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АУДИТОРСЬКА

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Нацiональнiй Kolvticii з цiннuх паперiв mа фонdовоzо рuнку

Padi
ВIДКРИТОГО НЕДЕРЖЛВНОГО ПЕНСIЙНОГО ФОНДУ
к в с Еукрлi нс ъ киЙ п Енс IЙниЙ Ф о н! п
AdMiHicmpamopy:

ТОВЛРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДЛЛЪНIСТЮ
ККОМПАНIЯ 3 УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ
ТЛ ЛДМ I Н IC ТРУВЛННЯ П ЕНС IЙНИХ Ф О НДI В

кукрлiнсъкI Фонди)

I. Звiт щодо аудиту фiнансовоi

звiтностi
Щумка

Ми провели ауди"г фiнансовоТ.звiтностi ВIДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСIЙНОГО ФоНДу
код еДРПОУ 38356406, мiсцезнаходження: 0405з, м. Киiъ,
пр. КИJIНIВСЬКИЙ, б.7А, Свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоi установи вiд О2.04.2013 ПФ М 124,

(ВСЕУКРАiНСЬКИЙ ПЕНСIЙНИЙ ООНД>,

реестрацiйний номер |21028З4, внесено до реестру 02.04.2013 р., (надалi

- кФонд>), що включае: Баланс
(Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про
сУкУпниЙ дохiд), Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом), Звiт про власний капiтал за2О2О
PiK Та ПРИМiтки до фiнансовоi звiтностi, включаючи стислий викJIад значущих облiкових полiтик.
На НаШу думку, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix с)rггевих аспектах
фiнансовий стан Фонду на 31 грудня2020 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за piK, що
закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТзвiтностi (далi-МСФЗ)
та вимог Закону УкраiЪи <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд 16,07.1999 Ns
996-XIV щодо скпадання фiнансовоТ звiтностi.
О"rо.а для думки

Ми провели аудит вiдповiдно ло Мiжнародних

стандартiв аудиту видання 2О16-2017 року,

приЙнятих в якостi нацiональних стандартiв аудиту (далi - МСА), Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
СТанДартами викJIадено в роздiлi кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностЬ> нашого звiту.
МИ е НеЗалежними по вiдношенню до Фонду згiдно з Кодексом етики професiйних бlr<галтерiв Ради з

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, та етичними вимогами, застосованими в YKpaihi до
нашого аудиту фiнансовот звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.

Ми вваясаемо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними для використання ix як
основи для нашоТдумки.

Ключовi питання аудпту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження були найбiльш значущими
пiд час нашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Щi питання розглядаJIися в KoHTeKcTi
нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в цiлому та враховуваJIись при формуваннi думки щодо неi, при
цьому ми не висловлюемо окремоТ думки щодо цих питань.

Суттева невизначенiсть, що стосуетьсfl безперервltостi дiяльностi
Звертаемо увагу на Примiтку 2,3,1, де розкрито iнформачiю про вплив глобальноi пандемii COVID19 на здатнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi. Аналiзуючи дiяльнiсть
Фонду, управлiнський персонал констатуе: 1) що не бачить жодних сутгевих cyMHiBiB щодо
безперервностi дiяльностi Фонду; 2) що на дату затвердження фiнансовоТ звiтностi не представляеться
можJIивим оцiнити, як надалi вплине COVID-19 на фiнансову лiяльнiсть Фонду; 3) що фiнансова
звiтнiсть Фонду не вкпючае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Фонд не
мiг продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно до принципiв
безперервностiдiяльностi в умовах глобальноi пандемiТ COVID-l9. Нашу думку щодо цього питання не
було модифiковано.

Iнша iнформацiя
Управлiнський персонаJl несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, Iншою iнформацiею с

iнформацiя, яка мiститься у Звiтностi до НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку за
2020 piK, у Поясненнях управлiнського персоналу, у Полол<еннях Фонду.

