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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

.Щумка

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi НЕПIДПРИеМНИЦЬКОГО ТОВАРИСТВА ВIДКРИТИЙ
нЕдЕржАвниЙ IIЕнсIIп{I4Й Фонд (нАцIондльнI,й), код едпоу 33 i 00470,
мiсцезнаходження: 01133, м. КиiЪ, БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАiНКИ, 6.26, Свiдоцтво про реестрацiю
фiнансовоТ установи вiд 28.10.2004 ПФ N9 14, реестрацiйний номер |2|00732, внесено до реестру
26,|0,2004 р., (надалi - <<Фонд>>), що вкJIючае: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 3l грудня
2020 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний лохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за
ПРЯМим методом), Звiт про власний капiтал за2020 piK та Примiтки до фiнансовоТ звiтностi, вlслючаючи
стислий викJIад значущих облiкових полiтик.

На НаШУ думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суггевих аспектах
фiнансовий стан Фонду на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що

Л закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стаtцартiв фiнансовоi звiтностi (далi - МСФЗ)
та вимог Закону УкраiЪи <ГIро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaihi>> вiд 1б.07.1999 Ns
996-ХГV щодо скпадання фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки

Ми провели ауди^| вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2016_2017 року,
ПРИЙНЯТИХ В ЯКОСтi нацiональних стандартiв аулиту (дurri - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
СТаНДаРТаМИ ВикJIадено в розлiлi <Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi> нашого звiry.
Ми е незалежними по вiдношенню до Фонду згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з
МiЖНаРОДНИХ Стандартiв етики для бухгалтерiв, та етичними вимогами, застосованими в YKpaiHi до
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нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.
Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання ik як
основи для нашоТ думки.

Ключовi питанця аудиту

Ключовi питання аудLlту - це питанняо якi, на наше професiйне суд2кення були найбiльш значущими
пiД час нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi за поточний перiол, I]i питання розгляд{rлися в KoHTeKcTi
наIцого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховуваJIись при формуваннi думки щодо неI, при
цьому ми не висловлюемо oKpeMoi думки щодо цих питань. Ми визначили, що кJIючовi питання аудиту,
про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Суттева невизначенiсть, що стосуеться безперервностi дiяльностi

Звертаемо увагу на Примiтку 2.3.1,, де розкрито iнформачiю про вплив глобальноТ пандемiТ COVID-
19 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
мокпивим оцiнити, як надалi вплине COVID-l9 на фiнансову дiяльнiсть Фонду; 3) що фiнансова
звiтнiсть Фонду не вкпючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Фонд не
мiг продовжити подаJIьше здiйснення фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв
безперервностi дiяльностi в умовах глобальноТ пандемiТ COVID-I9. Нашу думку щодо цього питання не
було модифiковано.

Iпша iнформацiя

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформачiю. Iншою iнформацiею е

iнформацiя, яка мiститься у Звiтностi до Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку за
2020 piK, у Поясненнях управлiнського персон{лJIу, у Положеннях Фонду.

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

У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою
iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою iнформачiею i
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннJIми, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформачiя
виглядае такою, що мiстить сутгеве викривлення.

ЯКЩО На ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттеве
ВИКРиВЛення цiеi iншоТ iнформацiТ, ми зобовОязанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили
таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту,

ми можемо з€вначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього
аудиту та внутрiшнього контролю Фонду.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Адмiнiстратора Фонду
та тих, кого надiлено найвищими повноваженпями,

за фirrансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Адмiнiстратора Фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
Л ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ (КОМIIАНIЯ З YIIPABЛIHHII АКТИВАМИ ТА АдмIнIструвдн}uI

IIЕнсIйнИх ФондIВ KyKpAiHCbКI ФонДИ) несе вiдповiдальнiсть за скгIадання та достовiрне
подання фiнансовоI звiтностi Фонду вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi
та затаку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал Адмiнiстратора Фонду визначае
потрiбною для того, щоб забезпечити скпадання фiнансовоi звiтностi Фонду, що не мiстить сутт€вих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовот звiтностi управлiнський персон{ш Адмiнiстратора Фонду несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безпЪрервнiй ocHoBi,
розкриваюЧи, де це застосоваНо, питаннJI, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, kpiM випадкiв, якщо
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УправлiнськиЙ персонал або плануе лiквiдувати пiдприемство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших
реаJIьних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повновa:кеннями,

фiнансового звiтування Фонду.
несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом

Вiдповiдальпiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями е отримання обГрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить
суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry аудитора, що мiстить нашу
думку. ОбГрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведениЙ
вiдповiдно до МСА, завжди виявить сутгеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони ввФкаютьоя 0уттевими, якщо окромо або в оукупноотi, як
обrрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на ocHoBi цiеТ фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

о Iдентифiкусмо 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 доказип що е достатнiми та прийнятними для використання ik як основи
для нашоi думки. Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахраЙства е вищим, нiж дlя
ВИКРивлення внаслiдок помилки, оскiльки шахраЙство може включати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внугрiшнього контролю;

. Отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аУдиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловленнrI думки щодо ефективностi
системи внутрiшнього контролю;

о Оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкриттiв iнформаuii, зроблених управлiнським персоналом;

О Щоходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонtшом припущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi отриманих аудиторських
доказiв, робимо висновок, чи icHye сутгева невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд
ЗНаЧниЙ cyMHiB можпивiсть Фонду продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку
щодо iснування TaKoi сутгевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi аудитора до
вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформачiI е
нен€шежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторськrх доказах,
отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM, майбугнi подiТ або умови можуть примусити компанiю
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

. оцiнюеМо загаJIьне подання, отруктурУ та змiсТ фiнансовоТ звiтностi вкJIючно з розкриттям
iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцii та подiТ, що покJIаденi в основу iT

скJIадання, так, щоб досягти достовiрного подання.

ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, рtlзом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суггсвi аудиторськi результати,
вкJIючаючи буль-якi суггевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

МИ ТаКОж надаемо тим, кого надiлено найвищими повнова)кеннями, твердження, що ми викон€ши
вiдповiднi етичнi вимоги щодо ЕезаJIежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi
могли б обгрунтовано ввarкатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв,

з перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надаваJIась тим' кого надiлено найвищими
повновuDкеннями, ми визначили Ti, що мчlли найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi



потоЧного перiоду, тобто Ti, якi е кпючовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в своему звiтi
аУДИТОРа KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено гryблiчне 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
перевФкити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

II. Щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

Щей роздiл складений з ypaxyBaHHjIM вимог, встановлених частиною третьою cTaTTi 14 Закону
Украihи кПро аулит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську лiяльнiсть> вiд 2|.|2.2017 М 2258-VIII (далi -
Закон 2258) до аудиторського звiту. Iнформацiя, яка щонайменше мае наводитись в аудиторському звiтi

л За результатами обов'язкового аулиту згiдно Закону 2258, також наводена в iнших параграфах цього звiту
незалежного аудитора.

Фонд здiйснюе дiяльнiсть вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про недержавне пенсiйне забезпечення>>
вiд 09.07.2003 Ns 1057-IV.

Щодо звiту про управлiння

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

.Щотримання вимог нормативно-правових aKTiB
Нацiональноi комiсiiз цiнних паперiв та фопдового ринку

Станом на дату цього звiту НацiонаJIьною комiсiею з цiнних паперiв i фондового ринку не
Встановлено окремих вимог до аудиторського звiту чоло фiнансовоi звiтностi пеноiйного фонду.

Iншi елементи

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору
па проведення аудиту фiнансовоi звiтностi

л

Показник Значення

IIовне найменування ГОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЪНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА,.АУДИТ-
иЕнЕд)кЕр"

(од за еДРПОУ +0949ззб

Мiсцезнаходження: )3038, м. КиiЪ, Солом'янський район, ВУJIИЦЯ ПРОТАСIВ
ЯР, будинок 2, корпус ЛIТ. Д, офiс 11

Щержавна реестрацiя: )3038, м. КиiЪ, Солом'янський район, ВУЛ4ЦЯ IIPOTACIB
ЯР, будинок 2, корпус ЛIТ. Д, офiс 11

FIомер та дата видачi Свiдоцтва про
внесення в Реестр аудиторських фiрм та
лудиторiв, якi надають аудиторськi

Nb 4689, рiшенням АудиторськоТ палати
Украiни вiд 01.12.2016 М 33413

FIoMep реестрачii в PeecTpi аулиторiв та
:уб'ектiв аудиторськоI дiяльностi - Роздiл
кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
иають право проводити обов'язковий

Ms 4б89

Щата та номер рiшення про проходження
перевiрки системи контролю якостi
аудиторських послуг

А,ПУNs 339/3 вiд 2З.02,|7



iй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора J\Ъ006153,
иданий рiшенням Аулиторськоi палати Украiни вiд

.06.2006 Nч1 65, подовжений рiшенням Аудиторськоi
ати УкраiЪи вiд 26.05.201б J\b325l2 чинний до

,0б.2021р. Номер ресстрачiТ у PeecTpi аудиторiв та
'eKTiB аудиторськоi дiяльностi 102350.

призначення (обрання): 30. 1 1.2020 р.

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

iй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора М006153,
й рiшенням АудиторськоI палати Украiни вiд

.0б.2006 Л! 1 б5, подовжений рiшенням АудиторськоТ
алати УкраiЪи вiд 26.05.2016 Ns325/2 чинний до
.06.2021р. Номер реестрацiI у PeecTpi аудиторiв та

уб'ектiв аудиторськоi дiяльностi 102350

та номер договору на проведення

удиту фiнансовоТ звiтностi
вiд 04.01.2021 J\b 04-05101l2I

початкупроведенrш аудиту .01.2021 р.

закiнчення проведення аудиту 03.2021 р.

ил
Иъ

И;
ý/,,l

,Щиректор ТОВ АФ "АУДИТ

Щата складання Звiту

Бабiй А.Ю,

26 березня 2021 року
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,Щолаток l

до Нацiоншьного положення (с,гаtlдарry)

бухгштерського облiку l "Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi''

Пiлприемство

Тершорiя

{ата (piK, мiсяць, число)

нЕпIдприемНицькЕ товАрИство вIдкритИй нвдрржлвнИй пЕнсIйний 
за едрпоуФонд,,IицIонАльниЙil

Печерський

Органiзачiйно-правова t}opMa госполарIоваIlня lншi оргаltiзачiйно-правовi форлrи

вид еконолriчноi дiяльностi недерtкавне пенсiйне забезпе.lення

Середня кiлькiсть праuiвникiв l 0

Адреса, телефов YKpailra. 0 l l ЗЗ. llicTo Кuiв. БУЛЬВАР ЛЕСI УКРАiI-IКИ. бyдинок 26

Одиниця виlriру: тис. грн. без десяткового знака (oKpiM роздiлу IV Звiry про фiнансовi результати (Звiry про сукуший дохiд)
(форма М2), грошовi покшники якого наводяться в гривнях з копiйкалrи)

Смааено (зробити познаtlку "ч" у вiдповiднiй uiтинцi):

за полоrкеннями (стандарmми) буюштерського облiку

за мiжнародними станлартами фiнансовоi звiтностi

Баланс (Звiт про фiпапсовпй cTatr)
на 31122020 р.

за КоАТУУ

за КоПФГ

за квЕд

0504 l 32826

/1

a\

/\

Форма J\bl Код за [KYff l80l00l

Актив код
рядка

на початок
звiтшого року

Hir кitець
звiтпого rreDiолt,

l 2 3 4
I.Необоротнi aKпrBll

Неьtатерiuыti актtлви: l000
лервiсна BapTicTb l00 l
накопичена амор],изацlя l002

Незавершенi капiтальнi illвостицii l005
OcHoBHi засоби: I0l0
первlсна BapTlcTb l0l l
знос l0l2

Iнвестuцiйlrа HellyxoMicTb l0l5
Первiсна BapTicTb iнвестицiйноi HellyxortocTi l0l б
ЗlIос ilrвсстицiйllоi HepyxoMocTi l0l7

Довгостроков! бiологiчнi апиви l020
первiсна BapTicTb довгострокових бiологiчних активiв I02l
Накопичеtlа алIоlrтизацiя довгостllокових бiологiчtlлlх активiв l022

,Щовгостроковi r|rirraHcoBi itlBecTиtIii:
якi обrriковуlоr,ься за Itе],олом ччастi в капir.мi iнших пiдпрlrслrств l0з0

itlшi t|irlaltcoBi iнвестицii l035
Щовгос:,рокова дебiтоllська забоlrгованiсть l040
Вiлстрочеlti податковi аюиви l045
Гу.чвiл 1050
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати l 060
'Jшиtuок KoulтiB у цеullалiзованих страхових резервних rЬондах l065

lIeoooPoTHl l090
усього за роздtлом l 1095

II. Оборотнi aKTrrBrr

00
Виробничi запаси l0l
Незавершене виробництво 0z
l отова продукцlя 0з
Товари l04

l0
Лепо]ити перестрахування l5
Векселl одержанl z0
,Щбiторсьха заборговаtliсть за продукцilо, товари, 1lоботи. лослчги l25
/{ебiто;lська заборгованiс гь за 1lо:lрахункаItи;
за вLlданиNtи aBaHcaMrl l lз0

з5
у тому числl з податку на прибуток 36
леоlторська заьоргованlсть за розрахунками з нарахованих доходiв 40 2 2
леOlторська заDоргованlсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв l45

l нша поточIjа дебlторська :]аборгованiсть l l55
l I60 42l 45з

r рошl та lx екаlваленти l t65 609 609
l l66

rахчнки в оа} l|67 609 609
Еи,|рilи маиоутнlх перlодlв l l70
1ас,гка перестраховика у страхових резервах l l80

l l8l



|)езе|)вах довгострокових зобов'язаttь

|)езервах збиIкiв або Dсзервах Ilале}кIlих виплат 82

Dезервах незароблених препriй 83

lнших стDаховж DезеDвах 84

Iншi обоDотlli акrrлви 90

Усього за Dо]дiлом II 95 l0з2 l 064

III, Необоротнi aKTuBlr, yTDllMyBaHi для пDOддrt{yi та гDупи вlrбyття l200
Бллitнс 1300 l0з2 l064

\tfi IA

ii{hlilfrt

Пасllв
Код

Dядкд

на початок
звiтного rврiоду

На кiнець
звiтного reрiоду

I 2 J 4

I. Влвсвlrir капiтал

зареестрованй (пайовий) капiтал 400
Внески до незаресстрованого стаryтllого капiталу 40l

Капiтал у дооцiнках 405

,Д,олатковий каltil,ал 4l0
Емiсiйний дохiд 4ll
Накопиченi KyllcoBi рiзницi 4L2
Резервний капiтм 4l5
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 420
I-1еоплачений капiтал 425 () )

вилччений капiтм 4з0
Ilrшi рсзерви 435

усього за llоздiлом I 495

II.,Щовгостlrоковi зобов'язяння i здбеreчФня
вiдстроченi податковi зобов'язання 500

пеllсiйнi зобов'язання 505

довгосmоковi коедш банкiв 5l0
lншi довгостроковi зобов'язання 5l5
,Щовгостроковi забезпеченIlя 520

/{овгостроковi забезпечення витрат персоIIалу 52l'
I {iльове фiнаtlсування 525

Благодiйна допомога 526

CTpaxoBi резерви 530

у ToNly числl:

резерв довгострокових зобов'язань
l5з l

резеDв збиткiв або DезеDв належIJих виплат |5зz

резерв незароблених премiй l 5зз
ittuti cTpaxoBi резерви l 5з4
Itlвесr,ицiйнi KoHTpaKTII l535
Призовий фонд l 540

Резерв на виплаry джек-поту l 545

Усього за Dоздiлом II 1595

lII. Поточнi зобов'яздння i забеmчшня
KopoTKocTToKoBi кDедити банкiв l600
Векселi виданi l 605

Поточна кредиторська заборгованiсть за:

довгостроковими зобов'язанняillи
lбl0

товари, роботи, послуги lбl5 4 2

Dозрахункапl}l ] бlодлtеr,ом l 620

у тому числi з податку на лрибуток I62|

1rозрахункалrлt зi страхуванtlя l625
розра\ункаrtll з оrulати п;lаlli lбз0
Поточна крелиторська забсlрговаrliс,tь ]а одержаtl!Iми авансами l 635
1-1оточllа кllедиторська заборговаtriсть ]il розl)ахуItкамtl з уlIасникапtи lб40
IIoto,tHa крсlиrоllська lабоltгошаttiсtь I J BHylDimltix l645
Пm.rна крсдиторська заборгованiсть за cTpaxoBoto дiялыliстю 1 650

поrючнi:забезпечення 660

,Щоходлr майбу,гtriх перiодiв 665
Вiдстllоченi копtiсiйнi доходлt вiд пеlrест;rаховикiв 6,70

Iншi гtоточнi зобов'язання 690
Усього за роздiлом III 695 4 2

IV. Зобов'язаяпя, пов'язанi з пеоборотнIrмrl amrBaMrr,
уцrимуванrtмIt для продажу, та гDупамrr вrrбуm l700

V. Чrrстrr BapTicTb aKTtrBiB llедержавного кrсir-rного фопдч 1800 l028 l 062
Баланс 1900 l0з2 ] 064

3ахараш T,I

Iончар М,Пфiiili,,
тов (к).А

голо!tlиii б

тов .к},л,

вltзначаaться в

.v.,l1)Д Jlbljri ,, 

a
'.?:|Е',,iц7,r,ч", i:i,

вt,хонавчо1 влщtt, що peMiзyc дерlкавну полiтпrry у c{lepi cTaTrrcTлKll,



,Щата (piK, мiсяць, число)

пiдпрясмство ЁаТ#}rК;lЬТ*}?ffi?ВАРИСТВО 
ВIДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИй ПЕНСIf{НИй 

€дрпоу

(найменування)

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

ФормаNэ2 КодзаДКУД
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Гюд, l
г,ыT;тц
| ,.,*оrо 

l

ГТs0l0ш I

л

a\

a\

Стаття код
Dядка

за звiтний
пепiол

за ашалогiчний

пеDiOд пOпеDедньOг0 DOKv
l 2 3 4

LIисr,илi дохi,1 вiд реалiзаrtii пllсlдукцii (ToBalliB, робiт, послуг) 2000
Lhrпti зсtробленi cпlpaxoBi пре,vii 20 l0
п уle.tl ii п i d п uса t t i. всl_п оба c\|Mtt 20l l

