнка активiв пiсля звiтноi дати, яка свiдчить про стiйке зниження

Hl
Hl

ixHboТ BapTocTi, визначеноТ на дату балансу.

Продаж запасiв, який свiдчить про необrрунтованiсть оцiнки чистоi
BapTocTi ik реалiзачiI на даry балансу.
Виявлення помилок або порушень законодавства, що.призвели до
перекручення даних фiнансовоi звiтностi.

Hl

Hl

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО l0 щодо подiй пiсля дати балансу, подiт що
потребують коригування активiв та зобов'яёань, розкритгя iнформачii у даних Примiтках Фонду
вiдсутнi.
м

lr(

i

датою затверд)I(ення фiнансовоi

на показники фiнансовоi' звiтностi,

Генеральний директор
ТОВ <КУА АПФ KYKpaiHcbкi

Захараш T.I

фонлItD

Головний бухгалтер
ТОВ кКУА АПФ KYKpailrcbKi dlонлIl>

Гончар М.П.

Непiдприсмницьке товариство к Недержавний професiйний пенсiйний
фонд кХлiбний>
Примiтки ло рiчноI окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.2о2о
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