Наша думка щодо фiнансовоТ звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми не робимо
висновок з будь-яким piBHеM впевненостi щодо цiеТ iншоТ iн(lормацiТ.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоТ звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою
iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHyc суттсва невiдповiднiсть MirK iншою iнформачiею i
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформачiя
виглядас такою, що мiстить сутт€ве викривлення.
Якщо на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми доходимо висновку, що icHye суттсве
викривлення цiеТ iншоТ iнформаuiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили
таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.
Ми MoxteMo зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього
аудиту та внутрiшнього контролю Фонду.

Вiдповiдальнiсть управлiпського персоналу Адмiнiстратора Фонду
та тих, кого надiлено найвищими повноваженпями,
за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонаJI Адмiнiстратора Фонду
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (КОМПАНIЯ З УIIРАВЛIНIUI АКТИВАМИ ТА АДМIнIСтрувднruI
ПЕнСIIZнИх ФоНДIВ (УкРАiнСЬкI ФоНДИ>> несе вiдповiдальнiсть за скJIадання та достовiрне

ПОдання фiнансовоТ звiтностi Фонду вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi
та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонаJI Адмiнiстратора Фонду визначае

потрiбною для того, щоб забезпечити скдадання фiнансовоТ звiтностi Фонду, що не мiстить с)rггсвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоТ звiтностi управлiнський персонал Адмiнiстратора Фонду

несе

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,
РОЗКРИВаЮЧи, Де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
ПРИПУщенНя про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiнський персонал або планус лiквiдувати пiдприемство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших
реаJIьних альтернатив цьому,

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

фiнансового звiтування Фонду.

процесом

ВiдповЦальшiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями е отримання обГрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть } чiлому не мiстить
Суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу
думку. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi, проте не гарантуе, що аудит, проведений
вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттеве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони ввФкаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як
обГрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на ooHoBi цiеI фiнаноовоi звiтностi,

Виконуючи аудLlт вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiйне судження та

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

.

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 докази, що е достатнiми та прийнятними для використання ix як основи
ДЛЯ НаШОТ ДУМКи. Ризик невиявлення суттевого викривлення внаслiдок шахраЙства е вищим, нiж для
викривленНя внаслiдОк помилки, оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi
ПРОПУСКИ, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього 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;

r

оцiнюеМо прийнятНiсть застоСованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок
вiдповiдних розкриттiв iнформацiт, зроблених управлiнським персонttлом;

i

о

Щоходимо висновку цодо прийнятностi використання управлiнським персонttлом припущення про
безперервНiсть дiяльнОстi яК основИ для бухгалТерськогО облiкУ та, на ocHoBi оl,риманих аудиторських

доказiв ,робимо висновок, чи icHye суттсва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд
значний cyMHiB мояtливiсть ФондУ продовжити безперервну дiяllьнiсть, Якщо ми доходимо висновку
щодо iснування такоТ суттевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi аудитора до

вiдповiдних розкриттiв iнформацii у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ с
неналежниМи, модифiКуватИ свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських док€Lзах,
отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM, майбутнi подii або умови можуть примусити компанiю
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

,

оцiнюсмо загальне подання, структуру та змiст (liHaHcoBoT звiтностi вкJlIочно з розкриттям
iнформацii, а також те, Llи показуе фiнансова звiтнiоть операцiТ та подiТ, що покладенi в основу iT
складання, так, щоб досягти достовiрного подання.

ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвицими повноваженнями, разом з iншими питаннями
iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTcBi аудиторськi
результати,
включаючи буль-якi cyTTcBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту,
Ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повнова)I(еннями, твердження, що ми виконали
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомлясмо Тм про Bci стосунки й iншi питання, якi
могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалеяtнiсть, а такоя(, де це

застосовано, щодо вiдповiдних застере)I(них заходiв.