П Рем ii', п е реdа н i )1 п е ре с lп paxl:Ba н н я 20|2
змiна резерв1, незсtробленuх премiit, всtлова с|t,цtа 20lз
злt i на часtttкtt пе Jлесmраховuкiв \, Jle зе |lB i незсttлоб.пе н ux п tле.цl iit 20I4
Собtвартiсть реалiзованоТ продукцiL
(говарiв,робir,, послуг) 2050 ()
Llttcпti пон есе Hi зб tпп к tt за с tttpaxoB lJy lr вuп.псl ll1cl.^l ll 20,10

Валовrtr-r:

прибуток 2090
збl,tr,ок 2095 ()

Цохid (вtппрапlu) Bil з,vtiнч 1l 1лезеlлвсtх doB,,octttpoKoBttx зобов'язсtttь 2 05

Щохid (Bttlllpaпltt) Bid з,ttitltt iHultL\ спlрсlховltх резервiв 2 l0
змtнсr lHLllux спlраховLlх резервiв, BaJtoBa cy,tla 2 ll
змillс1,1аспrкu пepecll1pclxoBLlKiB в ittutttx спtраховлlх резервах 2 |2

Iпшi tlперацiйнi доходи 2 20 19 68

1, ttloMy чttс.пi:

дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю
2l2l ,79

68

дохtд вtд первiсного визнання бiологiчних активiв i оiльоькогосподарськоi
продукцiТ

111)

doxid Bid вllкорllспlсlння KoulilliB, BlrBiлbHeHux Bid опоdапtкування 2 2з
Адмiнiстративнi витрати 2 l30 ( 75) ( 68)
Витрати на збут z 50
Iншi операцiйнi витрати 2 80 ( 88) l 57)
в lполlу чuслi,

Bltпtpaпttt Bid з.мiнtt варплоспli aKпlltBiB, якi оt|iнююпlься за спDавеОлuвою всtопtiсmrc
2l8l 88 157

вuпtрапltt в i0 первiсноzо вllзнан ня бi олоzi цнлtх акпtuвiв i с iл ьс ько?ос поdарсько|
проdукцii' 2l82

ФillitIlcoBHr"l рсзультпт вiд операцiliпоi дiпльпостi:
прибуток 2 l90
збиток 2 l95 ( 84) ( l57)

,Щtlхсlд вi.ц учасr,i в капiгатli 2200
Iurrrl фiнансовi дохсlди 2220 84 |57
Ilrшi лоходrt 2240 45з
в ll|олt); чuслi:
doxi d Bi d бllа.,о0 i liHo| dополtо.,ч

2241

Фiнаltсовi витрати 2250 )
Втрати вiд участi в капrталi 2255 )
Iншt витрати 2270 ( 453)
ПРuб.l,пl6р (збutпок) Bid вплttв1, iнф.,tяtli| но ,uoHemapHi сlпапlпti 22,75

Фiпапсовll t'i результа,I, до оподаткуваII IIя:

прлlбуток 2290
зби,гок 2295 () (

Ви,r,рати (.lохiл) з податку на прtлбутсll< 2300
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дillльltостi пiсля сlподаткування zJ(r5
Чпсr,нli фillапсовrrri результirr,:

пр}lбуток 2з50
збиток 2з55 (

()

()

() ()

()

r)

()



II. сукупнийдохlд

III. ЕлЕмЕнти опшрдцIйних витрАт

Стаття
код
рядкr

за звiтпий
перiод

за пналогiчший
перiод попереднього року

l 2 3 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Щооцiнка (уцiнка) фirrансових iгrcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KyllcoBt рrзницi 24]l0

LIact,Ka iltшсtгс-l сукупIlого доходу acclцtйoBattrtx та спiльних пiдлрtttмств 24]l5

lнший сукупний дохiд 2445

яии лохlл 2450

Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним дохOдOiчl 2455

Iпшпй счкчпппй дохiд пiсля оподаткчваrrIrя 2460

Сукупнпй дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465

Назва cTaTTi
Код

Dядка
за звiтший

перiод
за аналогiчнцй

пеDiод попередпього року

l а 3 4

Матерiальнi затрати 2500

Витрати на оплату працi 2505

Вiдрахування па соцiальнi заходи 25 l0

дttлоDтизаtliя 25l'5

Ittшi операцiйнi витраr,и 2520
,75 \57

Разом 2550
,75 |57

ry. рOзрАхунок покАзникIв приБутковостI АкцIЙ

Захараш T.I.
Гене1.1апьний дирсктор
'l'оL}.кУл лIlФ.Уhраillськi Фоl!лп,

Головний бухга-лтер
'l'Оts (КУД АIlФ <yкPaiнcbKi фовдио

(iнiчiши, прiзвище)

Гончар М.П,

(iнIцiuи. прiзвище)

ч

Ila кlлькlсть прост!Iх акцlrI

кIлькlсть пI]ос,гrIх акцlIt

ий чис,гиit прибуток (збиток) на одпу просту акцilо

НазвR cTaTTi
Код

Dядка

за звiтяпй
пепiод

за аналогiчнпй
пепiод попепеднього рок]

l 2 3 4

2600

2605

26l0
26l5
2650



,Щата (piK, мiсяць, число)

пвнсlйний
за е[РПОУ

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 2@0 р.

ФормаN3 Кодзаflку.щ |-rsoloй l
Стаття Код За звiтний перiод

За аналогiчний перiод

попереднього року

l 2 3 4

I. Рух KolrrTiB у рсзу.пьтатi опсрацil'illоi дiя.пьllостi
I-Iадходжеlrня вjд:

Рса.лiзацii прсlдчкцii (ToBatliB. псlбiт. послчг) 3000

Повернеllня подаl,кrв i зборiв 3005

у 
-гому числi податку на додану BapTicTb 3006

Цiльового tDiнансчвання 30l0
LIадхсlджеlt1,1я вiд отримангlя субсидiй, дотацlй з0ll
Надхсlдження aBaHclB вiд покупцiв i замовникiв з0 l5
Надходiке1,11,1я вiд поверненllя aBaHciB з020
Надход;,кеrtlIя вiд вiдссlткiв за змишками KcltuTiB на поточнrlх l)axyнKax 3025
Надходження вiд борll<ttикiв неустойки (штра(liв, пенi) з035
Надхсlдлiенllя вiд операцiйноt оренди з040
Надходrкення вiд отримання роялтi, автсlрських в1.IIIагород з045
Надх<lдlкення вiд страхових премiй з050
Надходiкення фiнансових ус,ганов вiд повернення по:]rlк з055
Iншi надхtlдiItення з095
Влlтра.lання на оплату:

ToBapiB (робiт, послуг) 3 l00 ( ]7) ( 68)
Працi 3 l05
Вiдрахувань на соцiальнi захоли J 0 () (

зобов'язань з податкiв i зборlв 5 )

Вtt,грачеltнlt lIa оплату зобсlв'язаrrь з податкy tla прпбутоtt зllб (

Витрачсllня на оплату зобов'язань з податку на додан\, ваDтiсlъ 3
,7

Влl,граченtlя IIа оплаl,у зобов'язань з tншrих податкiв t зборiв з 8 (

Вltтрачення на оплату aBaHciB з lз5
Вlатрачеlttlя на 0плату повернення aBaHciB з l40 ()
Витрачення на оплату цiльсlвих BllecKiB 45 (

Ви,граченtlя на оплату зобов'язань за страховими KoHTpaKTaNlL| з 50 )
Вr,tr,раченllя (liнансових установ на }lадаlIня позик з 55 )
Iншi витрачання з l90
ЧlIстий рух коштiв вiд операцiйпоiдiяльностi зl95 --71 -68

II. Рух коштiв у результатi iпвестпцil'itlоiдiпльпостi
Надход;кення вiд реаliзацri:
tРiнансових iнвестицiй з200 453
неоооротних активlв з205
Надходrкення вiд отриманих
вiдсоткiв зzl5 84 l58
дивiдендiв з220
Надхсlдiltення вiд деривативiв з225
F[адходlкення вiд погашенttя позик зzз0 )6l
Надходження вiд вибутгя дочiрнього пiдприсмства та iншоi господарськоТ
<lдинлrцi

з2з5

lншi llадходл<еllllя з250
I3лtцlа.lаlttlя на прlrдбанltя:
tliнансових iнвестIлцiй Jl)) ( 460) ( 420)
ltеOооротIlих aKTllBlB зz60 )
ВIлплати за дер}Iвативами з2,10 (

Вlлтllа.lеrtllя гIа надаIIIIя поз!lк з215 (
Витрачення на придбання дочiрньсlго пiдприемства та iншоi господарськоТ
одиницi 3280 () ()

IIшl плате)I(l з290
Чшстпй рух коштiв вiд iнвестпцiйlrоi дiяльцостi зъ)5 ,7,7 |25

коди

2021l 0l l 0l

33 l 00470

()

()
()

() ()
()
() ()

()
()

)

r)

() ()



IIL Рух коштiв у результатi фiнансовоiдiяльностi
Надходlконня вiд:

Власного капiталу зз00

Оr,римання позик 3 305

Надходlкення вiд продаlку частки в дсlчilrньому пiдприсмствi зз l0

Iltuli ttltдходlttсtttlя з 340

Витрачання на:

Викуп власнлtх акцiй зз45

Пrrгяt зз50

Сп з 355 )

Витt,lачення на сплату вiдсоткiв з360 ) (

Витрачення на сплату забOргOванOстi з ()iHaHcOB0[ 0рснди 33б5 ()

ВлIтрачення на придбання частки в дочiрньому пiдприемствi 3370

Вltтра,rеннЯ на вилла,lИ некоlIгроль()ваНим часткаМ у uочiрнrх tli;lприсмствах зз,75 ( (

Iншi платеlкl з390 ( (8)

Чrtстий рух коштiв вiд фiнансовоiдiяльностi 3395 -8

Чистttй рух грошовIrх коштiв за звiтпий перiод 3400 4L)

Залишок коштiв на початок l]oкy 3405 609 560

Вплив змiни ваJIlотних KypciB на залишсlк коштiв з4l0

Заллlrllок коштiв на кiнець року 34l5 609 609

Генерапьний директор
Т()В .куА АпФ .yKРaiнcbKi фонди,.

Головlrиli бухгалтер
ТОВ <КУА АПФ KYKpajHcbKi фояли,

Захараш T.I.

(iнiцiuи, прiзвище)

Гончар М,П.

(iнiuiми, прiзвище)

у

\,



Звiт про власний капiтал
за 2020 р.

Форма N4 Код за ДКУД ГТs0 Ю'Б 
l

Статя коо З

рядка

реестровап
(пайовпй)
капiтал

kuniror, у
дооцiшках

Додатковий
капiтал

Резервнпй
капiтал

Нерозподi-
ленпй

прпбугок
(шепокритий

збиток)

Неопла-
ченпй

капiтал

Вилученпй
капiтал

Всього

l 7 3 4 6 1 8 9 l0

Заллrшок на початок року 4000

KoplrryBaIlпяl:
змiна облiковсli полiтики

4005

Виправлення помилок 40 l0

lншi змrни 4090

Скориговапий залшшок на
початок року

4095

Чпстий прпбуrок (збпток) за
звiтяпй перiод

4l00

Iншпй сукупнпй дохiд за
звiтпий перiод

4l l0

.Щооцiнка (уцiнка) необоротних
активiв

4lIl

!ооцiнка (yuiHKa) фiнансових
iHcTpyMeHTiB

4],1z

Накопи.tенi KypcoBi рiзницi 4llз

Частка iншого сукупного доходу
асоцiйованих i спiльних
пiдприемств

4| l4

Iнший сукупний дохiд 4llб
Розподiл прибутку:
Виплати власникам (дивlденди)

4z00

Спрямуваtlня прибутку до
заl]есстl)оваIrого кал iталу

4205

вiдрахування до резервного
капiталу 42l0

Сума чистого прибутку, нмежна
ло бюджеry вiдповiдно до
законодавства

4215

Сума чистого прибутrtу tta

створення спецiальltлtх
(чiльовлх) (lондiв

4220



l 7 3 4 5 б 7 8 9 l0

Сума чистого прибутку на

матерtальне заохочеII}Iя
4225

BlrecKrr учаспrlкiв:
Впссl<п дсl капir,алу

4240

Погашення заборгованостi з

капiталу
4245

Вилучепня капiталу:
Викуп акцiл] (часток)

4260

Псрспродаiк викуплених акцiй
( часток)

4265

Анулювання викуплених акцiй
(часток)

42,70

Вилучення частки в капiтмi 4z75

Зменшення HoMiHалbHoT BapTocTi

акцiй
4280

lllttti змiнлr в капiта,ri 4z90

Придбання (пролаlк)

неконтl)ольованоi частки в

дочiрньому пiдприемствi
429 1

Разом змiн у капiталi 4295

Заллlшок па кiнець року 4300

Генеральний директор
'l'oB (К)'А АllФ ()'KpaiHcbKi фонлrtu

Головний бухгалтер
'l'oB 

"Kyl, АIlФ (yKpaiHcbKi <}онлиu

Захараш T.I.

(прiзвище)

Гончар М.П

(прiзвище)

у

v



Непiдприемницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд
<<Нацiональний>>

\Bim про прабуmкu mа збumка mа iHtui сукупнuй doxid за piK,

якuй закiнчuвся 31 zруdня 2020 року

Звim про фiнансовuй сmан сmаном на 31 zруdня 2020 poty

непiдприемницьке товариство вiдкритий FIедержавний пенсiйний фонд кнацiональний>
Примiтки ло рiчнот окремот фiнансовоТ звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з|J22о2о

в тис. грн
Примiтки

PiK, що закiнчився
31 гпчдня

2020 2019
] 2 а

J 4
Iншi операцiйнi доходи 6.1 79 68
Адмiнiстративнi витрати 6.2 (75) (68)
Iншi операцiйнi витрати 6.з (88) (157)
Iншi фiнансовi доходи 6,4 84 157
Iншi доходи 6.5 453
Iншi витрати 6.6 (453)
Прибуток за piK

Примiтки 31 грудня
2020

31 грулня
2019

l 2 J 4
Активи
поmочнi акmuвu

.Щебiторська заборгованiсть
за розрахунками з нарахованих доходiв 6.7 2 2
IнвестицiТ в цiннi папери 6.8 45з 42|
Грошовi кошти 6.9 609 609

ycbozo акmавu 1 064 I 032

власний капiтал та зобовоязання
поmочнi зобов'язання
Поточна кредиторська заборгованiсть 6.10 2 4
Чuсmа варmiсmь акmuвiв неdерсtсавноzо пенсiйноzо
фонdу 6.1 1 1 062 1 028

разом власнuй капimал mа зобов'язання 1 064 1032



3вim про рух ?рошовл,Dс кошmiв за piK, tцо закiнчuвся 31 zруdня 2020 року

в тис. грн.
Примiтки

PiK, що закiнчився
31 грудпя

2020 2019
] 2 3 4

L оп е р аuiйн а d iяtьн i с mь
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
рахунках
Витрачання на оплату: ToBapiB (робiт. послуг) (77\ (68)

чuсmuй рух кошmiв BiD операцiйноi diяльносmi -77 -68

II. Iнвесmuцiйна diяльнiсmь
Надходження вiд реалiзацiТ: фiнансових iнвестицiй 45з
Надходження вiд погашення позик з87
Надходження вiд отриманих: вiдсоткiв 84 l58
Витрачання на придбання: ф нансових lнвестицlи (460) ц20\
Часmай рух кошmiв BiD iнвесmuцiйноi diяльносmi 77 125

IIL Фiнансова diяльнiсmь
Iншi платежi (8)
Часmuй рух кошmiв Bid фiнансовоi diяльносmi -8

чистий рух грошових коштiв за звiтний пеоiод 49
3алuuлок кошmiв на поцаmок рокч 609 560
3алutuок кошmiв на кiнець року 609 609

Звiт про змiни у власному капiталi за piк, що закiнчився 31 грудня 2020
року

Генеральний ди
ТОВ (КУА АПФ (YKpaiHcbKi фон.

головний бчхгалте
ТОВ <КУА АПФ кУкраiЙськi фонди>

НеПiдпРиемницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <Нацiональний>>
Примiтки ло рiчноТ окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився з1.|2,2о2О

Захараш T.I.

Гончар М.П.

Залишок на 3 l грудня 2018

Усього сукупний прибуток за piK
Залишок на 3 1 грудня 2019

усього сукупний прибуток за
Залишок на 3l грудня 2020



Непiдпри€мницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд
<<Нацiональний>>

Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK,

що закiнчився 31 грудня2020 року

1. IНфОРМаЦiЯ про пенсiйний фонд та програми пенсiйного забезпечення

1.1 Iнформацiя про НПФ

Наftиенування Фонdу

УКРаТНСЬКОЮ MoBoIo повFIе: Непiдприемницьке товариство вiдкритий недержавний
пенсiйний фонд <Нацiональний>;

украТнською мовою скорочене: ВНПФ <Нацiональний>;
англiЙською мовою повне: Non-business activity сопраnу open non-state pensioti func|

<National>;

Юр u0 uчна й сmаmус ВНПФ кНа цiонсut bHuil>
Непiдприсмницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <Нацiональний> (далi -

ФОНД абО НПФ) е юридичною особою з моменту його державноТ реестрацii, мае статус неприбутковоТ
УСТаНОВИ (внесениЙ до Реестру неприбуткових органiзацiй 08.10.2004 року, рiшення Nч 1 10), яка не мае
на MeTi одержання прибутку для його наступного отриманшI засновником Фонду.

Код е!РПОУ З3 l00470.
Основний КВЕЩ: 65.З0 Нелержавне пенсiйне забезпечення (основний)
Вид Фонду - вiдкритий, тобто це недержавний пенсiйний фонд, засновниками якого

можутЬ бути будь-якi lоридичнi особи (KpiM тих, дiяльнiсть яких фiнансуеться за рахунок
державного бюдтtету Украihи чи мiсцевих бюдтtетiв.

Свiдоцтво про ресстрачiю фiнансовоiустанови ПФ Nsl4 вiд 28.10.2004р.
нт внпФ <НацiоналЬний> включенО дО державного реестру фiнансових установ вiд

26,10.2004 р., реестрацiйний номер 12100'7З2.

ЗпcltoBttuKlt Фопdу
Заоrlовниками внпФ <Нацiональний> е: тоВ кКиiв-Петрол>, Т!В Страхова компанiя

кАльфа-Гарант>.

Меmа diяльносmi Фонdу
внпФ кНа,цiональний> створений для провадження дiяльностi з недержавного пенсiйного

забезпечення шляхоI\4 накопиLIення пенсiйних BHecKiB на користь учасникiв Фонду з подальшим
управлiнням пенсiйниIчIи акТивами, а також здiйснення пенсiйних виплат учасникам вIJпФ
кНацiональний>> у визначеному Закономt УкраТни <Про недержавне пенсiйне забезпечення>>
порядку.