З перелiкУ Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими
повноваженнями, ми визначили Ti, що мали найбiльше знаLIення пiд час аудиту
фiнансовоI звiтностi
поточного перiоду, тобто Ti, якi € ключовими питаннями аудиту. Ми описусмо цi ttитання в своему звiтi
a

_)

аУДиТора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття

якщо за вкраЙ виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд
нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано

ТаКОГО ПИТання, або

ВИСВiТЛЮвати в
перевiDкити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

II. Щоло вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

А

Щей роздiл складений з урахуванням вимог, встановлених частиною третьою cTaTTi 14 Закону
Украihи <Про аудит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську лiяльнiсть> вiд 21,.|2.20117 М 2258-VIII (далi Закон 2258) до аудиторського звiту. Iнформацiя, яка щонайменше мае наводитись в аудиторському звiтi
За результатами обов'язкового аудиту згiдно Закону 2258, також наведена в iнших параграфах цього звiту
нoзilIе)Iшого аудитOра.
Фонд здiЙснюе дiяльнiсть вiдповiдно до Закону Украihи <Про недержавне пенсiйне забезпечення>>
вiд 09.07,2003 Ns 1057-IV.

Щодо звiту про управлiння
ВiДпОвiдно до ч.7 ст. 11 Закону Украihи <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
YKpaihi> вiд 16.07.1999 NЬ996-Х[V Фонд звiльнений вiд надання BiTy.
.Щотримання вимог нормативно-правових aKTiB
Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового рипку

Станом на дату цього звiту Начiональною комiсiею з цiнних паперiв

i

фондового ринку не

встановлено окремих вимог до аудиторського звiту щоло фiнансовоi звiтностi пенсiйного
фонду.

Iншi елементи
OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму та yMoBI| договору
на проведення аудиту фiпансовоТ звiтностi

Показник

Значення

ГОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ЗIДПОВIДАЛЪНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА*АУДИТ-

Повне найменування

иЕнЕджЕр"
Код за еДРПОУ
Мiсцезнаходження:

10949ззб
]3038, м, КиiЪ, Солом'янський район,
ЯР, будинок 2, корпус ЛIТ. Д, офiс 11

Щержавна реестрацiя:

)3038, м, Киiв, Солом'янський районо ВУЛИЦЯ
ЯР, будинок 2, корпус ЛIТ. Д, офiс 11

Номер та дата видачi Свiдоцтва про
внесення в Реестр аудиторських фiрм та
лудиторiв, якi надають аудиторськi
Цомер реестрацiТ в PeecTpi аудиторiв та
эуб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi
Роздiл

-

4689, рiшенням АудиторськоТ палати
Украiни вiд 01.12.2016 }lЪ 33413
Nэ

Ns

4689

кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
иають право проводити обов'язковий
Щата та номер

рiшення про проходження
перевiрки системи контролю якостi
аудиторських послуг

ВУЛИЦЯ ПРОТАСIВ

АПУм

339/3 вiд 2з.02.|7

ПРОТАСIВ

Бабiй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора М006153,
иданий рiшенням Аудиторськоi палати Украiни вiд
0.06.2006 j\b 1 65, подовжений рiшенням Аудиторськоi
ати УкраТни вiд 2б.05.20|6 Nр325/2 чинний до
,06,202|р. Номер реестрачii у PeccTpi аудиторiв та
'eKTiB аудиторськоi дiяльностi 1 02350.
призначення (обрання): 30. 1 1.2020.

f\,

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

та номер договору на проведення

,диту

фiнансовоТ звiтностi

й Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора Ns006153,
иданий рiшенням АудиторськоТ палати УкраТни вiд
.0б.200б Ns1 б5, подовжений рiшенням АудиторськоТ
ати УкраТни вiд 26,05,201б М325/2 чинний до
.06.2021р. Номер peecTpauiT у PeecTpi аудиторiв та
'eKTiB аудиторськоi дiяльностi 102350

говiр вiд 04,02.202I Ns 04-01/02121
,02.202|

закiнчення проведення аудиту

.Щиректор

3,202t р.

ТОВ АФ "АУДИТ

Щата складання

р.

Бабiй А.Ю.

Звiту

26 березня 2021 року
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,Ц,олаток

l

положенш (стандарту)
вимоги до фiнансовоi звiтностi"

до Нацiоншьного

iу*.-*рa"по.о облiку t "Загшьнi

flaTa (piK, мiсячь,

вtдкритиЙ нЕдЕрждвниЙ пЕнсtЙниЙ Фонд "всЕукрАiнський

за

€,ЩРПОУ

за

КоАТУУ

за

копФг

за

квЕд

ПЕНСIЙНИЙ ФОНД,

Пiдприемство

шЕвчЕнкlвськиЙ

Територiя

НЕДЕРЖАВtIИЙ

оргаtriзаuiйно-правова t}oplta госполаl)lоваIiня

ПЕНСIЙНИЙ ФОНД

ЕIслерлrавяе rtснсiйне забозпечення

Вид скоrtопriчноi дiяльностi
Середня кiлькiсть,1rачiчн"пiч

l

0

+з80504 t32826

Алреса, телеt!он

IV Звiry про tPiHaHcoBi результатш (Звiry лро сукупвий лохi,r)
Одиниця вимiру: тио, грн, без десяткового знака 1oKpiM роздiлу
(форлrа Ns2), грошовi покшники якого rаводяться в гривнях з копiйками)
Сшалено (зробити позначку "v" у вiлповiлнiй клiтинчi):
за положенняýlи (сганлартами) бухгаltтсрського облiку
за мiжнародними станларmми фiнансовоi звiтностi

Балапс (Звiт про фiшдпсовий
стан) пý 3r122020 р,

l80l00l

ФормаNcl КодзаДКУД

лктив
I.Нюборотнi апшви
HeMareoiмbHi активи:

+

Код

на початок

рядка

tвiтного Dоку

Нл Killellb
звiтltого пеlriолу

2

3

4

l000
l00 l

пеовiсна BapTicTb

l002
l005

l0
l0l l
l0

первiсна вартiчгь

l0l2
l0l5

л

l0 lб

l0l7
довгосmоковi бiологiчнi

киви

020

l

l02 l

первiсна ваDтiсть

l022

Щовгостроковi dliHatlcoBi iнвестицii:
якi облiковуt<rгься:lа пIетодом участi в калiтмi iнпrих пiдприемотв

l0з0
l035

l040
l045

Йu*ок

050

l

Гу:вiл

l060
коштiв у центрмiзовашх страхорих резервних фондах

065

l

l090
l095
l l00

Виробничi заrtаси

I

I0l

Нсзавершене Bttpol

t

l02

l

l0з

l l04

Товари

lll0

l l l5
l l20

ооботи.
,щебiгорська заборгованiсть за розрахуllка[tи:
за виданими авансами
з бюдt<етом
v ToMv числi

,]

податку на прибуток

l l25

lз0

l

l l35

lзб

l

l l40
l l45
55

l60
65

(

зб

з8

зI

зз

l l66
l l67

виmати майбчтнiх перiодiв
ч тоIlч

числl

R:

l l70
l l80
l

l8l

.-}

l

збиткiв або резерво*

пЙолiiБ,,,r,о,

l l82
l

l8з

l I84
l I90
I

Iп.

l300

III. Поточнi зобов'raоп"о i

ПОtо'tнr кllедtttоIrсuк.,

l'сIlсралыlий лирскl,оD
'l'Оts
"КУД ЛllФ.vкрJiнtькi

d,онлич

Головний бцгалr.ер

т()В (кУА Ап(D
"yKPaiHcbKi фонлио

ВlIзнача€ться

,дб"rrara"""

lrбоl,.оЙ,i.r","

lV. Зобов'язання, пов'язанi

lл

l95

67

,7|

6,7

,7l

l200

Iilланс

в порядху. встдновлсному

з

шбоl,о"ййrlйБЙ

3ахарапr T.I

l'ончар M.lI

ценlршLнl|м оршоY sllNонавilоl влцtl, що l)смl,rусдер)кiвну полtтltку
у сферi cTaTltcTttKlt,
,2/

коди

zoz||

l l

l

з8з56406

за 2020
I.

п.