Преiмеm dЬшьносm,i ВIIIIФ <Irацiонсut ьнuй>
Предметом дiяльностi внпФ <<FIацiональний> с сукупнiсть органiзацiйних, юридичних та

iнших передбачених чинним законодавством Укратни дiй, спрямованих на здiйснення недержавного
пенсiйногО забезпеченнЯ учасникiВ ФондУ з метоЮ отримання ними додаткових до
за,гальнообов'язкового деря(авного пенсiйного страхування пенсiйних виплат.

OpzaHa управлiння ВНПФ кНацiональнuйл>
органами управлiння внпФ <нацiональний>> е загальнi збори засновникiв та Рада фонду.

Створе t lltя i l lших орган i в упрtrвл i l.t ня Фоr rду заборогlеl.tо.
Рада фоI-rду € слиним регулярно дiгочим оргаItом

здiйснюе контроль за поточною дiя"пьнiсr-ю Фонду та
Засiдаlrгlя Ради Фоrrду проводяться перiоди.lt.lо (не рiдше

непiдприемницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <нацiональний>
Примiтки ло рiчнот окремот фiнансовот звiтностi за МСФз за piK, що закiн.lився з1.12.2020

управлiння ВНПФ <Нацiональний>>, що
вирiшуе ocHoBHi питання його роботи.
нiж раз на квартал).



Adrl,tilticпtpaпlop, Ko,,tlпattilt з 1lttllttB.пiHHlt олilпuв{ljll!, зберizаrt Фонф
Адмiнiстрування Фонду виItонус Т'оваlrиство з обмеженою вiдповiдальнiстю ккомгrанiя з

управлiннЯ активами та адмiнiструванllя пенсiйltих фондiв KYKpaTHcbKi фонди> (далi
Адп,riнiстратор) вiдповiдl+о до договору [Ia адшtiнiструванrlя М А-6 вiд 25.0l .20l 0 року.
Адмiнiстратор лiс на пiлсr,авi таких лiцензiй:

лiцензiя cepiT АБ JФ 115994, видана Нацкомфiнпослуг 29.12.2о08 року, cTpor< ji дiТ -
безстрокоВа, Провадтtеltllя дiяльНостi з адмirliструваннЯ недержавI{Их пенсiйних сllоrrдiв;

Мiсцезнаход}I(ення Адмriнiстратора: 03 l5l, м. КиТв, вул. Ушинського, бул. 40.
управлiнгlя актива]\4и Фонду викоl{ус Товариство з обме>tсеноl,о вiдповiдальнiстю ккомпанiя з

улравлiннЯ актI,1вами та адмiнiструваннЯ пенсiйниХ сРондiВ KYKpaTHcbKi фонли> (лалi -ItУД)
вiдlIовiднО до договоРу на упраВлiння акr,ивtlпtи NЪ У-5 вiд 21.06.2014 року. КУД дiс на lliдставi
тzlких лiце1-1зiй:

лiцензiя cepiT АГ N'q 580049, видана нItцпФР 2з.12.20|1 porty, cтpoK ii дii
професiйна лiяльнiсть на фlондовоI\4у ринку - дiяльнiс,гь з управrIiння активамIи

- анчльована.
lнсl,и,гуцlиних

i HBecTopiB (дiяльнiсть з управлiнrя активами).
Мiсцезнаходяtення I{YA: 03 l5 1, м. КиiЪ, вул. Ушинського, буд. 40.
Зберiгачем нт внпФ кНацiональний>> с Публiчне акцiонерне

БАнК кУКРГАЗБАНк) (далi - Зберiгач), який надае Фонлу вiдповiднi
8/2015 вiд 21 .10.20l5 року,

товариство <АКЦIОНЕРНИЙ
посJý/ги згiдно з договором j\b

Зберiгач дiе на пiдставi лiцензiТ cepiT ДЕ j\ъ 2б32з8, виданоi нкL{пФР 28.08.201з року.
Мiсцезнаходдсення Зберiгача: 03087, м. КиiЪ, вул. ереванська, буд.1.

Оп uс проzрсьvu пепсiйлtоzо забез пецен,ня внпФ кНацiоt tальн uй>

програма пенсiйного забезпечення НпФ - це частина системи накопичувального пенсiйного
забезпечення, яка грунтуеться на засадах добровiльноТ участi фiзичних ,u ,рrдr"них осiб, у
формуваннi пенсiйних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсiйного
забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсiйного cipa*yua""" пенсiйних
виплат. Вона дозволяс:

, створити додаткове до загiшьнообов'язкового державного пенсiйного стрiлхування джерело
пенсiйних виплат;

, забезпечити громадянам бiльш високий piBeHb житгя при досягненнi пенсiйного BiKy;
, забезпечИти формування нових джерел iнвестицiйнЙх pecypciB для iнвесryвання в рiзнiсектори економiки;
, створити умови для додаткового стимулювання розвитку ринку капiталiв, здешевлення

кредитiв та пiдвищення лiквiдностi фондового ринку;
, побудувати систему недержавного пенсiйного забезпечення Украihи на ocHoBi апробованих усвiтовiй практицi принципiв та механiзмiв.
прuнцuпа про?рлиlа пенсiйноео забезпечення НпФ :
о законодаВче визначення умов недержавного пенсiйного забезпечення;
о заiнтересованiсть фiзичних осiб у недержавному пенсiйному забезпеченнi;
о добровiльнiстЬ створеннЯ пенсiйних фондiв юридичними та фiзичними особами,

об'еднаннями фiзичних осiб та об'еднаннями юридичних осiб;
одобровiльноТучастi фiзичних осiб у системi недержавного пенсiйного забезпечення та вибору

виду пенсiйноТ виплати, KpiM випадкiв, передбачених Законом;
о добровiльнiсть прийняття роботодавцем рiшення про здiйснення пенсiйних BHecKiB на користь

cBoik працiвникiв до системи недержавного пенсiйного забез.rече"ня;
о економiчна заiнтересованiсть роботодавця у здiйсненнi пенсiйних BHecKiB на користь cBoii

працiвникiв до системи недержавного пенсiйного забезпечення;
, неможJIивiсть необГрунтованоТ вiдмови роботодавця вiд здiйснення пенсiйних BHecKiB досистеми недержавного пенсiйного забезпечення на користь cBoix працiвникiв, якщо роботодавець

розпочав здiйснення таких пенсiйних BHecKiB;
о рiвноправнiсть Bcix учасникiв пенсiйного фонду, якi беруть участь в однiй пенсiйнiй cxeMi;
, розмежування та вiдокремлення активiв пенсiйного фонду вiд активiв його засновникiв i

роботодавЦiв - платНикiв пенсiйного фонду, адмiнiстраторЬ, *Ьr.rч"iй з управлiння активами,
страхових органiзацiй з метою унеможJIивлення банкрутства пенсiйного фонду;

визначеннЯ розмiрУ пенсiйноi виплати заJIежно вiд суми пенсiйних коштiв, облiкованих на
iндивiдуалЬному пенсiЙному рахуНку учасниКа фондУ або застрахованоi особи;

. гарантування фiзичним особам реалiзацiТ прав, наданих iM цим Законом;
4
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о цiльового та ефективного використання пенсiйних коштiв;
, державне регулювання розмiру тарифiв на послуги, що надаються у системi недержавного

пенсiйного забезпечення;
о вiдповiдальностi суб'сктiв системи недержавного пенсiйного забезпечення за порушення

норм, передбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами;
о державне регулювання дiяльностi з недеряtавного пенсiйного забезпечення та нагляду за

його здiйсненням.

УurcпuклtФонlу
у,lасtlиками внпФ <нацiоrrальний> с (liзичнi особи, на користь яких сплачувалися пенсiйнi

внески до Фонду i якi мають право на отриN{ання пенсiйнрпi виплат або отримують Taki виплати на
yI\,IoBax i в порядку, визнаLIених пенсiйним KoHTpaKTolvI та договороN4 гIро виплаlу,

Кiлькiсть учасникiв c]tlнoм на 3 1,12,20 р. стаIl0вить l 53 5.

У,,lюв и пр uп uп е п l I rt пен ciйt ttti ttpozp п]I tt
програма мо>ке бути припиlIена, якLцо лiквiдованi Bci засновники або не з,lJlишилося жодного учасника.

ПОР Я D О К У lutu d е t t п lt п е н с i ti t t ltx ко н m1l r u<m iB з В Н П Ф к Н rt цiо н ал ь l t tt ti >

Пенсiйний контракт с догOвором tvtiж внпФ кНацiональний> r,а його вклiцником, яttий
укладасться вiд iMeHi Фонду його Адшtiltiстlэатором та згiдно з яким lздiйонюсться недержавне пенсiйне
забезпеченнfl 1ztt3.n",.u вt{IlФ кНацiона.ltьний> за ракунок пенсiйних BHecKiB такого вItладника.

Пetrcifuti cxeMlt, ttоряDок BlleccllIlя з,лtitt Do ltrLY пul ik cKctcyBattttя
Умови та порядок недер)I€вного пенсiйного забезпечення, tцо здiйснюетьоя (Dондом,

визначаю,гься пенсiйнип,tи схемами, яlti розробляються з дотриfuIанняN,l вимог Закону, iнших
нор]\,IативlJО-правовиХ aKTiB З пита1,1Ь недержавнОго пенсiйнОго забезпе.tеFIIIя та Статуту.

Фоrtдопt заро€стровагlо TaKi пенсiйнi схем:
Cxepta -l "З встановленим розмiром пенсiйних BHecKiB, якi сплачус вкладник-роботодавець на

користЬ cBoix працiвникiв за рахунок власних коштiв, i виплатами пенсiй на визначений строк'' ;

Схема -2 "Iз встановленим розмiром BHecKiB вкJIадника-фiзичноi особи i виплатами пенсiй на
визначений строк";

схема -з "Iз встановленими розмiрами BHeckiB роботодавця та робiтника i виплатами пенсiй на
визначений строк".

Фонд викоР},lс,говуС програмУ гrенсiilногО забезпе.lенНя :j визнаLIеНим BHecI(oI\4, згiднО :] якою с)/]чIи.
ШlО ПiДЛЯГаЮТЬ ВИЛЛаТi У ВИГЛядi пенсiйного забезпечення, визначаються вiдповiдно до BHebKiB.
СП1-IзЧеНИх до Фонду, i отрипlаного вiд них iнвестицiйного доходу.

Сума пенсiйних коштiв, що нzше}l(иl.ь ltoжHolvly уt|аснику Фонду, ви:]наtlас1ься l\,IHo}I(eHHrll\4
ttiлысостi одиI{иць пенсiйних активiв вI]пФ кНацiоlлальний>, облiковаFIих на iндивiдуальному
пенсiйному рахунку його уrIасниItа, на чисту ваlэтiсть одиницi пенсiйних акr.ивiв Оопду ,Ь
вiдображасТься на iндивiдуальllому пенсiй}Iому рахунку учасника НПФ. Сума пенсiйних KorrrTiB ycix
учасникiВ пеltсilйногО сDоrцУ доlэiвгltое чистiЙ BapTocTi активiВ останнього. Чиста BapTicTb активiВ Фо'rrд1,,
ltiлькiо,гь одиниць його гlенсiйних акгивiв ,l,a tlиста Bal]TicTb одиницi пенсiйЪих аltrивiв ,Irо"дУ
вl{зlIаtlаlотLся ко)кIlого робо,lого лllя.

ПeH.citiHi внескu dtl Фонф
пеrrсiйнi вIlески - грошовi кошти) сплаченi вкладнико]чl до Фонду в розмiрi та порядкry,

устаrlовленоп,lу пенсiйниN,| KoltTpaкTofur, укладеrlип,r з Фогцом згiдно з умовамИ обрагrоТ пенсiйноi схеми.
Маrtсима.llьнltй розмiр гteHcit,f них BHecKiB не обмеrtсус:гься. Пенсiйнi внесt(и сlUlачуються лише ts
наttiогlальгtiй валtотi Укрzriни, а у випirдках, передбачеLlих законодавство]чl Украrlrи, в itlоземltiй валtотi за
ОфilliЙНИМ ОбМiННИРt ý/PcoNI llаЦiОнального банку Украiilи, що дiяв на Mo]\,ler],l, 0плати, trlляхоlчI
безготiвttових розрахункiв. Юридичнi особl.r спла.tують пенсiйнi внесttи llише в безготiвковiй формi,

пеrrсiйнi вIiески сплачуються перерахуванням вiдповiдних грошових cyful на поточнi рахуLlкиq)онду у його Зберiгача. Розплiр та порядок сплати пеttсiйних вгlесltiв встаIlовлIоеться пегIсiйним коrгракто]ч1
вiлповiдно до обраноi' пенсiйноТ схепiи,

непiдприемницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд кнацiональний>
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Пеп сiйt ti ttкпlавu Фо пDу

Пенсiйнi активи - активи Фонду, сформованi виI<.l]ючно внаслiдок пов'язаноТ з провадженtшм
ним дiяльностi з недержавного пенсiйного забезпечення.
Пенсiйнi активи ВНПФ <Нацiона-пьний> складаються iз:

1) активiв у грошоtsих коштах;

2) активiвуцiннихпаперах;
3) iнших активiв згiдьlо iз законодавством.
IНВеСТИЦiйна Дiяльнiсть з активами Фонду здiйснюеться вiдповiдно до його Iнвестицiйноi декларацii та
вимог Закону Украihи кПро недержавне пенсiйне забезпечення>.

I нв е с пl u цi йнп d е Ht а р а цiя
lнвестицiйна декларацiя е докуNtентом, який визначае iнвестицiйну полiтику внпФ

КНаЦiОНаЛЬНИfu. В IНВеСТицiйнiй декпарацii вiдображаються ocHoBHi напрями iнвестування активiв
Фонлу та обмеrкення iнвестицiйнот дiяльностi з пенсiйними активами, встановленi у межах загальних
вимог та обмежень iнвестицiйноТ дiяльностi, визначених Законом. Iнвестицiйна декJIарацiя ВНПФ
<Нацiональний> та змiни до неТ розробляIоться i затвердтtуються Радою Фонду.

В lu<op uсmаннл пенс iйн t tx ал<muв iB Ф о н dу
Пенсiйнi активи, що накопичуються у Фондi, використовуються для цiлей його iнвестицiйноi

дiяльностi, виконанюI зобов'язань Фондом перед його )rчасниками та оIUIати вшграт, пов'язаних зi
здiйсненням недержавного пенсiйного забезпечення з урахуванням обмежень, встановлених
законодавством.

Ocl toBHi ttоказн uKlt iiяльносплi ФонDу
h Чистi активи Фонду наЗl.|2,2020 року - |062 тис. грн.
lr Загальна сума надходжеtъ пенсiйних BHecKiB до Фонду за2020 piK становить 0 тис. грн, у тому числi
cylvla переведеннЯ пенсiйниХ коштiВ з iншиХ недержавнИх пенсiйних фондiв 0 тис. грн.
lr Переоцiнкадовгострокових зобов'язаrъ Фонду в2020 роцi, становчпь34тис. грн,
h За звiтний 2020 piK здiйснено пенсiйних виплат на загiU]ьну суму 0 тис, грн.
lr Прирiст чистих акгивiв Фоrцу за2020 piK - З4 тис. грн.

2. Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансовоi звiтностi.

2.t. Iдентифiкацiя фiнансовоiзвiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду с сiliнансовою звiтнiстю загаJIьного призначенrul, яка ссрормована з

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансовлпt результатiв дiяльностi та грошових потокiв
Фонду для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними
економiчних рiшень.

Itонцепryальною основою cPiHaHcoBoT звiтrостi Фонду за piK, що закiнчився З 1 грулня 2020 року,с Мiлtнароднi стандарти cPiHaHcoBoi звiтностi (мсФз), вкJ]юIIаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтероького облiку (мсБо) та Тлумачення (КТМФз, пкт), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (рмсБо), в редакцiТ чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненнi на
веб-оайтi MiHicTepcTBa cPiHaHciB Украihи.

Пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застерея(ень вiдповiдае BciM
вимогаМ мсФЗ з врахуванням змiн, вI-Iесених рмсБО станом на дату звiтностi, дотримання яких
забезпечуе достовiрне поданffI iнформацiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноi, достовiрноi, зiставноТ
та зрозумiлоТ iнформацiТ.

При формуваннi фiнансовоi звiтностi Фонд керувався також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацii i ведення бухгалтерського облiку та скJIадання
фiнансовот звiтностi в ykpaiHi, якi не протирiчать вимогам мсФз.

2.2, Валrота подання звiтностi та функцiоцальпа валюта, ступiнь округлення.
ВаЛЮТа ПОДаННЯ ЗВiТНОСТi ВiДпОвiда,е функцiональнiй валютi, якБю е нацiональна ваlIюта

УкраТнИ - гривня. Фiнансова звiтнiсть скJlадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч, тому

непiдприемницьке товариство вiдкритий недер)ItавгIий пенсiйний фонд <нацiональний>
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вiдхилення при заокругленtIi N{оrttливе в N,Ie)I(ax одFIiсl'тисячi,

2.3. Припупцення про безперервlriсть дiяльностi
d>ilIaHcoBa звiтнiсть пiдгt-lтtlвлена виходячи припуlldення про безпере;lвнiсть дiяльностi,

вiдгrовiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувасться в кодi зви.tайнот
лiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б гIровес,I.и в Toi\4y
випадку, якби Фоllд Не п,IоГло продов)Itити подаJIьше здiйснення сРiнансово-господарськоl' дiяль1-1остi
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi..

2.3.1. ПрипУщення про безперервнiсть дiяльностi в перiод глобальноi пандемii COVID-
19

Фiнitгlсова звiтгtiсть |-Ie вклtочае коригування, якi необхiдно було б провести в тому вип?tдку,
якби ФошД [Ie N{iГ би продовlttити подаJIь]ле здiйсFIеFIня фiнансово-госполарськоТ дiяльностi вiдповiдно
до принципiв безперервностi дiяльностi. Керiвництво не бачить жодних суттсвих суплнiвiв щодо
безперервностi дiяльностi Фонду. На дату затверд)I(е}Iня (liгlансовот звiтностi не представляеться
можливим оцiнlати, як гrадалi вплине COVID-]9 гrа фiнансову дiяльнiсть Фонду.

2.4. Рiшення про затверджеIлня фiнаlлсовоi звiтпостi
Фiнансова звiтнiс,rь Фонду за:гвеl]джена до випусrtу (з мет,ою оприJIюднення) рiшенням Ради

ФондУ 22 сiчнЯ 2021 р. Hi учасгlиКи Фонду' Hi irlшi особИ не маютt Права вносИти змiни до цiсi'
(liHaHcoBoI звi,гностi гliсля ti затвердження до випуску.

2.5. Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi
Звiтним перiодоп,I, за який формусться фiнансова звiтнiсть, вва:каеться кzuIендарний piK, тобто

перiод з 0l сiчня по 31 грулня 2020 року.

2.6. HoBi переглянутi МСФЗ та iнтерпретацiТ
HoBi МСФЗ, прийнятi станом на 3 l . 12.2020, ефективна дата яких не настада

Непiдприемницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <Наrriональний>
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МСФЗ та правки
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OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування

Застосування у

фiнансовiй
звiтностi за piK,

що закiнчився

з1.12.2о2о р,

Вплив

поп равок

МСФЗ 9

Фiнансовi
iнструменти,

МСБО з9
Фiнансовi

iнструменти:

визнання та

оцiнка, МСФЗ 7

Фiнансовi
iнструменти:

Розкриття

iнформацii',

МСФЗ + CTpaxoBi
контракти та

МСФЗ rб Оренда

У серпнi 2020 року Рада з IVlСФ3 в

рамках Реформи lBoR опублiкувала
поправки, що доповнюють випущенi у
2019 роцi та зосереджують увагу на

наслiдках реформи базового рiвня
процентних ставок на фiнансовiй
звiтностi компанii, якi виникають, коли,
наприклад, базовий показник
процентноi ставки, який
використову€ться для обч ислення
процентiв за фiнансовим активом
замiнено альтернативною базовою
ставкою.

Поправки до фази 2 розглядають
питання, якi можуть вплинути на

фiнансову звiтнiсть пiд час реформи
базового рiвня процентних ставок,
включаючи наслiдки змiн договlрних
грошових потокiв або вiдносин
хеджування, що виникають внаслiдок
замiни базового рiвня процентно'i
ставки. з альтернативною базовою
ставкою (проблеми iз замiною).

:. сiчня zozr
року

flозволено не застосовано

Керiвництво
та

упра вл iнсьr<и й

персонал
проводять

дослiдження
щодо

потенцiйного
впливу на

фiнансову
з в iTH icTb.



МСФЗ та правки

до них
OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування

Застосування у

фiнансовiй
звiтностi за piK,

що закiнчився

з1.12.2о20 р.

Вплив

поп ра вок

На етапi 2 свого проекту Рада внесла

змiни до вимог зазначених стандартiв,

що стосуються:

о змiни договiрних грошових noToKiB
- компанii не доведеться
припиняти визнання або
коригувати балансову BapTicтb

фiнансових iHcTpyMeHTiB мя змiн,

що вимагаються реформою, а

замiсть цього оновить ефективну
процентну ставку, щоб
вiдобразити змiну до
альтернативноi базовоi ста вки;

. облiк хеджування - компанii не

доsедеться припиняти облiк
хеджування виключно тому, що
вона вносить змiни, якi вимагас

реформа, якцо хеджування
вiдповiдае iншим критерiям облiку
хеджування; i

. розкриття iнформацii - компанiя
повинна буде розкривати
iнформацiю про HoBi ризики, що
8иникають внаслiдок реформи, та
про те/ як вона управля€
переходом до альтернативн их
ста вок.

Поправки до Фази 2 поширюються лише
на змiни, якi вимагае реформа базового

рiвня процентних ставок до фiнансових
iHcTpyMeHTiB та вiдносин хеджування.

МСБо rб
<OcHoBHi засобиD

Поправки забороняють компанij
8ираховувати з BapTocTi основних

засобiв суми, отриманi вiд реалiзацii
вироблених предметiв, коли компанiя
готуе актив до його цiльового
використання. HaToMicTb компанiя
визнас TaKi надходження вiд продажу та

пов'язанi з ними витрати у прибутку або
збитку.

оl сiчня

2о22 року
flозволено не застосовано

l(epiB н и цтво
та

уп равл i нський

персонал

вва)l(а€, що

д lял ьн icTb

Товариства не

входить у
сферу дii'

цього
ста нда рту

МСБО з7
<Забезпечення,

непередбаченi

зобов'язання та
непередбаченi

активи))

Поправки угочнюють, цо (витрати на
виконання договору) являють собою
витрати, безпосередньо пов'язанi з

договором - тобто або додатковi
витрати виконання дого8ору
(наприклад прямi витрати на працю i

матерiали), або розподiл iнших витрат,

якi також безпосередньо пов'язанi з

договором (наприклад, розподiл
амортизацii об'€кта основних засобiв,

цо використову€ться при виконаннi

договору).

х сiчня 2о22

року
flозволено не застосовано

Керiвництво
та

управлiнськи й

персонал

проводять

досл iдх<ен н я

щодо
потенцiйного

впливу на

фiнансову
звiтнiсть.

МСФЗ з
<О6'еднання

Акryалiзацiя посилань в МСФ3 (ltRS) З
на Концепryальнi основи пiдготовки

фiнансовоТ звiтносri, не змiнюючи вимог

1 сiчня 2о22

року
flозволено не застосовано

Керiвництво

та

управлiнський

непiдприемницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <начiональний)
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piк, що закiнчився з1.12.202о
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МСФЗ та правки

до них
OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

,{острокове
застосування

Застосування у
фiнансовiй

звiтностi за piK,

що закiнчився

з1.12.2о2о р.

Вплив

поправок

бiзнесуu до облiку для о6'сднання бiзнесiв.

Додано виняток щодо зобов'язань !

умовних зобов'язань. l_{ей виняток
передбачае, що стосовно деяких видiв
зобов'язань i умовних зобов'язань
органiзацiя, яка застосовуе МСФЗ (IFRS)

З, повинна посилатися на МСФЗ (lAS) З7
кЗабезпечення, непередбаченi
зобов'язання та непередбаченi активи"
або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRlc) 21
кЗбори >, а не на Концептуальнi засади

фiнансовоi звiтностi 2018 року.

персонал

п ровод ять

дослiдження
щодо

потенцiйного

впливу на

фiнансову
звiтн icTb.

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-

zozo): МСФ3
(lFRS):.

Дочiрне пiдприемство, яке уперше
застосувало МСФ3. Поправка дозволяе
дочiрньому пiдприемству, цо
застосову€ lFRS 1: D16 (а) (яке

переходить на МСФЗ пiзнiще cBoei
материнськоI компанii), виконати оцiнку
накопиченого ефекry курсових рiзниць у
складi iншого сукупного доходу - на

пiдставi TaKoi оцiнки, виконаноi
материнською компанiею на даry ii'

переходу на МСф3.

1сlчня 2о22

року
,{озволено не застосовано

Керiвництво та

уп ра вл i нськи й

пе рсон ал

вважас/ що

дiял ьн icTb

Товариства не

входить у сферу

дi'i цього
ста ндарту

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-

zozo): МСФЗ
(lFRS) g

Комiсiйна винагорода, tцо включаеться
в (10-вiдсотковийл тео при припиненнi
визнання фiнансових зобов'язань.
Поправка угочню€ характер такоI
комiсiйноi винагороди - воно включа€
тiльки винагороду, сплачене мiж
позикодавцем i займополучателя,
включаючи винагороди сплачене або
отримане вiд особи iнших cTopiH.

1 сiчня 2о22

року
flозволено не застосовано

Керiвництво та

управлiнський
п ерсо нал

проводять

дослiдження
щодо

потенцiйного

впливу на

фiнансову
з BiTH icTb

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-

zozo): lVСФЗ
(lFRS) rб

Стимулюючi платежi по орендi.
Поправка угочнюе iлюсгративний
приклад Ne 1З до МСФЗ (ltRS) 16

шляхом виключення прикладу

урахування вiдtllкодування, отриманого
орендарем вiд орендодавця в якостi
компенсацii за понесенi витрати на
полiпшення о6'екта оренди.

Керiвництво та

уп ра вл i нськи й

п ерсон ал

про8одять

дослiдження
щодо

потен цi й но го

впливу на

фiнансову
звiтн icTb

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-
zozo): МСБО

(lAS) 4r

Ефекти оподаткування при визначеннi
спра ведливоj BapTocTi. Поправка
виключае вимогу lAS 41:22, яка вказу€,

що потоки грошових коштiв, пов'язанi з

оподаткуванням, не включаються до
розрахункiв справемивоi BapTocTi

бiологiчних активiв. Поправка
призводить до вiдповiдностi lAS 41 i lFRS
1з.

1 сiчня 2о22

року
flозволено не застосовано

Керiвництво та

уп ра вл i нськи й

п ерсонал
вважае, що

дiял ьн icTb

Товариства не

входить у сферу

дij цього
станда рту

МСБо r
пПодання

Поправки роз'яснюють критерiй у МСБО
1 для класифiкацii зобов'язання як

or сiчня ,{озволено не застосовано Керiвництво та

уп ра вл iнськи й

9
НеПiДПРИеМНИЦЬКе ТОВаРИство вiдкритиЙ недержавний пенсiйний фонд кнацiональний)
Примiтки до рiчноТ окремоТ tPiHaHcoBoi звiтностi за мсФЗ за piK, що закiнчився з1,12.2о2о



МСФЗ та правки

до них

l Ебективна l -
Основнiвимоги l | ДОСТРОКОВе

l l застосування
| дата l

Застосування у

фiнансовiй
звiтностi за piK,

що закiнчився

з1.12.2о2о р.

Вплив

поп ра вок

фiнансовоТ
звiтностi>

довгостроковоrо: вимога до суб'екта

господарювання мати право вiдкласти

погашення зобов'язання принаймнi на

12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

CyгHicTb поправок:

угочнено, що зобов'язання
класифiкуеться як довгострокове,
якщо у органiзацii е право
вiдстрочити вреryлювання
зобов'язання щонайменше на 12
мiсяцiв, а право компанii на
вiдстрочку розрахункiв мае
iснувати на кiнець звiтного
перiоду;
класифiкацiя залежить тiльки BiH

наявностi такого права i не
залежить вiд iMoBipHocTi того, чи
плануе компанiя скористатися цим
правом - на класифiкацiю не
впливають намiри чи очiкування
керiвництва щодо того, чи
кOмпанiя реалiзу€ сво€ право на
вiдстрочку розрахункiв;
роз'яснення впливу умов
кредиryвання на класифiкацiю -

якщо право вiдстрочити
вреryлювання зобов'язання
залежить вiд виконання
орган!зацiею певних умов, то дане
право iсну€ на даry закiнчення
звiтного перiоду тiльки в тому
випадки якщо органiзацiя
виконала цi умови на даry
закiнчення звiтноrо перiоду.
Орrанiзацiя повинна виконати цi
умови на даry закiнчення звiтного
перiоду, HaBiTb якцо перевiрка ii
виконання здiйснюеться
кредитором пiзнiще; i

роз'яснення вимог до класифiкацii
зобов'язань, якi компанiя може
або може погасити tлляхом
випуску власних iHcTpyмeHTiB
власного капiталу.

2о2з року персонал

проводять

дослiдження

щодо
потенцiйного

впливу на

фiнансову
звiтнiсть

МСФЗ r7
CTpaxoBi

контракти

Виключення деяких видiв
договорiв зi сфери застосування
мсФз 17

Спроцене подання активiв i

зобов'язань, пов'язаних з

договорами страхування в звiтi про
фiнансовий стан

Вплив облiкових оцiнок,
зроблених в попереднiх
промiжних фiнансових з8iтностях

Визнання i розподiл
аквiзицiйних грошових потокiв

3MiHa у визнаннi вiдшкодування
за договорами перестрахування в

зsiтi про прибутки i збитки
Розподiл маржi за передбаченi

договором страхування
iнвестицiйнi послуги (CSM)

можливiсть зниження
фiнансового ризику для договорiв
вхiдного перестрахування i

непохiдних фiнансових

1 сlчня 2о2з

року
flозволено

Не

застосовано

Керiвництво та

управлiнський персонал

вважае, що дiяльнiсть
Товариства не входить у
сферу дij цього стандарту

непiлприемницьке товариство вiдкритий недержавний
Примiтки до рiчноi окремоТ (liHaHcoBoT звiтностi за МСФз

пенсiйний tЬонд <Нацiональний))
За piк, що закiнtlився з1.12.2020
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МСФЗ та правки

до них
OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

{острокове
застосування

Застосування у

фiнансовiй
звiтностi за piK,

що закiнчився

з1.12.202о р.

Вплив

поправок

iHcTpyMeHTiB. Перенесення дати вступу в силу
МСФ3 17, а також продовження
перiоду звiльнення вiд
застосування МСФ3 (lFRS) 9 для
страхових компанiй до 1 сiчня 202З
року

. Спрощений облiк зобов'язань по
врегулюванню збиткiв за

договорами, якi виникли до дати
переходу на МСФЗ 17

. Послаблення в застосуваннi
TexHiK для зниження фiнансового
ризи ку

. Можливiсть визначення
iнвестицiйного договору з

умовами дискрецiйного участi в

момент переходу на новий
стандарт, нiж в момент
виникнення договору

Фонд у фirIаrrсовоi'звiтностi за piK, ttlo закirIчив ся зl .12.2020 р., lte застосувilла достроково виIле
зазI{ачеIIi мсФз, поправI(и до IlI4x та iI,IтерпретацiI. КеlэiвtlиIlтво та управлiнський персонал проводить
досJIiд)tен}lя щодо потенцiЙного впливу на фiнансову звil.нiсть.

3.1. CyTTcBi положення облiковоi полiтики

Сут,гсвi облiковi полi.глIкI{

облiковi полiтиI(рl - Ko}lкpeTtii прI4нципи, основи. домовлеIIостi, правила та IlpaKTI,IKa, застосоваFIi
суб'ектом l,осIIодарюВанI-tя пl]и скrlаданнi та поданнi cPiHaHcoBoT звiт.носr.i. мсФЗ наtsолить облirtовi
t,]оrliтики, якi, зit висновком рмсБо, д?lють змогу скllасl,и таку фiнансову звir,нiсть, яка N4iститиме
дореLI[IУ та достовiРну iIJформацiIо прО oпepal(iI, illLrri подii'та уfuIови, до яких воI,Iи застосовуrоться. TaKi
полiтики не слiд застосовувати, якщо вплI4в i.х застосуванFlя с несуттсви[4.

Якщо гtрийпlаеr,ься l]iшення про дострокове зас,l,осування нововведеного мсФЗ (за умови. щомсФЗ дозволяс дострокове застосуванI,rя)" Рада НПФ вноситL доповнеIlIIя до облiкових полiтик, i вони
застосовуються для с]tладання фiнансовоi звiтностi. Прийнята облiкова полiтика Фонду застосовусться
IlосJliдоtsно для аналOг,iLIних операцiй" iнших полiй т,а yj\loB, якщо r.iльки конкретний мсФЗ спецiаtьно
не вимагатиме або l,Ie дозволятиме розподiл статей за категорiями, для яких Mo)I(yTb застосовуватися
рiзrli облiковi полiтиltи.

облiкова полiтика Фоllду розробленtt та затверд}I(ена РадоIо Фоlrду вiдповiдгtо до виiчIог мсБо 8
коблiковi полiтиl(и, зN,IiFIи в облiкових or(ilIttax та ломtlлкl,I) та i]Iших чиt{FIих мсФз, ЗОКРеN,Iа, мсФз 9
кФiнансовi iнс,l,руменr,и> r,a МСФЗ 15 <!охiд вiд догс-lвоlэiв з к.ltiенr.амlи>.

ФiltallcoBa звiтнiсть внпФ кНацiогlальttий> за мсФЗ складасться i подасться Алrчriнiстрttтором(DОНДУ ЗГiДНО З Ч.6 СТ 21 ЗаКОltУ Украirrи <Про недержавtIе пенсiйне забезпеченtlя> радi вIIпсII
кНацiонitльний>.

Перелir< Tat IIа:]ви (lo;lM tPirrar,lcoBoT:зBiTl-rocTi внпФ кНацiогrальгlий> вiдповiдають встt}IIовлеlIиiчl
FIп(с)БО l <Загальlli Виl'чIоГИ до tРillаrlсоВоТ звiтностi>. Аrtалiз витрат! визIIаFIих у прибlтку або збитку,
здiйснюсlться з використtlнням r<"lаси(liкацiТ, :заснованоТ на функцiТ u"rpoт у Примiтка* pb,,np"uo.,.o",
атруктура витрат :]а xapaкTepoivt.

Пlэедс,гавлення грошовtt-ч поr,оttiв вiд операцiйноТ дiяльносr,i у фiнансовiй звi.гносr.i здiйснюеr,ьсяiз засr,ооуванняl\4 прямого методу! згiдно з яким розкривitсться iнформацiя про ocHoBHi класи валових
надход)кеIJь грошових коlлтiв чи в€UIових виплат грошових коштiв. Iнформацiя пl]о ocHoBIIi види
валових гl]ошоtsих надходжень та. валових грошових виплат форп,rуеться на пiдотавi облiкових записiв

непiдприемницьке Товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <нацiональний>
Примiтки до рiчноТ окремоi фiнансовоТ звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.2о2о
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Фонлу,

3.2.Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

Фонд обирае та застосовус свот облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцii, iнших
подiТ абО умов, якщО мсФЗ конкретнО не вимагас або не дозволяс визначення категорii статей, для
яких iншi полiтики Mo}ItyTb бути доречними.

За винятком прийнятих нових стаlrдартiв i роз'яснень, що набули чинностi на 1 сiчня 2019 р..
облiкова полiтиttа, прийнята при складаннi цiеТ фiнансовоi звiтностi, вiдповiдас полiтицi, що
ЗаСтОсовувалась при складаннi рiчноТ фiнансовоТ звiтностi Фонду за piK, що закiн.tився 31 грудFIя
2019 р. Фонд не застосову€ достроково буль-яrti iншi стандарти, роз'яснення або поправки, якi е
випущеними, zule ще не набули чинностi.

Фонд вперше застосував цi HoBi стандарти iпоправки в 20l9 роцi, вони не мають iстотl.tого
впливу на рiчну (liHaHcoBy звiтtriсть Фонду.

3.3. База, використана для оцiнки активiв

Щя cPiHaHcoBa звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноi собiвартостi та справедrивоi BapTocTi
фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти), а та,кож iнвестицiйноТ
HepyxoМocTi, яка вiдобршсасться за справедливою вартiстю вiдповiдно до мсБО 40 к[нвестицiйна
неlэухомiсть>, Щодо риFlкових цiнних паперiв, тобто тих, операцii з якими вiдбуваються з достат}IьоIо
tIастотоЮ та в достаТньоN4У обсязi, щоб надавати iнфорп,rаЦiю прО цiноутворення на безперервнiй ocHoBi,
то справедливою вартiстю с ринкова цiна. Щодо цi1-1них лаперiв, для яких активний ринок вiдоутнiй,
справодJIиВа BapTicTb розраховусться з використан[шм iнших методiв оцiнки (liнаноових iHcTpyMeHTiB,
дозволених мсФЗ 1З кОцiнrси за справедливою вартiстю>.