ФормаNч2 Кодзадкуд

ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код

за звiтпий
пеDiод

за аналогiчний
пепiод попеDедньOг0 рOкY

1

3

4

Чистиl:i дохiд вrд реалiзацii продчкцiI (ToBapiB, робiт, послуг)

2000

Чuспti заtлобленi cпlDclxoBi пDе.|lii'

20l0

ем i i' tli dпuса

пр е.м

ii,

п

ере

н

d а н

i,

вал oqct

i )|

п е ре

с|м

20l l

ct

clltpax):Ba

'80rOш

Dядка

l

пр

-..|

1

н н

20|2

я

злliнсt резерв1, незсtробltеtt ux прелti it, всtлова суltсt

20lз

з,uiнсt часпtкu пepcctttlэctxoBttKiB 1,1.tезе7лвi незсtроб,пенш пpe.ltiit

20l,4

Собiвартiсть реалiзованоi продукцii
(товарiв,робiг, послуг)

2050

Llttcпli ttottecati збlппкu за сlпраховujlll вlrп.цсllпаlrll

20,10

()

)

()

)

Валовийl
ппибчток

2090

2095

збиток
Цохid (Btttп|lctпlu) Bid з,uiнu у резервах doB,,octпpoKoBttx

зобов'язсtнь

1 05

Цохid (вtttпрсппtt) Bid з,uiнч iHlllux сlпраховuх резервiв

2

з,uiнсt iHlttttx ctllDaxoqllx резеDбiв, валовсl с|)лtа

2

l

змitlа ,!аспlкLl переспlраховчкiв в

1

2

ill1.1lux спlраховцх резервах

0

lншi операцiйнi доходи

) ,п

8

5

у,tпому чttслi:
дохiд вiд змiни Bapтocтi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю

2I?l

8

5

дохiд вrд первiсного визнання бiс-tлс-lгiчних активiв i сiльськогоспсlдарськоi
продукцii

2|22

doxid Bid вltкорltспланlrя коutпtiв, вuвiльненuх Bid опоdапtкуваttня

z 2з

(3)

з

ддмiнiстративнi витDати

1

Витрати на збут

2 50

()

Iншi операцir:iнi витtлатl

2 80

( l3)

( lз)

lз

lз

в mолlу члtслi:

вшпраmu вid з.цiHtt Baptllocпli aKпlttBiB, якi оtliннltопlься эа сttравеdлuвою варпliспш
Bumpaпllt вid первiсно?о вllзнання бiолоziчнttх акпtuвiв i сiльськоzоспоёарськоi

пооdvкltii

Фiпппсовий рфультат вiд операцiйшоi дhльностi:

30

2l8

l

)

2l8z

пDибчток

2|90

:збиток

2|95

(8)

Il

22а0
1)1о

8

ll

,Щохол вiл участi в капlталi

lншi

tblHaHcoBi доходи

Iншi доходи

2240

В lПОлl)| |ll|слl,

224l

doxid Bid б.|lаlооiilноl оопомо?ц

Фiнансовi витрати

2z50

Втрати вiд участi в капi,галi
Iншi витDати

2255

П р ttбу, пр у

( зб ц п о

к)

в i

d ыtл

ttB _l, i н dl.,l

2270
яt| ii'

н

а мон

е

п a|lH i с

ttt а tlt п

t

i

ФiHaHcoBItli результат до оподаткуваllпя:
прибчток
збиток
Витрати (дохiд) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) вiд припиненоI дiяльн<lстi пiсля оподаткуваrlttя

Чястпй фiшлшсовий результат:

2z,75

2z90
2295
2300

2з05

прибуток

2з50

зби,гок

2з55

()
()
()

()
()

II.

сукупниЙдохlд
Код

Стаття

Dядка

за звiтншfi
перiод

за анялогiчнпй
перiод попереднього Dокч

2

з

4

l
.Щооцiнка (уцillка) необорс.lтних ак,l.ивiв

2400

.Щооцiнка (уцirlка) (titraHcoBиx iHc,l,pyMeltтi в

2405

Накопиченi KypcoBr рiзницi
LlacrKa iншсll,<l сукупllого
дсlходу асоцiйованrtх та спirtьних lllдIlplIcмc,l.It
Iншийt сукупrlий дохiд

2410
2445

Iпший сукупний дохiд до оподаткчвацня

2450

Податок на прибуток. пов'язаний з iншилl 0ук)/пним дOходом
Iнший сукуппий дохiд пiсля оподаткувапвя
Сукупнпй дgхiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 24б0)

2455

24l5

2460
2465

v
IIl. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ
Назва cTaTTi

l
Матерiальнi затрати

Код
Dядка

за звiтншй
перiод

за аналогiчппй
псDiод попеDеднього DoKv

J

4

2520

3

з

2550

з

з

,,

2500

Впrрати на оllлату п;lацi

2505

вiдрахування на со1.1iальнi заходи
Амtlртизацiя

25

l0

25l5

Iнlшi операцiйнi вrrтрати

Ратм

Ш. РОЗРАХУЕОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

кlлькlс,I,ь гl|]остljх акцlи
иi.l чt.tстиi:i прибу,гсlк (збиток) lta одltу прсlсr,1, акцitо

ZtЁ"l"}Б
1Ф

Захараш T.L
(iнiцiали, прiзвище)

Гончар М.П,

I-OJlOI}H!tii

О7r"lgцtltцlшШУ* .{

(iнiцiши. прiзвищо)

ýK#J$TJL',y*l

ч

коди
,Щата (piK, мiсяць, число)

за

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за 2ш.0 р.
ФормаN3

Код

За звiтний перiол

l

2

J

I. Рух KorlITiB у рсзу.пьтатi оllсраrliйllоiдiялыtос,t,i
Надходrкення вiд:
Ремiзацii пролукцiI (ToBapiB, робiт, послуг)

з000

Повернення податкiв i зборiв

3005

у тому числi податI(у на додану BapTicTb
L{iльового (liнансуваrtня

3006

Надходrкення вiд oTlltl маtлня субслrлiii, дотаltiй

30l0
з0l

Надходrкення aBaHciB вiд покупцiв i замовllикiв

з0l5

Надхtlдiкення вiд повернеllлtя aBaHciB

3020

Надходrкення вrд борlrttr

л

KiB неустол'rки

(

l

l80юй

За аналогlчний перiод
попереднього року
4

1

Надходiкення вiд вiдсоткiв за заJlишкам!t коштlв на поточlIих рахунках
rrrTpa(li в, пен i)

3025
з035

Надходlкення вiд операцiйноi орен.rlи

3040

Надходlкення вiд отримання роял,гi, авторських Rинагород
I-Iадходlкення вiд страхових премiй

з045

Надходiкення фiнанссlвrtх установ вiд поверtIеlIIIя

з055

поз1,Iк

з050
3095

Iншi надход;кення

Витрачання на оплату:
l00

(з)

з

ToBaoiB (робiт. послчг)

з

Працi

з 05

()

(

Вiдрахувань на соцiальнi заходи

з

0

(

()

Зобов'язань з податкiв i зборiв

J

5

витрачення Ila оплату зобов'язань з лодатку на прибуток

з

6

Витрачення lIa оплату зобов'язань з податку на додану BapTicTb
Витрачеllllя Ita оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв

J

Влtтрачення гlа оплату aBaHciB

J з5

Витрачення на оплату п<lверtlеIlня aBaHciB

j

Вlлтрачення IIа оплату цiльовl.tх BHeoKiB

з 45

витDачення фiнансових установ на надання позик

з 55

Iншi витрачання

3 90

()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Чистпй рух коштiв вiд операцiйпоiдiяльшостi
II. Рух коштiв у результатi iltвестицiilноi дiяльпос,l,i