TaKi могодИ оцiнкИ вкJIючаютЬ використання бiрхtових котирувань на неактивних ринках або даних
про поточну риrкову BapTicTb iнпrого аналогiчного за xapalсгepoM iHcTpyMeHry аналiз дисконтованих
грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоi BapTocTi. Передбачувана справедлива BapTicTb
с}iнансових активiв i зобов'язань визначасться з використанням наявноi iнформацiТ про ринок i вiдповiдних
мgгодiв оцiнrси.

ринкова BapTicTb нzLлежних Фонду цiнних паперiв, що обертаються бiльш як на одному
органiзаторi торгiвлi, для розрахунку BapTocTi активiв оцiнюеться на даry розрахунку BapTocTi активiв
за бiр;ковим курсом на основному (найсприяrливiшому) ршrку.

Стосовно iнвестицiй, щодо яких оцiнити справедливу BapTicTb немоясl]иво, у кOжному випадку
розкриваються причини, з яких не використовуеться справедлива BapTicTb. Ti цiннi папери, якi мають
фiксовану BapTicTb погашення та були придбанi дrrя виконання зобов'язань згiдно a npo.puroo
пенсiйного забезпе,lення або певних iT частин, вiдображаються за сумами, що базуються на ix остаr.о.lнiй
BapTocTi погашення, прилускаючи iснування постiйноI норми прибугкудо строку погашення.

стосовно iнвестицiй, таких як сукупне право на власнiсть пiдприемства, оцiнити справедливу
BapTicTb яких неможливо5 у кожному випадку здiйснюсгься розкриття причин того, LIoMy не
використOвусться сп раведл и ва BapTicTb.

3.4. Пенсiйнi активи, зобов'язаllня

3.4,1Влвнанлtя t la оtliHKa фiнансовuх iHcmpyMeHmiB
Фонд визнас фiнансовий актив або cPiHaHcoBe зобов'язання у балансi вiдповiдно до МСФЗ, Itоли i

тiльки коли BiH стае стороною контрактних положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiТ з
придбання або продажу фiнансових iHcTpyMeHTiB визнаються iз застосувurr", облiку за датою
розрахунку.

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi
строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконанtш зобов'язань
бiльше 12 мiсяцiв).

Фонд класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що оцiнюються
вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

у подальшоiчIу за справедливоtо

а) моделi бiзнесу суб'скта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу,
Фонд визнас TaKi категорiТ фiнансових активiв:

Непiдприсмницьке товариGтво вiдкритий недержавний пенсiйний фонд кНацiональний>>
Примiтки ло рiчноТ окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.2о2о
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- фiнансовi активи, щсl оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдобраэlсенням результаlу
переоцiнlси у прибу,гrtу або збитку.

Фонд визl-tас TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:
- фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдобракеншIм результату

переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд час первiсного визIlання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фонд оцiнюс ix за

iхньою справедливою вартiстю .

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниця Mixt:
а) балансовою вартiстю (оцiненсlю на дату припинення визнання) та
б) ОтРиманою коN,{пенсацiсю (включаючи буль-який новий отриманий актив MiHyc будь-яке нове

взяте зобов'язання)визнають у прибутку або збитку.

3.4.2, Фiнонсовi пкmuвu, lцо оцiнtоюпlьсrl за сtlрtлвеiлrtвоIо вilрпiспlло, з вilобра;llсення"u
рвульmаmу переоцiпKttу прuбуплку або збumку.

!о фiнансОвих активiВ, що оцiнЮIоться за справедЛивою BapTicTto, з вiдобрDItенням результа1у
переоцiнки у прибутку або збитку, вiднослться грошовi кошти Ta'lx еквiваленти, депозити, акцii, ОВДП
та паТ (частки) господарських товариств, деб iTopcbKy забор гованiсть.

3.4.3. Гроtuовi Ktltttпttt mп ix еквiваленплu
Грошовi коштИ складаютьСя коштiв на поточних рахунках та депозитiв,
Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицii, якi вiльно

конвертуюl,ься у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.
IнвестицiЯ визI{ачаетьСя зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашення, наприIшад, упродов}к не бiльше ньк три мiсяцi з дати придбання.

грошовi кошти можуть }"гримуватися, а операцiт з ними проводитися в нацiональнiй та iноземнiй
валютi, а також у банкiвських метzшах.

Грошовi коIпти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та под€lльша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюеться за

справедлиВою вартiстю, яка дорiвнюе Тх номiнальнiй BapTocTi,
У разi призначеFIFIя НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацii або прийняття НБУ

рiшення про лiквiдацiю банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнанFIя ix як активу припиня€ться i вiдображаеться у складi збиткiв звiтного перiоду.

3.4.4, !епозulltu
ffепозит (вклад) - це грошовi кошти в готiвковiй або безготiвковiй формi у валютi Украiни або в

iноземнiй валютi, або банкiвськi метали, якi банк прийняв вiд вкладникu iбо якi надiйшли для
вкладника, на договiрНих засадаХ на визначеНий строк зберiгання чи без зазначеншI такого строку (пiд
вiдсоток або дохiд в iншiй формi) i пiдлягають виплатi вкJlаднику вiдповiдно до законодавства УкраiЪи
та умов договору.

!епозит визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли НпФ стае стороною
контракгних положень щодо цього iHcтpyMeHry.

Первiсна оцiнка депозиту здiйснюеться за його справедIивою вартiстю, яка зазвичай дорiвнюейого номiНальнiй Ba,pTocTi. Витрати за операцiею, HaBiTb якщо вони npo*o вiдносяться до укладання
договорУ про депозиТ, не включаЮться дО первiсноТ оЦiнки депозиry а визнаються витратами перiоду.

Подальша оцiнка депозитiв у нацiональнiй валtотi здiйонrосться за справедливопо oupii"r11'
о.tiltуваних грошових потокiв.

BapTicTb очiкуваних грошових потокiв за депозитом - це теперiшня BapTicTb грошових потокiв
(виггrат за депозитним договором), якi о.riк)rються до отримання вiдповiдно до графiку виплат,,
дисконтованих за депозитними ставкаI\4и. Справедлива BapTicTb очiкуваних грошових потокiв
ВiЛОбРu<аС НИНiШНi РИНкОвi очiкування стосовно таких майбутнiх .po-ou"* noToKiB.у разi змiни справедгtивот BapTocTi депозитiв, що мають мiсце на звiтну даry, Taki змiltи
визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiолу.

подальша оцiнка депозитiв у раз1 призначення НБу в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi'
адмiнiстрацiТ або ухвалення НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвсьtсоi установи здiйснюсться в cyMi
очiкуваних надходжень грошових коштiв з урахуванням ймовiрностi та строку t',x повернення.

за вiдсутностi ймовiрностi поворнення дспозитiв визнання i,x як активу припиня€ться i
вiдоброrсаеться у сltладi збиткiв звiтного перiоду.

Непiдприемницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний rllонд <Нацiональний>
Примiтки до рiчноТ oKpeMoi'(liHaHcoBoi звiтностi за МСФз за piK, цо закiнчився з1.12,2о2о
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3.4.5. БopztlBi цiннi 11alleplt

вiдповiдно ло Закону Украrни <про недержавне пенсiйне забезпечення) ло скJIаду аlс,ивiв
гlенсiйного фо"ду в борr,ових цiнних I,1аперах мо)ltугь наJIе}IIати облiгацii, iпоте.lнi об;liгацiТ ]га ощаднi
(депозитl-ri) сертиф iкати.

об;riгацiя - це цiнний папiр, Щсl гtосвiд.tус внесення його першиiчl Власником г,рошей, визнаtiас
ВiДГttlОИНИ I'lОЗ1,1КИ пriж ВJlасникоN,I об"rrir,ацiТ l,а eMiтeHTotvt, пiдт,верджуе зобов'язання eMi.l-eH.ta
повоl]I,Iути власниttовi сlблiгацiТ iT ноп,tiналыlу BapTicTb у пор9дбач9ниЙ проапgктON,I eyicii (для дерlttавних
облiгацiй Укlэаiни * уN,lоваj\,lи ix розп,liщення) cT,polt та врIгIлатити дохiд за облiгацiсю, якщо lnttl. 

".передба,rеttо проспектоivl eMiciT (для державIlих облiгацiй УкраТни - умовzIми iх розiчlilцення).
Iпотечгlа облiгацiя - це iпленний цiнrrий папiр, lцо засвiдчус вI-IесеrIFIя гро[IовI4х ltоштiв ii власниtсом i

гriдr,верд2кус зобов'язаннlt еп,Iiт,ента вiдшкодувати liotvty ноплiнальну вар,гiсть цiеi облiгацiТ та грошового
доходу в порядку, вста1{овле1{ому Закоltомt УкраТlrи <Про iпотечнi облiгацij)>та проспектоlчl eMicii', zt в 1эазi
невиконання eMiTeHToM зобов'язань за iпоте.lною облiгацiсю надас iT власнику право 3адовольнити cBolo
вI,Il\4огу за paxylloK iгtоте,Iного гlокри,п,rl. яким забезгIеLIене виконttння зобов'язань емiтен.га.

Оrцадl,tий (депозитtlий) сертифiкат - Lle Ilеемiсiйний цiнний папiр, tllo вида€ться l]a певгtий
стlэок (пiд вiдсотttи, пеlэедбаченi уN,IовамИ його видачi) та пiдтверддryе суму вкладу, вtlесеFIого в банк. i
права вкладгtика (власника сертифiкtтга) на одержання lзi спливоrr,t встановленого строку суми вклilду та
вiдсоткiв, встаIIовлеIJих сертифiкатоfuI. у балrку, який його видав.

БОРГОВi ЦiННi паIlерИ визнаються у звiт,i про фiнансовий стан тодi i .llише тодi, коли НIIФ cL.ae
стороною контрактних полох(ень щодо цих iнс,групtентiв.

Первiсrrа оцiгtкit боргових цiгlгlих пtrперiв як фiнансових активiв здiйснюс:ться за
сIlраведливою варr,iстю, яка зазвичай дорiвнюс цiнi опеlэацiТ, у ходi яttоТ був отlrима,ний аltтив. Проте,
якщо iснуЮ]'Ь свiд,;g1-1gя. що цiна оrlерацii (гIридбання) не вiдповiдае справедливiй вартос.гi бор,Ъu",
tliltних паперiв, яtti придбаваlоться, виз}]асться лрибугок (збиток) при пеlэвiсному визнаннi.

Борговий цiнний папiр повинен бу,ги нескасовно призначений як такий, що оцiнюеться за
справедливоtо BilpTicTlo з вiдобрDI(енI,Iям результату переоцiнки у прибрку або збитку, якшlо таке
пl)и:3I,IачеIiIlя усувас_ або зltачно зN,,IеtiIJlус гlевiдповiднiсть оцiнки чи визгIанLIя, яку iнrtоли IJa]I4BaIol.I)
(неузгодженiстю сlблiкiв>, що iнакше виниI(не внасrliдоlt оцiнювання активiв або зобов'язань Llи
визIIаFIIjя прибуткiв або збиткiв зll llи]\,Iи tlit рiзних пiдставах.

Витlэати на при,,хбанllя бсlрговr,lх lliHHtax папеlэiв, що сlцiнrою,гься t] подалыl]оN4у :за
справедливою вартiсr,ю, не вкJIюtlаються до Тк лервiснот вар,гостi гtри визнаннi i визнаються витра.гами
перiоду.

Справедливоi BapTocTi цiнних паперiв, що не мають обiгу на органiзованому ринку або щодояких органiзатори торгiв не встановили бiржовий курс, оцiнюеться на пiдставi i,rформачii про
котирування аналогiчних боргових цiнних паперiв. Аналогiчними ввчDкаються цiннi папери, 

"Ki, 
як

MiHiMyM, маютЬ такиЙ самиЙ кредитниЙ рейтинп Якщо спостерiгаеться вiдхилення параметрiв
аналогiчних боргових цiнних паперiв вiд параметрiв цiнного паперу, що оцiнкlеться, проводяться
коригування, якi враховують цi вiдмiнностi.

у виладку вiдсут,носr,i обirу на органiзованоr\,lу ринку таlабо вiдс5,тностi бiрхtовоr о rtypcy цiнноr-о
паперу на звir,ну дату. вiдсутност,i iнrРормацiТ про котирування аналогiчних цiнних паперiв, unprbo бор.оu"*
цilltlих паперiв визtlаLIа(]ться дохiдt,lим ]\,lетолоvl, шляхом дискоI-IryваIlltя плайбрrtiх o.tittyBttltиx грошOвих
поt,tlltiв, викорис,гоtsуюLtи е(lекrивну сгавку вiдсотlса (cTaBlty дохiдностi до погашення) як claB1y
дл.Iсконтчвilння.

!ля визначення справедливоТ BapTocTi овдП джерелами вхiдних даних с зведенi данi НБУ, щопiдлягають оприлюдненню.
у разi скасування ресстрацiт випуску цiнних паперiв eMiTeHTiB Нацiональною комiсiсю з

цiнних паперiв та фондового ринку, або за рiшенням "уду, 
u"."uння ix як ак.гиву припинясться i

вiдобрa>Iсасться у складi збиткiв звiтного перiоду.
I{iHHi папери, обiг яких на дату оцiнки не зупинено та ресстрацiя випуску яких не скасована,але eMiTeHT таких цiнних паперiв лiквiдований таlабо був визнаний банкрутом та щодо нього

вiдкритО лiквiдацiйНу процедуРу за рiшенНям суду, оцiнюються за нульовою вартiстю.

Непiдприемницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <Нацiональний>
Примiтки ло рiчнот окремот (liHaHcoBoi звiтностi за МСФз за piK, що закiн.lився з1.12.202о
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У Разi оПрилЮднення iнформацiТ про порушення справи про банкрутство eMiTeHTa цiнних
паперiв, господарського товариства, борrкника НпФ, цiннi папери, паilчастки такого господарського
товариства, а також дебiторська заборгованiсть 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 фiнансовоi
звiтностi таких eMiTeHTiB, результатiв ix дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних
вигiд.

У разi змiни справедливот BapTocTi боргових цiнних паперiв, що мають мiсце на звiтну дату,
тaKi змiни визнаю]-ься у прибу,ку (зби,гку) звiтного rrерiоду.

Якщо ltt НПФ прийrчrас рiшегtt,tя про дострокове пред'явлен}Iя ощадного (депозитгlого) сертифiката
банку длtяt його пога.шення, У Резl,ло,r,u,.i чого ставка вiдсотка знижу€:гься, слiд визнавати з]иеншення
справедлиВоТ BapTocтi цього сРiнаНсовогО irктиву в прибутку (збитку)

звiтtlого перiоду.
Сttраведлива BapTicTb цiннl.tх паперiв, обiг яtких зупинений, дорiвнюе нуJIю.

3. 4, б It rc mру,лле l l tll ll ка tt i пtuлу
Iнструмеltти lсапiталу - це буль-яtсi ltонтракти, якi засвiдчуlоть залишкову ЧастI()/ в активах

суб' скга господарюва ння lt iс.ltя вирах)/ваI{ня Bcix його зобов'язань.
!о iHcTpyшreHTiB капiталу вiдt,tосяться акцiI та паi'(частки) господарських товариств.
Акцiя - це iп,tенний цiнний папiр' який посвiдч)'е майновi права його власника (акцiонеРа), що

стосуються акцiонерного товариства, у r,oмy .tислi право на отримання tlастини прибутку акцiонерноl.о
товариства у виглядi дивiдеltдiВ та правО Ila отрI4I\,IанI,IЯ LIАстиIIи майtlа акцiонерt.lого товариства у разi
його лiltвiДацii, правО гlа упlэавлiння акцiогtерllим товариствоlчt, а Tat(o)K немайновi npuuo, передбачег,i
L(ивi.ilьниМ кодексоI\4 Украiни та законOм5 що регулюс пит?lння створення, дiя.,rьнос.ii ,u ,,p"n"n",-,no
акцiогlерних товариств, i закогlсlдавство]ч1 про it-tститути спiльного iгlвестування, мсФЗ 9 розглядас
аttцiI' яtс iнвсстицii' в iнсгрl,плсн,ги t<апi t,a.lly.

Iнстllументи капi,галу визнаються у Звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Н[lФ стас:
cTopoнolo KoI,lTpaKTI I их положен ь щодо ци х i HcTpyMe1-1Ti в.

Первiсна оцiнка iHcTpyп,leHTiB капir,алу здiйснюсться за ix справедливою вартiсr-ю, .яttа зазвичай
дорiвнкlс цiнi операцiТ, у ходi якоТ б5zв о.гриiчtаний актив, Проте, якщо icHyKlтb свiдчення. що цiна
операцiТ (придбаrrrIЯ) не вiдпоВiдас справедл1.1вiЙ BapTocTi придбаних irrcTpyMeHTiB капiталу, 1эiзгtиtlя
визнаеться як прlабутоlt (збиток) гrри первiсноп,lу визнаннi.

л

Витрати на придбання iHcTpyMeHT,iB капiталу визнаються витратами
до первi сгlоТ справедl ивоТ варю cTi i HcTpyMeHTiB капiталу.

Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу здiйсrпосrься за справедJIивою вартiсгю на дату
оцiнки.

Ринкова BapTicTb нале)кних НПФ iHcTpyMeHTiB капiтаlry оцiнюеться за офiцiйним бiржовим курсом
органiзатора r,оргiв на дату оцiнкрI. Якщо iнструменти ttапiтаlrу мають обi. бiпu1л як на oonory
органiзаторi торгiвлi, то пiд час розрахуLIку BapTocTi активiв Taki iгtструменти оцiнtоtоться за курсом на
ocI{oBHoMy ринку для цього iHcTpyMeHry капiталу або, за вiдсутноотi основного РшЧ, на
найсприятливiшомУ ринку для нього. Якщо свiдчень на користь протилехtного положення немае,
ринок, на якому НПФ зазвичай здiйснюс операцiю продажу акгиву, приймаеться за основний або, за
вiдоутностi основного ршrку, за найсприятливiший ринок.

Оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу, що входrIть до складу активiв НПФ та перебувають у бiржовоrurу
списку органiзатора торгiвлi i при цьому не ма}оть визначеного бiрлtово.о nyp.y на даry оцiнки,
ЗДiЙСrПОеТЬСЯ За ОСТаFIFIЬОЮ балансовою вартiстю, Якщо е пiдстави uurr,-", Йо burun.oBa BapTicTb
суттево вiдрiзняеться вiд справедливоi, I-IПФ визначае справедIиву BapTicTb за допомогою iнших
методiВ оцiнкИ або залучае до оцiнки гlезiulежFlого оцiнювача. Вiдхилення можуть бути зумовлегti
значними змiнами у фiнанссlвому cTaHi eMiTeHTa таlабо змiнами кон'юнкryри ринкiв, на яки)t eMiTeHT
провадить дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi срондового ринку.

Iнструменти капiталу itlоземних eMiTeHTiB, що перебувають в обiгу та пройшли лiстиl.tг на однiй з
провiдних iт-tоземних бiртс. зазначенiй у ст. 47 Закону УIgа'r'rпа кПро недержавне пенсiйне
забезпе,tення>, оцiнюються за бiржовим курсом (цiною aunp"rro бiр>lсового ,Ърrоuо.о дня), визначеним
цiсю бiржеlо на дату оцiгlки активiв НПФ.

Справедлива BapTicTb цiнних паперiв eMiTeHTiB, обiг яttих зупинено, лорiвнюс нулю.

перiоду i не вклю.lаю],ься

непiдприсмницьt(е товариство вiдt<ритий недержавний пенсiйний фонд <нацiональний>
Примiтки ло рiчнот окремоi фiнансовот звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.|2.2о2о
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3.4. 7 f,ебimорськil зсtбоllzованiсttль

!ебiторсы<а заборговагtiсть * це (liltаlлсОвий актив, яtсий е коI-Iтрактним правом сl,гримувати
l'РОШОвi l(Ош'I'и або iншиЙ (liнансовий актив вiд iншого суб'екта господtlрювання,

,Щебiторська заборговаtliсть визнасться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли I-IПФ, ста€ стороною контрактrIих поло)ItеI{ь щодо цього iHcTpyMeHry
l1epBicHa оцiнка дебir,орськоi зitборгованосr,i здiйснюеться за справедливою вар"гiс.гtо, яка

дорiв1,1lоС BapTocTi погашенlIя' тобто cyMi очiкуваниХ кOнтрактниХ грошовиХ потокiВ }ra дату оцiнки.
!ебir,орсыtа заборг,ованiст,ь п,lоrке буl,и нескасовно lIризнаLtена яI( така, що оцiнюс,гься за

справедливою вартiстю з вiдобра;ltенняful результату переоцiнки у прибутку або зби-гку, якщо таке
приз}IаченНя усуваС або знztчно зl\,Iеншус невiдповiднiсть оцiнки LIи визнання (яку iнколи називають
(неузгодкенiс,l,ю облirtу>>), що iнакше tsиникне внаслiдок оцiнюванняl активiв або зобов'ltзань tIи

визнання прибуткiв або збиткiв за ниI\4и Htr рiзних пiдс.гавах.
подальша оцiнка дебiторськоi' заборгованостi здiйснюеться за справедливоIо BapTicTto. якzl

доlliвнюс BapтocTi погашеннrl, тобто суп,Ii очiкуваних контрактних грошових пот.оl<iв на дату оцiнltи.
У разi зruriн сгIраведливоi BapTocTi дебiторськоТ заборгованостi, що iчlають мiсце на звiтну даry,

TaKi змilrи вIлзIIаIоться у прибутку (збитку) звiтttого перiод5,.

3.4.В Зо(lов'язпннrl
llенсiйнi кошти € сумою грошових зобов'язань Фонду перед його уtIасниками вiдповiдr.rо до cTaTTi l

Закону Украiни <Про rrедер)I(авне пенсiйне забезпе.lення) та визI{аються як (liHaHcoBi зобов'язанltя
вiдповiдгtО до МсФЗ Nb 9 кФiнагrсовi illBecTl,rцib>. За cBoCIo с)rггIо, i вiдповiдно до порядку вiдсlбрахtеltllя у
фiнансовiй звiтностi. пенсiйнi кошти е tРiнансовими зобов'язанняfuIи, що носять довгостроковиii характ.ер.

оцitlrtа довгоотрокових зобов'язаllь перед уLIасниками Фопду здiйснюсться за справедливоIо
ваlэт,iстю,,lкa tsизнаtlает,ьсяt вiдповiдно до cT,.5l Закону УкраТни кПро недержавне пенсiйне забезпеченнrt>
тa дорiвнюс .lист.iй BapTocr.i аtсгивiв Фонду.

Показниtt чистоТ BapTocTi активiв вклIочаеться
фонду у скrrадi зобов'язань окреfuIим роздiлом.

Поточнi зобов'язання - це зобов'язання,
нюкченаведених ознак:

НПФ сподiвасться погасити зобов'язання
дванадцяти мiсяl{iв пiсля звiтного перiоду;

- НПФ не мас безумовного права вiдотрочити
мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдноотi визначенню i ttритерiям визнаннrI
зобов'язань.

первiсl-tа та подirльша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюеться за вафстю погашення.

3.5. Iншi застосованi облiковi полiтики, що с доречними для розумiння фiнансовоi звiтностi

3.5.I. fохоDч
щохiд - це збiльшrенtul економiчних вигiд протягом облiкового перiолу у виглядi надходженI]JI чи

збiльшення tсорисностi активiв або У виглядi зменшення зобов'язань, p"ayriruroм чого е збiльшення
LIистих активiв, за виняткоNl збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.

Дохiд визнаеться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критеlэiям
визнання, I_{e, власне, означае, що визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшенн.яt
активiв або зменшення зобов'язань.

_ Дохiд вiд прода:Iry фiнансових iHcTpyMeHTiB, або iнших активiв визнаеться у прибlтку або
збипсу в разi задоволення Bcix наведених далi умов:

а) НпФ передав покупцевi cyTTcBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на фiнансовий
iHcTpyMeHT, iнвестицiйну HepyxoMicTb або iншi активи:

б) за НПФ не залишаеться aHi подальша ytlacTb управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, aHi есрективний контроль за даними фiнансовими iнструментами або
iншими активами;

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрнО, Що ДО НПФ надiйдуть eKoнoмi.rHi вигоди, пов'яза.нi з операцiею;
г) витрати, якi були або будугь понесенi у зв'язку з операцiею, можна лостовiрно оцiнити.

непiдприсмницьке товариство вiдкритий Недер}кавний пенсiйний фонд <нацiональний>
Примiтки до рiчнот oKpeMoi (liHaHcoBoi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.2о2о

до фiнансовоТ звiтностi недерлtавного пенсiйного

якi вiдповlдають однiй або декiльком iз

або зобов'язання пiдлягае погашенню протягом

погаrпеннrl зобов'язання упродовж щонайменше 12

л

л
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Щохiд, яttий виникае в результатi використання третiми сторонами активiв Фонду, що приносять
вiдсотки та дивiденди, визнаеться у прибуlсу або збитку, якщо: с ймtовiрнiсть, що економiчнi вигоди,
ПОв'язанi з операцiею, надходитимуть до НПФ. або моясна достовiрно оцiнити cyN4y дOходу.

Дохiд за dliнансовим аItгивом або фiнансовим зобов'язаннJIм, що оцirпосться за справедливою
вартiстю, визнаеться у приб}тку або збrгrtу,

Дохiд оцiнюеться за справедливою вартiстю компенсацii; яка була отримана або пiдлягае
ОТриМанНЮ. Сума доходу, яка виникае в результатi операцii, як правило, визначаеться шJutхом угоди MilK
СУб'еКТОМ гОСподарювання та покупцем або користуъачем активу. Вона оцiнюеться за справедливою
ВаРтiСтю отриманоТ компенсацiТ або компенсацii, яка мае бути отримана з урахуванням суми буль-якоТ
ТОРГОВеЛЬНОi зниlтtlси чи знижки з обсяry що надаеться суб'скгом господарювання.

КОли виникас невизнаLtенiсть щодо отримання суми, яку вже вкJlючено до суми доходу, не
ОТРИМаНа СУМа (або сума, щодо якоТ перестае iснувати Ймовiрнiсть вiдшкодування), визнаеться як
витрати, а не як кориryваLIня суми первiсно визнаного доходу.

3.5.2 Butttpattlu
ВИТРаТИ - це зменшення економiчt-lих вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи

амортизацiТ активiв або у виглядi виникненIUI зобов'язань, результатом чого с зменшеннrI чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами уtlасникам.

витрати визнаються у звiтi про прибугки та збитки за умови вiдповiдностi визгlа.tеtJl-IIо та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надаю.гь майбуr.нiх
економiчних вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди гtе вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан,

витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнанFIя аIсгиву.

3.б. Форма та назви фiнансових звiтiв

Перелiк та назви форм c}iHaHcoBoT звiтностi вiдповiдають вимогам, встановлеFIим НП(С)Бо l
<Загальнi вимогИ до (liHaHcoBoi звiтностi>>. та сРорми Примiтоrt, що розробленi у вiдповiдностi до МСФз.

3.7, Методи подання iнформацii у фiнансових звiтах

Згiдно мсФЗ та враховуючи НП(С)Бо 1 Звiт про сук).пний дохiд передбачае подання витрат,
визнаних у прибутку або збитку, за кJ]асифiкацiсю, основаною на методi "функцiТ витрат" або
"собiвартостi реалiзацiт", згiдно з якиN,I витрати класифiкують вiдповiдно до 'rx функцiй як частини
собiвартостi чи, наприltлад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

представлення грошових потокiв вiд операцiйнот дiяльностi у Звiтi про рух грошових ttоштiв
здiйснюеться iз застосуванням прямого l\4етоду, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi
класи надходркень грошових коштiв чи виIUIат грошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види грошових
надходжень та грошових виплат формусться на пiдставi облiкових записiв.

3. IcToTHi облiковi судження, оцiненi значення i припущення
4.1. опиС операцiйнОго середоВ}Iща та економiчноi ситуаuii в перiод глобальноТ пандемii

CovID-19

З 3l грулня 20lr9 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-|9, яке с)il-гево сильно
вплинулО на економiЧFIе становиtце як Украi'Flи, таК i компанiяХ, Значна кiлькiсть компанiй в KpaTHi
вимушенi припиLIятИ або обмеlrсУвати cBolo дiяльнiсть на FIевизначений на даry пiдготовки цiсi сРiнансовоi
звiтностi час. Заходи, що в}киваються для стримування поширенrш Bipycy, вкJIючаючи обмеrкення platy
транспорту, карантин, соцiальнi дистанцii, призупинення дiяльностi об'сктiв iHcPpacTpyKTyp", .ou1o
уповiльнтоють еltономiчну дiяльнiсть компанiй, у тому числi i Фонд. Фiнансова система в краiili Lra даry
пiдготовки цiс:i фiнансовот звiтностi працюе вiдносно стабiльно, €lле мас сутгсвi валютнi p"."n".
[потенцiйними або вlке дiючими]

непiдприсмницьке товариство вiдкритий Недержавний пенсiйний фонд <нацiональний>
Примiтки ло рiчнот окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.\2,2о2о
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Фонд визначив, що цi подiТ с некоригуючими по вiдношенrтю до фiнансовоi звiтностi за 20l9 piK.
Вiдповiдно, фiнансовий стан на З1J22019 та результати дiяльностi за piK, що закiн.tивоя З1 грулня2O2О
року, не було скориговано на вплив подiй, пов'язаних з COVID-l9.

Тривалiсть та вплив пандемii COVID-l9, а тако}к ефективнiсть деря€вноi пiдтримки на дату
пiдготовки цiеТ фiнансовоТ звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяе з достатнiм ступенем
достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i TлlttcioTb цих наслiдкiв. а такохс ix вплив на фiнансовий стан та
результати дiяльностi Товариства в майбутнiх перiодах

С кiнця 2019 року розпоLI.tлося поширення FIового KopoHaBipycy, який отримав назву COVID-19,
ЗДаТНОГО ВИIgIикати ваясlti наслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець 2019 р Всесвiтня
Органiзацiя охорони здоров'я повiдомляла про обмежене число випадкiв зарФкення COVID-l9, але Зl
сiчня 2020 року оголосила надзвиLIайну сиryацiю в областi охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року - про
ПОЧаТОк пандемiТ з зв'язку зi стрiмttим поширенням COVID-I9 в европi та iнших регiонах. Заходи. що
ВЖИВаЮТЬСЯ ПО BcbON,Iy cBiTy з метою боротьби з поширенням COVID-l9, призводять до необхiдностi
обмеження дiловот активностi, а також до необхiдноотi профiлактичних заходiв, спрямованих на
запобiгання поширенню iнфекчiТ. IJa тлi цих подiй вiдбулося icToTHe падiння фондових ринкiв,
скоротилися цiни на сировиннi товари, зокрема, icToTHo знизилася цiна нафти, вiдбулося ослаблення
yKpaiHcbltoi гривнi до долара CllIA i Свро, i пiдвищилися ставки кредит}ъанFUI для багатьох компанiй, що
розвиваються. FIезваяtаюtIи на те, що, на момент випуску данот фiнансовот звiтност,i си,rуацiяl все ще
знаходиться в процесi розвитку, представляеться, що негативний вплив на cBiToBy eKoHoMiKy i
}Iевизначенiсть щодо подальшого економiчного зростаI]ня можугь в майбутньому FIегативI-Iо позначитися
на cPiHaHcoBolvry СТаНОВищi i фiнансових результатах Фонду. Керiвництво yBаrltнo стежигь за ситуацiсю i
реалiзус заходи щодо знюкення негативного впливу зазначених подiй на Фонду.

4.2. OcttoBtti прuпуuqеlutя, оцittкu mа суdэкеtuш

ПiД ЧаС пiдготовки фiнансовоТ звiтностi ВНПФ кНацiональний> здiйснюс оцiнки та
припущення, якi мають вплив на елементи (liHaHcoBoT звiтностi, rрунтуючись на мсФз, МСБо та
тJIумаченнях, розроблених KoMiTeTol\4 з тлуN,Iачень мiжнародноi фiнансовоТ звiтностi. Оцiнки та
суджеFIFIя базуються на попередньому досвiдi та iнших сракторах, що за iснуючих обставин
вва)Itаються обrрунтованими i за результатами яких приймаються судженrilI щодо бала,нсовот
BapTocTi активiв та зобов'язань.

4.3 СуDнrcпня лцtлt)о справеDлuвоi Bttpm.ocmi акmuвiв

справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоi BapTocTi на моменТ закриттЯ торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi грунтуеться на аудженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючоТ економiчноТ ситуацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим
iHcTpyMeHTaM, та iншиХ факторiв з врахуванням вимог мсФЗ 13 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>,

4.4 СуDэtсення ttlodo з,тtiн справеdлttвоi варmосmi фittансовuж ctKtttuBiB

управлiнський персонал вважае, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до
оцiнкИ фiнанс.овиХ iHcTpyMer;TiB, де ринковi котирування не доступнi, с ключовим джерелоl\4

. невизначеност1 оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином
часу, оскiльки оцiнки базуютьсяl на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок,
волатильFIОстi, зlvlil-t вuulютниХ KypciB, показникiВ кредитоспРомоrttностi контрагентiв, коригувань пiд
,lac оцiнкИ iHcTpyMeHTiB, а такояс специфiчних особливостей операцiй; та (б) вплив змiни в оцiнках
на активи) вiдображенi в звiтi гlро фiнансовий стан, а також на доходи (витрати) може буги знаLIним.

4,5 Суdнсення ttlodo очiкуванах пrcpMiHiB 1tпlрlцllування фiнансовtх iHcnlpyMeHtltiB
Управлiнсьtсий персонrш засlосовус гrрофесiйнJ аудкення щЪдо TepMiHiB у.rpима,ння

фiнансових iHcTpyMeHTiB, Що входять до складу пенсiйник активiв. Професiйне судження за цим
питанIJям Грунтуеться на оцiнцi lэизиttiв (liна1-1сового iHcTpyMeHry, його прибугковостi й динамiцi та
iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть буiи поu'язанi з призупиненням обiгу цiнних
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паперiв, що не с пiдконтрОльниМ фактороN,r i може суттево вплинуги на оцiнку фiнансовlтх iHcTpyMeHTiB.

4.6 СуDэrcепня tцttdо вuлвлення ознак знецiнеrшл cu<пtltBiB нпФ

Кошти, розмiщенi на рахункак в комерцiйник банках, що знаходяться в стадiТ лiквiдацi1,
вiдобрmrtаr,оться в балагlсi за нульовою вартiстю, Itошти, розмiщенi на рахунках в комерцiйних
банках' яtti не виконують cBoi.x зобов'язань протягом мiсяця, вiдобрыаються в балансi за
справедливою вартiстю, яка е нижLIою за номiнальну.

значне й тривале знюкення справедливот BapTocTi акuiт банку е свiдченням того, що такий
фiнансовий iHcTpyMeHT знецiнений, 8 Це призвело до винесення судденrш щодо його знецiнення до
нульовоi BapTocтi.

на коltну звiтну даry управлiнський персонал проводить аналiз фiнансовкх активiв FIa предмет
наявностi ознак ix знецiноння, Збиток вiд знgцiнення визнаеться на ocHOBi власного професiйного
судження управлiнського персоналу за наявностi об'сктивних даних, що свiд.Iать про зменшення
передбачуваних майбугнiх грошових потоttiв за даним активом у результатi однiсi або кiлькох подiй, що
вiдбулися пiсля визнання сРiнансового акI.иву.

4. Розкриття iнформацiiщодо використання справедливоiвартостi

5,1' Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за
справедливою BapTicTlo

управлi1-1ський персонал здiйснюс виключно безперервнi оцiнки справедливоi BapTocTi активiв
та зобов'язань, тобто Taki оцiнки, якi вимагаються мсФз 9 та МсФз 1з у звiтi про фiнанъовий стан на
кiнець ко>tt}lого звiтного перiоду.

непiдприемницьке товариство вiдкритий Недержавний пенсiйний фонд <нацiDqpylwl ow Еlл[рпl ии нелсржавнии пенсlйний фонд <Нацiональний>
Примiтки ло рiчноТ оt<ремоI tPiHaHcoBoT звiтностi за МСФз за piK, що закiн.lився з1.\2.2о2о

класи акгивiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiсгю

Методикиоцiнювання
Метод

оцiнки
(ринковий,

дохiдний,
витратний)

вихiднiданi

Грошовi кошти Первiсна та подальша оцiнка грошовl4х
tсоштiв здiйсrтюеться за справедливоIо
вартiстю, яка дорiвtтое ixHiej номiнальнiй
BapTocTi

Ринковий Офiшiйrнi Kypcr.r lJБУ

f_I,епозитr,t

Первiсна оцiнка депозI.1ту здiйснtосться за
його справс_lлIllJоlо Balrr icTlo. яка .]азвtl,tай

дорiвttrос tiого trомiнальнiй BapTocTi.
J"Iодальцtа оttiн ка депозr.tTiв у начiональнi t-t

валютi здit:tснюсться ?,a1 справедлI.Iвою
BapTi сr,ю оч i KyBil н tIx гро tI]oB 1.1x потоtti в

,Щохiдний
(дисконтуван
ня грошових
потокiв)

Ставки за депозитами,
ефективнi ставки за
депозитними
договорами

Борговi цiннi
паперIt

Леlэвiс1,Iа оцiltка борговl,tх цiнгtl.tх паперiв
як tPiHaHcoBt,lx aKT1-IBiB здitiснюсться за
сгIравелJlивою Bapr.icTKl, яка зазвtt.Iай
лОрiвнюс: uiHi операrliТ, у холi яrсот був
о,гtrlипlангrй ак,гr4I]. Пода.пьша оцi1,1l<а

борговr.rх цil.tгttlх паперiв здit-lснtосr.ься за
справедлI4вого ваlэтiстlо

Рипковиji,
дохiднrлr1

ОrРiшiйнi бiржовi
курси органiзаторiв
торгiв на дату оцiнки,
котирування
аналогiчних боргов1,1х

цiнних паперiв,
дисконтованi потоки
грошових коштiв

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу
здiлiсrпоеться за'lx справедллIвою вартiстю,
яка зазвлrчай дорiвrrюе шiнi операцii, у ходi
якоi був отриманий актив. Подальша оцiнка
iHcTpyMeHTiB капiталу здiiлснюсться за
слраведл14вою вартiстю на дату оцiнки

Pttt,lKoBlrli,
витратнlлГl

Офiцiйнi бiржовi
Kypcll оlrгагriзаторiв
торгiв на дату оцiнки,
за вiдсутностi
визнаtlеного

бiржового курсу на
дату оцiнки,
В}IКОРИСТОВУСТЬСЯ

остання балансова
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BapTicTb, uiни
закриття бiржового
торгового дня

flебiторська
заборгованiсть

Первiспа та подальша оцiltка дебiтоlэськоi
забOргованостi здiйснюсться за
справедливою BapTicTKl" яка дорiвнюс
варr,ос,гi погашення1 тобто cyMi очitсуванttх
когlтраI(т,I.1их грошовLlх потокiв на дату
оцiнкt,t

Дохiдний

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть
погашення, o.1iKyBa1.1i

вхiднi грошовi
потокl.{

BapTicTb активiв
недержавного
пенсiйного фонду

Первiсна та подальша оцiнка здiйснюсться за
справедл14вою вартiстю, яка дорiвнюс .tистiй
BapTocTi активiв

Ринковий,
дохiдний

Стаття 51 Закону
УкраТни <Про
недержавне пенсiйне
забезпечення)

ПоточI,ri
зобов'язагIгIя

Первiсна та подальша оцiнка поточних
зобов'язань здiйсшосться за вартiстю
погашення

В1.1тратний
KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть
погашення) очiкуванi
вихiднi грошовi
потоки

5.2. PiBeHb iepapxii справедл}IвоТ BapTocTi, до якого належать оцiнки справедливоТ
BapTocTi

ФонД використовуС iерархiЮ справедливоТ BapTocTi згiдно вимоГ мсФЗ lЗ кОцiгlка
справедливоi BapTocTi>). Цей МСсDЗ встановлюс iерархiю справодливоТ BapTooTi, у якiй передбачено
ТРИ РiВНЯ ВХiДНИХ ДаНИХ ДЛя методiв оцiнки BapTocTi, що ,rпорЙ.rоrуються для оцiнки
справедлиВоТ BapTocTi. IсрархiЯ справедлиВоI BapTocTi встановлюс найвищий прiоритет для цiн
котируванНя (нескорИгованих) на активнИх ринкаХ на iдентичНi активИ або зобов'язаFIня (вхiднi
данi l -го рiвня) та найнижчий прiоритет для закритих вхiдних даних (вхiднi данi З-го рiвня).Вхiднi данi 1-гО рiвнЯ - це цiнИ котируванНя (нескоригованi) на активних ринках на iдентичгti

активи або зобов'яза,ння, до яких суб'ект господарювання може мати доступ на дату оцiнки.
Вхiднi данi 2-го рiвня - це вхiднi данi (oKpiM цiн котирування, вiднесенихдо l-го рiвня), якi

можна спостерiгати для актива чи зобов'язан1-1я, прямо або опосередковано. !о вхiдних даних 2-го
рiвня належать:

а) цiни котирування на подiбнi активи tIи зобов'язання на активних ринках;
б) цiни котирування на iдентичнi або подiбнi активи чи зобов'язання на ринках, якi не е

активними;
в) вхiднi данi, oKpiM цiн котирування, якi можна спостерiгати для актива LIи зобовlязання,

наприклад:
(i) ставки вiдсотка та кривi дохiдностi, що спостерiгаються на звичайних iHTepBa:rax

котирування;
(ii) допустима змitlнiсть; та
(iii) кредитнi спрели.
Вхiднi дапi 3-го рiвня - це вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немае у вiдкритому

доступi, Закритi вхiднi данi слiд виксlристовувати для оцiнки справедливоТ BapTocTi, 
"кщЬвiдповiдних вiдкритих даних немае, що гlередбаLIаеться в ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку для

актива, або зобов'язання на дату оцiнки незначна, або iT взагалi немас.
Отлсе, закритi вхiднi данi мають вiдображати припущення, якi використовували б учасники

ринку, встановлюючи цiну на актив або зобов'язання, в тому.lислi припущъп"" про ризик.

НепiдприсмНИцЬке ТоВарисТво вiдкритий недержавний пенсiйний rllонд кнацiональний>
Примiтrси ло рiчноi окремот фiнансовоi,звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.2020

класи активiв
та зобов'язань,
оцiнених за
справедливою
вартiстю

1 piBeHb 2 piBeHb 3 piBeHb Усього
(Ti, що мають
котирування, та
спостережуванi)

(Tin що це мають
котирувань, але
спостережуванi)

(Ti, що не мають
котирувань i не е
спостере}куваними)

2020 20|9 20z0 z0l9 2020 z0|9 2020 2019
Щата оцiнки з1.12 31.12 з1.12 31.12 зl.|2 3|.l2 з1.12 31.12
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IнвестицiТ в

цiннi папери 45з 42\ 45з 42l

Грошовi кошти
609 609 609 609

,Щебiторська
заборгованiсть
за

розрахунками з
нарахованих
доходiв

2 2 2 2

разом активи l 062 1 030 1 1 1064 l 032
Поточна
кредиторська
заборгованiсть

2 4 2 4

Разом
зобов'язання

1 4 1 4

непiлприемницьке товариство вiдкритий недержавrrий пенсiйний фонд <нацiональний>>
Примiтки ло рiчноi окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.|2.2о20

5.3. Рух активiВл ЩО оцiнюютьсЯ за справедЛивою вартiстю з використанням вихiдних даних 2-го
рiвня icpapxii'.

5.4. Рух активiв, що оцiнrоються за справедливою вартiстю з використанням вихiдних даних
3-го рiвня iepapxiT

5.5. Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоТвартостЬ>

СправедлиВа BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ik балансовою вартiстю.

Класи активiв,
оцiнених за
справедливою вартiстю
з використанням 3-го
рiвня icpapxil

Залишки
станом
31.12.2019 р.

Придбання
(продажi)

Змiни
(переоцiнка)
за 2020 piK

3мutакu
станом на
31.12.2020р.

Стаття
(cTaTTi) у
прибутку або
збитку, у якiй
прибутки або
збитки
визнанi

Грошовi кошти 609 609

Iнвестицii в цiннi папери 42l + 460
(453) 25

45з

+25 (дохiд вiд
змiни
справедливоТ
BapTocTi ЦП)

Класи активiв,
оцiнених за
справедливою вартiстю
з використанням 3-го
рiвня icpapxi[

Залишки
станом на
з1.12.2019

придбання
(пропажi)

Змiни
(переоцiнка)
за 2020 piK

Залutцкu
станом на
3|.l2.2020

Стаття
(cTaTTi) у

прибутку або
збитку, у якiй
прибутки або

збитки
визнанi

.Щебiторська
заборгованiсть за
розрахунками з
нарахованих доходiв

2 2

Пото.lна кредиторська
заборгованiсть 4 (2) 2
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Фiнансовi активи Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1.12,2020 3|.|2.2019 зl.|2.2020 з1.12.20|9

I 2 3 4 5
IнвестицiТ в цiннi папери 45з 421' 45з 421

Грошовi кошти 609 609 609 609

Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з
нарахованих доходiв 2 2 2 2

УПРаВЛiнський Персон€tл вважае, що наведенi розкриття щодо застосування справедливоi
BapTocTi с достатнiми. i не BBiDKae, що за межами фiнансовоi звiтностi заJIишилась будь-яка суттева
iНСРОРмаuiя щодо застосування справедливоТ BalrTocTi, яка моr(е бути корисною для користувачiв
фiнансовоТ звiтностi.

5. Розкриття iнформацii', що пiдтверджу€ cTaTTi, поданi у звiтностi
6.1. Iншi операцiйнi доходи, у т.ч.:

CTaTTi доходiв, тис. грн 2020 2019
переоцiнка довгострокових зобов'язань 24 16
вiд дооцiнки облiгацiй внутрiшньоТ
державноТ позики 55 52

Всього 79 68

6.2. Адмiнiстративнi витрати

6.3. Iншi операцiйнi витрати

6.4.Iншi фiнансовi доходи

CTaTTi доходiв, тис. грн
2020 2019

Дохiд вiд коштiв, розмiщених на
депозитних банкiвських рахунках

54 57

непiдприемницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <нацiональций>
Примiтки до рiчноТ окремоi фiнансовоI звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився 31.12.2020

CTaTTi витрат, тис. грн
2020 2019

Послуги з адмiнiстрування (1 8) (1 8)
Послуги з управлiння активами (20) (24)
Послуги аулиторiв (30) (20)
Послуги зберiгача (6) (5)
Послуги брокера (1) (1
Всього (75) (68)

CTaTTi витрат, тис. грн 2020 2019

переоцiнка довгострокових зобов'язань (58) (7z1
вiд уцiнки облiгацiй внутрiшньоТ
державноТ позики (30) (85)
Всього (88) (157)
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Щохiд вiд боргових цiнних паперiв
30 100

Всього 84 157
6.5. Iншi доходи

CTaTTi доходiв, тис. грн
2020 2019

Щохiд вiд реалiзацiТ цiнних паперiв
овдп 45з

Всього 453

б.б.Iншi витрати

6.7. Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв

6.8. Iнвестицii в цiннi папери

на балансi Фонду також облiковуються акцii ПАт квеликополовецьке ремонтно-
транспортне пiдприсмство), акцiТ кПересувна механiзована колона М 20), ГIДТ кIмпульс
плюс)), ПАТ кЩоМiнанта-колект>> за нульовою вартiстю. Обiг цiннлгх паперiв цих eMiTeHTiB
було зупинено i на дату складання c}iHaHcoBoT звiтностi не вiдновлено. Тому дооцiнка акцiй не
здiйснювалась.

6.9. Грошовi кошти та ik еквiваленти

Непiдприемницьке товариство вiдкритий недер}кавний пенсiйний фонд кНацiональний>
Примiтки до рiчноi окремот фiнансовот звiтностi за МСФз за piK, цо закiнчився з1.12.202о

CTaTTi витрат, тис. грн 2020 2019
Собiвартiсть реалiзованих цiнних
паперiв ОВДП (45з)

Всього (453)

Тис. грн 2020 2019
ПАБ "АБ Укргазбанк" 1 1

АБ "Пiвденний" 1 l
ПАТ "Ощадбанк"
Всього 1 2

Тис. грн 2020 2019
овдп UA40001992l0 45з
овдп UA4000198006 42l
Всього 453 42l

ОВДП, тис. грн TepMiH
погашення

процентна
ставка до
номiналy

31 грудня 2020 31 грулня
20|9

овдI
UA4000199210 12.10.2022 |4,91о/о 45з
овдп
UA4000198006 l0.06.2020 |4,64уо 421
Всього 453 42l

Тис. грн 31 грудня 2020 31 грудня 2019 TepMiH
погашення
охiлнiсть о/.

.Щепозитнi вклади:

АБ "Пiвденний" 95 95 20.08.2I (4 0о/"

ПАБ "АБ Укргазбанк" в0 80 12.11.2| (14j%
2з



ПАТ "Мега-банк" 170 |70 18.01.21 (1

ПАТ "ощадний" з7 з7 26.05.2| (8,5%)

поточний рахунок:
ПАБ "АБ Укргазбанк" 227 227
Всього 609 609

6.11.Чиста BapTicTb активiв недержавного пенсiйного фонду (тис. грп.)

б.12. Звiт про рух грошових коштiв

Звiт грошових кошr,iв за 2020 piK складено за вимогами МСБО 7 <Звir. про рух грошових
кошlтiв>> за прямиМ методом, згiдно з якиМ розкриваеться iнсРормацiя про ocHoBHi плас, валових
надходженЬ грошовиХ коштiв чи вzlJlових виплат грошових коштiв на HeTTo-ocHoBi. У звiтi
вiдобраlкено рух грошових ltоштiв вiд операцiйноТ та неоперацiйноТ (iнвестицiйноТ та фiнансовоi)
дiяльностi.

Операцiйна дiяльrriсr,ь - пс)лягае в отриманIri прибутку вiд звичайноТ дiяльност:i, витрати на
придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на
ооцiальнi заходи та iHш,ti витрати.

Iнвестицiйна дiяльrriсть - це придбання та продarк: необоротних активiв, у тому чис.lli активiв
вiднесенrтх до довгострокових, та потоtIних (liнансових iнвестицiй, irтших вкJIадень, що не
розглядаlоТься як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.

Фiнансова дiялыIiстЬ - це надходженНя LIи викоРистаннЯ коштiв, що мrtли мiсце в результатi
отримання та погашення позик.

Результатом чистого руху кошТiв вiд дiяльностi ФондУ за звiтний 2020 piK е позитивне
значеF]ня руху грошових коrптiв в cyMi 0 тис. грн,

б.13. Звiт про змiни у власпому капiталi
За даними Балансу власний капiтал Фонду станом на 31 грудня2О20 року вiдсутнiй,

зобовоязання Фонду перед його учасниками, зменшенi на. суму прибугку, Ьrрима"о"о за
наведенi в балансi в розлiлi V Чиста BapTicTb активiв нодержавного пенсiйно.о фо"ду.

непiдприемницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <нацiональний>
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовоI звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчив ся3l.|2.2О20

оскiльки
2020 piK,

б.10. Поточпа кредиторська заборгованiсть
Тис. грн 2020 2019

Послуги з адмiнiстрування 1 1

Послуги з управлiння активами 2

Послуги зберiгача 1 1

Всього 2 4

Станом на 01.01.

Надходження пенсiйних BHecKiB

Виплата пенсiйних BHecKiB

Переоцiнка довгострокових зобов'язань,

уточнить перед учасниками НПФ

Станом на 31.12
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7.

Нерозподiлений прибуток (збиток) Фонду станом на 31 грудня 2020 року в балансi не
вiдображаеться, оскiльки фiнансовий результат, отриманий вiд дiяльностi за2020 pik вiднесений на
збiльшення зобов'язань Фонду перед його учасниками, станом на 31 грулня2020 року скJIадають З4
тис. грн., а станом на 3 1 грудня2020 року становили | 062 тис. грн.

б. Операцii з пов'язаними сторонами
Перелiк пов'язаних cTopiH протягом 2020 року

Група ль
запису

Повна назва юр. особи власника (учасника) Фонду чи
П.I.Б фiз. особи - власника (учасника) та посадовоi

особи

2020
piK

20|9
piK

] 2 ,J 4 5
А Засновники Фонду -: юридичнi особи:

1 ТОВ <КиiЪ-Петрол>> 0% 0%
2 ТДВ Страхова компанiя кАльфа-Гарант) 0% 0%

Б Керiвник Компанii - фiзична особа

з
Керiвник ТОВ (кУА АПФ (УКРаiЁСЬкt ООНДИl>
Захараш Тетяна IBaHiBHa

0% 0%

4 Голова Ради Фонду - Щавиденко Сергiй Григорович 0% 0%
с Iншi

5 Компанiя-ТоВ (КУА АПФ кУКРдiнськI оондlъ> 0% 0%
6 Член Ради- КриштzuIь Наталiя Петрiвна 0% 0%
7 Член Ради- Захараш Тетяна IBaHiBHa 0% 0%
8 Член Ради- Назаренко Олександр Володимирович 0% 0%
9 Член Ради- Тарасенко Анна Олександрiвна 0% 0%

Протягом 2020 та2019 poKiB нт внпФ <Нацiональний>> мав TaKi операцiiз пов'язаними особами:

2020 2019

ОперацiТ з
пов'язапими
сторонами

Всього Операцii з
пов'язаними
сторонами

Всього

1 2 з 4 5

Адм iнiстративнi витрати
(нарахована винагорода з

управлiння активами та
адмiнiстрування)

з8 000,00 ,74 72з,2з 42 000,00 6] 901,1з

Поточна кредиторська
заборгованiсть

1 500,00 20з 8,з 8 3 500,00 4021,51

Bci операцii мiж пов'язаними сторонами були проведенi на звичайних комерцiйних умовах.

щiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

Керiвництво Фонду визнае! що дiяльнiсть Фонду пов'язана з ризиками i BapTicTb Llистих
аltтивiВ у l-tестабiЛьI]оN4У pI{llKoBo]vly середовищi N,lоже суттсво зш,riнитись унаслiдоtt впливу
суб'ективних чинниltiв ,га об'сктивних LIинникiв, вiрогiднiст,i i напряN{ок впливу яких заздалегiдь
TOLIIIo лерелбtt,IиТи IJе]vlо)I(лИво, l]o таких рrазикiв вiдгlесегlо кредитrrий ризик" ригlt<овий ризик тit
l]изиI( лittвiдt,tостi. РигlковиЙ ризиI( вклIочас валtотl.tий ризик, uiд"оr,.оu"ii ризик та iлtший t.irrсlвий
ризLlк. Управлiння ризикаN,Iи кеlэiвництвом Фонду здiйснюеться на ocHoBi 1эозумiння причин
виI{икl,|енI-Iя ри:]ику, кiлькiсltоТ оцiltки його моrкливого впливу I]a BapTicTb tlистих активiв Tzt
застосуванI]я iгlстlэументарirо щодо його пом'якIпетltlя.

непiдприемницьI(е товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <нацiональний>
Примiтки ло рiчноI окремоI фiнансовоi звiтt-tостi за МСФз за piK, що закiнчився зl.|2.202о
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л

Полiтика з управлiгlня ризикаfuIи opieHToBat-ta LIа визначення, аналiз iуправлiння ризиками, з
ЯКИN,Iи СТИКаеТЬся Фонд, на встановленнrt l(онтролю за ризиками. а та](ож постiЙниЙ монiторинг за
piB1-1eM ризикiв, дотри]чlаIJI-Iям встановлелlих обь,lежень та полiтики управлillня ризикаN4и.

Управлiгlня ризика]vlи ttерiвництвом :здiйснtосться на ocHoBi розумirtня приLIиFI виЕIик[IеrIFIя

ризику' KirrbKicHoT оцiнкИ його рlохtЛивогО впливУ на вартiс,гЬ LlистиХ активiВ-Га Засl,ос)/вання
il lcTpyMellTapilo tцодо його поtчt'якшення.

В. 1 Kped п пtt t lt it р ltз ltK
I(РеДИТНИй РI4зllк * ри:]tlк того, lцо од}lа сторона KoI-]TpaKry про фiнаtrсовий irlcтpyMtelIT I]e з]чIо)t(е

ВИI(ОНаl'и ЗОбов'яtзання i це буде причtлною виникнення сРiнансового збитttу iншоТ сruрони. Кредиr,ний
РИЗИк llpиlapltrHHlti.i l'акиlчI (liнанссlвил,I iHcтpyrvreHravl, ,IK Ilol,oLIHi та деtlози,r Hi ра.чунки в банках. облiгацiТ та
деб iTopcbKa заборговаl-t icTb.

Основним N,Iетодом оцiнlси кредитних 1эизиltiв Фонду е оцiнка кредитоспромохrностi контрагентiв.
для tlot'o використовуються кредитнi рей,гинги та бlць-яка iнша доступна iнdlормацiя щодо Тх
cп [)ol\.Io)Itl IocTi виIсонувати борговi :зобов'язаI;ня.

8, 2 Pttt t t<oB u [t р ttз uк
Риlll<овl-rЙ ризиl{ - це ризик того, tцо справедлива вtlllтiс,гь або мzrйбутнi гроrrlовi 1-1oToKl,t вiл

фiнансового iнс,груменl,а l(оJIиваГИЛчlУ'l'ЬСя внас.гliJtоlt зпtiн ринttових цiн. Ринковий ризик oxolIJlюe
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валю,гний та вiдсотковий. Ринковий ризик виникас у
:]в'язttУ з ризиками збиткiв. зумовлеIJих I(оливанняN,Iи цiлt на акцiТ. вiдсоткових ставок та вал}отних
rcypciB. iIПФ нара:каю,],ьсrl на ринltовi ризиlй у зв'яlзttу з iнвес,гицiями ts акцiТ, облil,ацiТ,l,a iншi
(liHaHcoBi i нс,грументи.

Iнrlrий цiновий риз1,I]( - це ризиlt того, Iцо справедлива BapTicTb або майбутнi гроlповi потоки
вiд фiнансовоt,о iнс,гlrуN,lента коливатимуться внаслiдок зп,tiн ринкових чiн (окрiп,r ,l,их. що виниl(аюl-ь
уllztслiдок вiдсоткового ризрll(У LI14 в:lлIотIIого ризику), HeзzlJle)Kt-lo вiд того, чи спри.lилtегti воIIи
чиIII-IикаN,lи, характерrlиiv|и для оI(реN,lого фiнансового iHcTpyп,leHTa або його еш,tiтен,га, чи чинникаNlи,
що вIlливаЮть t-ta Bci подiбнi cPiHaHcoBi iНсr.р5lш,тентИ] з яItимИ здiйснююr,ьсяt опеlэацii на ринку.

осltовгlим методоI\4 оцillки цittового ризику с аrlалiз чутливостi. Серед методiв пом'якtllеIIня
цiнового ризику (Dонд використовуе диверсифiкацirо активiв та дотриN4ання лiмiтiв на вкладення в
акцiТ T,tr i ншi cPiHaHcclBi iнс,грумен.ги з не(liксованим прибуткоiчl.

Непiдприсмницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд кНацiональний>
Примiтки ло рiчноТ окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.2020

ии ризик: пlдсумковl кlлI,KicHi данi на З |.\2.2020

Актив з1.12.2020

р.

Частltа вiд
ак- тивiв,

о//о

рейтигtги
боргових

зобов'язалtь або
лiстинг акIiй

з|.l2.20l9
р.

Частка
вiд ак-
тивiв,

о/
,/ (,)

Рей,гиtlги
боргових

зобов'язань або
лiстиш акцiй

UA4000l992l0

UA4000l 9в006

45з 42,5,|

в/в Стабiльний
("Stапdагd &
Роог'S"
пiдтвердr.шо

рейтинг боргових
зобов'язань
УкраТни в

ltаltiоналыtiй
валютi l l вересня
2020)

42l 40,79

CaallCa (агенсr,во
(Moody's
пiдтвердило

рейтrтrг боргових
зобов'язань
Уr<раiilи в

нацiональнiй
выltотi,22
листопада 2019

р.)
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ВiдСотковиЙ ри:зик - це l]изиI( того, tIIo справедлива BapTicTb або майбутнi грошrовi
по,l,оltи вiд сРiнансового iнстlэуп,lента колива:IиN,lуl,ься внаслiдоtt змiн ринl(овик вiдсоткових
ставок. Н Т внпФ <Нацiогtальний> усвiдомлIое, що вiдсотковi ставки мо)куть змiнtоватись, i це
впливатиме на справедливу BapTicTb чистI4х аItтивiв.

Усвiдомлюtочи l]Ha,tHi ри:]ики. пов'язанi з коливаннrIмИ вiлсоr,кових ставок ),
високоiнфляrliйному середовищi, яке е властивим для фiнансовоТ оистеми УкраТни, Фог,д конrрсrл,оЪ
частку активiв. розмiщегlих у бо;эгових зобов'язаtлнях у tlацiональнiй валtотi з сРiксовагrою вiдсотitовото
ставкою.

Bir,r здiйсrrlос моtliтори1,1г вiдсоткових ризикiв Tzt ко1-1тролtос 'i'x максиNtilльI.tо припустиlчlий
1эозп,liр. У разi зl]остання вiдсоrrtових 1эизикiв I-1T вIIпФ <IIацiональнl.rй> п,lае нап,riр гlозбуват,ис.я
боргових фiнагlсових iгlcT,pyb,teHтiB з (liксованою вiдсотковою с,l,авкою. Монiтоlэинг вiдсо,гкових
;lизикiв здiйсl,ttосться шляхом оtliгrки впливу iчtохtливих :змiн вiдсотковик ставок на BapTicTb
в iдсо,гко в их сР i на нсt,l Bl.tx i нстlэументi в.

Дктивлl, якi наражаються на вiдсотковi ризик}l
Тип активу 3l.L2.2020 р 31.12.2019 п

/|epltсtBH i об.l izatlii' 45з 42l
Депозttпttt у баltксtх з82 з82
Рсtзолl 835 803

Часtttка в акпlrлвах Фоtйу,'% 78147Уо 77,8lo/o

!ля оцiнки мо}IgIивих коливань вiдсо,гtсових ставок внпФ <Нацiональний>> використоtsував
iстори,rнУ волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до l року) за ocTaHHi п-'ять
poKiB за оприлюдненою iнформацiсю НБУ

Молtлива змiна справедливоi Ba,pTocTi боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з сРiксованою
вiдсоr,ковою ставкоЮ розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за LIинною
cTaBKoIo та дискоI]ТоваI{имИ грошовими потоками у разi змiни вiдсотковоТ ставки за ко)Iшим
сРiнансовимl iHcTpyMeHToM.

Вiд

8.3 Ршuк лiквidносmi
Ризик лittвiдностi - ризик того, що суб'скт господарювання матиме труднощi в ходi

виконання зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом

непiдприсмницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <нацiональний>
Примiтки до рiчнот окремот (liHaHcoBoi звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.202о

Blc(),1,K() ики

Тип активу BapTicTb Середньозвая(ена
ставка

Потенцiйний вплив на чистi
активи фоrrду в разi змiни
вiдсотковоi ставки

на3|.122020 р,

Можливi l(олI.1вання ринt(ових ставок 0% 0%
ffерлtавнi облiгацiТ у
нацiонаrl ьн iй вал ю,l.i 45з 9.50% 0 0

Моrкливi коливzlFItlя ри1.1коt]их cTalBoI( J /о 7о^

ffепозити у банках у
t-tацiональнiй валютi зв2 12.03% - J.6Z 19.22

Разом вз5 х - з.82 19.22
наЗ1.12,2019 р,

Моllслив i I(оливаI,Iня .l)I4IIKoBиx ставок -0,21% 0,2|%
leplIcaBгli облiгацii у
нацiональнiй валют,i

42t 1з.25Yо

М оrк.гl ивi ItoJI иваннrI ринков1,Iх с.гавок |% l%

flепозиr-и у банках у
ltаt,liоtlалы,l i й валrотi зв2 1з,50уо -53 5з

Раlзоtчl 803 х -5з 53
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поставки грошових коштiв або iншого фiнансового аIсиву. нт внпФ кНацiональний> не
наражасться на значнi ризики лiквiдностi, оскiльки його зобов'язання перед учасниками
обмежуються наявними активами.

ffля управлiння ризикоtчt лiквiдностi Фонду контролюються обсяги лiквiдних активiв, якi
можутЬ бути KoHBepToBaHi у грошовi коштИ упродовЖ п'ятнадцяти днiв.

Ацалiз активiв та зобов'язань за строками ii погашення

Тис. грн 3\.12.2020 31.12.2019
менше HirK

15 днiв
()Iльше

нiж 15

днiв

менше
нiж 15

днiв

бiльше нiж
15 днiв

Гроrr_rовi коlllти 22,7 227
!епозити з82 зв2
Illвестицii в цiнrti паперLl 45з 421
Щебir,орська заборгован icTb 2 2
усього активiв ,)

l 062 229 80з
Пото.t1.1 i зобов'язан1-Iя ljtl послчги 2 4
Розрив
(активи MiHyc зобов'язання) \062 225 803

8. Вимоги достатностi капiталу й керування капiталом

ВiДПОВiДНО ДО ВИМОг Закону кПро недержавне пенсiйне забезпеченнл>, iнформацiя, що
оприлюднюеться недержавним пенсiйним фондом; обов'язково повинна мiстити ланi про змiни
чистоi BapTocTi активiв пенсiйного фонду та чистоТ BapTocTi одиницi пенсiйних активiв цього фонду .

Фондом, станом на 31 грудня 2020 року проведено розрахунок чистоТ BapTocTi активiв
недержавного пенсiйного фонду.

Чиста BapTicTb одиницi пенсiйних активiв за станом на 31 грудня2О2Ороку складае
0,427524 грн. та збiльшилась у порiвняннi з показником на з1 грудня2019року на з,з|од.

10. YMoBHi зобовоязання

10.1 YMoBHi зобов'язанця та невизнанi KoHTpaKTHi зобовrязання

нт внпФ <нацiональний> не мае умовних активiв i зобов'язань" а також
невизнаних контраIffних зобов'язань.

10,2. Ступень повернення дебiторськоiзаборгованостi та iнших фiнансових активiв

НепiдПРисмницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <Нацiональний>
Примiтки до рiчноТ окремоТ фiнансовот звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.202о

Найменування показникiв, тис. грн 2020 2019

Активи недержавного пенсiйного фонду(тис,
грн)

1 064 1 0з2

Зобов'язання недержавного пенсiйного
фонду(тис. грн)

(2) (4)

Чиста BapTicTb активiв (тис. грн) l 062 1 028
Чиста BapTicTb одиницi пенсiйних активiв (ipH) 0.427524 0,41з842
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внаслiдок ситуацii, яка склалась в економiцi Украiни, а такоltt як результат економiчнот
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не змо}куть
бути реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Фонду.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi iаходiв, якi
знахOдяться пOза зOною контролю Фонду. Ступiнь повернення дебiторськоi заборгованостi
Фонду визначаеться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi nu дuiу балансу.

на думку керiвництва Фонду, резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не
потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацii.

10.3 Судовi процеси

СтаноМ на звiтн\'дату [t1' вtlIlФ <ilацiсlнаЛьний> не с Hi позиRааIем. Hi вiдпt-lвiдачепл
за жодним судови]ч1 прот{есоN{.

10.4 Бiзнес середовище

Основну частину своiх операцiй Фонд здiйснюс на територii Украiни. Як наслiдок,
Фонд може бути пiдвернена ризикам, що xapaкTepHi для економiчних та фiнансових ринttiв
УкраТни, якиМ притаманнi ознаки ринку, що розвиваеться, Юридичне й податкове
законодавствО продовжуе розвиватись, тому характеризусться наявнiстю рiзноманiтних
тлумачень i внесенням частих змiн, що поряд з iншими законодавчими та податковими
бар'ерами накладас додатковi складностi на компанii, якi здiйснюють дiяльнiсть в YKpaiHi.

10.5 Оподаткування

L]наслiдок наявностi в yKpaTHcbKoN,Iy податковому законодавствi поло}кень, яtti
дозволяюТь бiльпt HiTt один BapiaHT тлумачення, а також через практику, Iцо склалася в
пес,lабi:tыIому eKoFIoMi,tHoMy середовищi, за якоi полатковi органи довiльно тлумачать
асlIекти eкorloпli,tHoi лiяльносr,i, у разi. якrцо rtолатковi ограни пiдпадут.ь суп,rнiву пеl]t]е
l]IумаLIенIIя. засповане па оцiнцi tсерiвI-1ицтва екоIlомiчrrоТ дiяльнос,гi Фонду. лiмlовilэttо, що
Фонл змушенltй буде сп:rати,Iи додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизнаl.lеtliсть
може вIrлинути tta варr,iсть фiнансових itlcTpyMeltTiB, втрати та резерврI ttiд знецirrенt{rl, .t,гакож на риFIкоtsий piBeHb цiн на угоди. На думrсу керiвництва Фонду сплатилtl yci
податки, топ,rу фiнаFIсова звiтнiсть t,te мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi
звiтрt мttlittу,гь перегЛялаl,исЯ вiдгttlвiднИN,Iи податКовиil{И органамИ протягом 1рьох portiB.

11. Подii пiсля звiтноiдати
Очiкуваrrий вttлив ctlaJlaxy Koptrr,laBipycy COVID- 1 9.
З по,Iатку 2020 року спаJIах KopoHaBipycy COVID-19 розповсюлився по BcboNIy cBi.r.y,

вплинувrllи на cBiToBy еконоп,tiку та фiнансовi ринки. IIротягом 2020 року очiкусться u.rnr"
на сlцiнкУ фiнансовИх iHcTpyMeHTiB, rцо оцiнюються за справедливою BapTicTb, на оцiнтtу
ОЧiКУВаНИХ КРеДИТItИХ ЗбИТlСiв щоло вiдповiдних (lirrансових активiв вiдповiлно до мсФз
9, "ФiIlatrcoBi illc.rpyмellT.и". а також на оцitltсу зrrЬцiненllя окремих rrефiнансових ак,глtвiв
ВiДПОВiДНО ДО МСБО Зб "ЗНеЦiНення активiв", Внаслiдок n .u".rruu",rocTi i тривалостiподiй, пов'язаних зi сполохом ltopoHoBipycy CovID-19, компанiя не мае практичноi'
можливоСтi Tc),iHo ,га налiйнО оцiнlt,t,И tii;rblcicHttй впJIиВ за]знаl{ених rrолii,r tta (;irraHcilBtlt:i
ст,ан i фiнансовi резуль,Iати лiялыlостi в 2О2О роцi. В теперiшнiй час ,серiвrrицiво уI]ажIIослiдкуе за фiнансовиN,Iи нас.rriдкапtи, викликаниN,Iи зазначеними подiяп,rи.

подii пiсля промiхtного перiоду i не вiдображенi в фiнансовiй звiтностi, передбаченiМСБО 10 <Подii пiсля звiтного перiоду>:

непiдприемницьке товариство вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <нацiональний>
Примiтки ло рiчноТ окремо]'фiнансовот звiтностi за МСФз за piK, що закiнчився з1.12.2о2о
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Подiя наявнiсть

Прийняття рiшення щодо реорганiзацii Фонду
оголошення плану про припинення дiяльностi Фонду
IcToTHi 

''РиДбання 
активiв, класифiкацiя активiв як утримуваних

для продажу, iншi вибуття активiв або експропрiацiя значних активiв
УРядом

ЗнищеннЯ (втрата) активiв ФондУ внаслiдок пожежi, aBapii,
стихiйного лиха або iншоi надзвичайноi подii

Аномально великi змiни пiсля дати балансу в цiнах на активи або
в курсах обмiну iноземних вЕlлют

Прийняття законодавчих aKTiB, якi впливають на дiяльнiсть ФондУ
(змiна ставки НБУ)

Прийняття зЕачних зобов'язань або непередбачених зобов'язань,
наприкJIад, унаслiдок надання значних гарантiй

початок крупного судового процесу, що виник виключно
внаслiдок подiй, якi вiдбулися пiсля дати балансу

Щивiденди за звiтний перiод оголошенi Фондом пiсля дати ба_тlансу
укладення koHTpakTiB щодо значних капiтальних i фiнансових

iнвестицiй
оголошення банкротом дебiтора Фонду, заборгованiсть якого

ранiше була визнана сумнiвною.
переоцiнка активiв пiсля звiтноi дати, яка свiдчить про стiйке

зниженнЯ ixHboi BapTocTi, визначеноi на дату балансу.
Продаж запасiв, який свiдчить про необrрунтованiсть оцiнки

чистоI BapTocTi ix реалiзацii на дату балансу.
виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до

перекручення даних фiнансовоi звiтностi.

Hi
Hi

н1

н1

Hi

н1

Hi

Hl

н1

н1

Hi

н1

н1

Hl

л

щодо подiй пiсля дати балансу, подii що
розкриття iнформацii у даних Примiтках

балансу i датою затвеI]дження
не вплинули на показники
1 грулня 2020 року.

фirrаrrсовсli
фirrаrrсовоi

Захараш T.I

Гончар М.П.

Нелiдприемницьке товариство вiдкритий недержавIlий пенсiйний tЬонд <Нацiональний>
Примiтки ло рiчноТ окремоi (liHaHcoBoi звiтностi за МСФз за piK, що закiн.tився з1.12.2о2о
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