3 95

_J

-3

8

1l

Ви,грачення

на оплату зобов'язаllь

за страховиillлl

кон],рак,гамtl

J

,|

8

40

з 50

Надходiконня вiд реалiзацiТ:
dllнансових iнвестицiй

3200

необоDотних активiв

3205

Надходження вiд отриманих
вiдсоткiв

з2|5

дивiдендiв

з220

Надхсlдiкення вiд деривативiв

(

(

()
(

()
(

()
(

,lr]ý

Надходrlсення вiд погашення гtозtlк

з2з0

Надходження вiд вибуття дочiрнього пiдприемства та iншоi господарськоТ
одиницi

з2з5

Iншi надход;l<ення

3250

I3итрачання на прлtдбання:

z5

(з)
()

tРiнансових iнвестицiй

з255

неоооl]отних активlв

з260

Виплати за деl)иватлIвам!l

зz,70

(

Витра,lснllя

зz75

()

()
()
()

3280

()

()

Iпшi плател<i

3290

()

()

чистнй рух коштiв вiд iнвестицiйноiдiяльностi

3295

5

7

lIa llадаllllя

Il(rlик

Витрачення на придбання дочiрнього пiдприемства та iншоi господарськоi
одиницi

] l

1

38356406

еДРПОУ

кодзадкуд

Стаття

202!l

( 29)

l

III. Рух коштiв у рсзультаr.i t}iпапсовоi;liяльносr.i

Надходження вiд:

Власного капiталу
Отримання позик
I-IадходrкеннЯ

вiд продаlItу частки в дочiрньому лiлприемс.гвi

lIIшl надход)I(еlllIя

Витрачання

з300
305

3

зз

l0

з340

на:

Викуп власних акцiй
погашення позик
Сплату дивiдендiв
Витрачення на сплату вjдсоткiв
Витрачення на сплату заборгованостi з
фiнансовоi оронди
Вttтрачення па придбання частки в дочiрпьому пiдприемствi
Витрачення на виплати неконтрольованим nuar*a" до"iрr* п,дпр*посruа*
у
Iншi платеlкi

Чнстий рух коштiв вiд фiпашсовоiдiяльпостi
чистпй рух грошовltх коштiв за звiтншfi перiод
Залишок коштiв на поrlа],ок рOку
влллtв змiни валtотlrих kypciB на,lа.ltишок коштiв
Залишок коштiв на кittець року

3

з45

()

(

3350

зз55

)

зз60

)

3365

)

()
()
()

зз15

()

зз90

()

()

зз70

)

()

3395
3400

1

3405

зl

27

зз

зl

4

34l0
34

l5

Захараш T.I

(iнiцiuи, прiзвище)
Гончар М.П.
(iнiцiши, прiзвище)

l/

к(_)ли

!ата (piK, мiсяць, число)

пiдпDисмство ВЦКР1,1ТИЙ НЕДЕРЖАВНИl]i ПЕНСiI;IНlIЙ ФОНД''ВСЕУКРАiНСЬКИЙ

пвнсlйниl;I Фоllд,,

за

z02ll I l

С!РПОУ

l

зв356406

(наймеlruвання)

3BiT про власнпй капiтал
за 2020 р.

ФормаN4

л
СтRття

кол
рядка

,

l
Залшшок на початок року
Корllгувапltя:

4005

Виправленl;я

40l0

Iншi зпIiни

4090

Скорпmвашпй залпшок на
початок року

4095

Чшстий прllбугок (збиток) за
звiтший перiод

4l00

Iпшшй сукуппшй дохiд за
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4l
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вiдрахування до резервного
капiталу
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42оо

4205

4210

Сума чистого прибутку, наJIе)кна
до бюджеry вiдповiдно до
законодавства

Сума чистогсl прrtбутку на
створення спецiальнлtх
(цiльових) (lондiв

дооцiпках

капiтал

капiтал

4z15

4220

ШOБГ_l

лений
прибугок

Неоплаченпй

(непокрптшf,

капiтRл

Вилучений
капiтал

Всьоrо

9

l0

збиток)
3

4

5

7

6

l..

t

4l12

Illший сукупний дохiд

кRпiтал
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Г
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4000
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tlомилок
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8

l

1

Сума чистого прибутку lIa
иатерiаJIьне заохочення

Внескп учасппкiв:

4240

Погашення заборгованостi
капiталу

4245

Вплучеппя капiталу:
Перепродаж викуплених акцiй
.часток)

Анулювання викуплених акцiй

4

5

б

7

8

9

l0

J))<

BltecKrt дсl KatliTa_lty

Викуп акцiй (часток)

3

4260

4265

(часток)

4210

Ви.llучення .tacTKrl в капiгалi

4275

Зменшення номiнальноi BapTocTi
акцiй

4280

Iншi змiни в капiталr

42ц)

Придбання (продок)
неконтрольованоj

дtlчiрньому

л

частки в

4291

iдлриемствi

Разом змiн у капiталi

4295

Залшшок па кiнець року

4300

3ахараш T.I
(прiзвище)

Гончар М.П.
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ВIДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСIЙНИЙ ФОНД
<<Всеукраiнський пенсiйний

фонд>>

3Bim про прабуmкu mа збаmкu mа iHuli сукупнuй doxil за pik,
якuй закiнчався 31 zруdня 2020 року
в

тис. грн.

Примiтки

PiK, що закiнчився
31 гпчдня
2020
20|9

1

1

3

4

Iншi операцiйнiдоходи

6.1

8

5

Адмiнiстративнi витрати

6.z

(3)

(3)

Iнш операцiйнi витрати

6,3

(13)

(

Iнш фiнансовi доходи
Прибуток (збиток) за piK

6,4

8

11

1з)

\вim про фiнансовuй сmан сmаном на 31 zруdня 2020 poly
Примiтки

31 грудня

2020

,,

1

3

Активи
IнвестицiТ в цiннi папери

6,5

Грошовi кошти

6,6

31 грудня
2019
4

38
JJ

зб

71

67

71

67

71

67

усьоzо акmавч

31

власний капiтал та зобов'язання

Чuсmа варmiсmь акmuвiв

пенсiйноzо фонdу

неDерэtсавноео
6.1

разом власнuй капimшl mа зобов'язання

3вim про рух zрошовuх Kou,lmiB за piK, tцо закiнчuвся 31 zруdня 2020 року
в тис. грн.

Примiтки

PiK, що закiнчився
31 грудня
2020

L

1

2

2019
4

3

Операt liйна diяльнiсmь

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв

на рахунках

Витрачання на оплату: ToBapiB (робiт, послуг)
Часmuй рух кошmiв BiD операцiйноiiОiяльносmi

(з)

(3)

-J

-J

8

ll

II. Iнвесmuцiйна diяльнiсmь

надходження

вiд

реалiзацii: фiнансовиi

iнвестицiй
Надходження вiд отриманих: вiдсоткiв

ВiдкритиЙ нелержавНr.rй пеttсiiiНиti (lонД <ВсеуrсраiНський пенсiйний (lонд>

Примiтки до рiчноi окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився Зl.\2.2О2Ор.

1

Витрачання на придбання:фiнансових iнвестицiй
Iншi надходжеllня

Чuсmай

diяльносmi

рух кошmiв Bid

29
25

iнвесmацiйноi
5

7

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод

2

3алuu.tок KotamiB на почаmок рокч

4

31

27

JJ

з1

III. Фiнансова diяльнiсmь

Iншi платежi
Часmuй рух коцlmiв Bid фiнансовоi diяльносmi

л,

Залuшок кошmiв на кiнець року

3мjни в капiталi

l

Залишок на 3 1 грудня 201 8 року
Використання прибутку
Усього сукупний прибуток за piK
Залишок на З1 грудня 20l9 року
Використання прибутку
Усього сукупний прибуток за piK
Залишок на З1 грудня 2020 року

Г9ц.рзл"ний
ТОВ (КУА ДIФ

диJ

(YKpaiHcbKi фондиli

Головний
ТоВ (кУА АпФ

Статутний
капiтал

Резервний

2

Всього

капiтал

Нерозподi
ленi прибутки

власний

3

4

5

Захараш T.I
Гончар М.П.

Вiдкри,гriй недерж.}вI]tIй пенсiйниl,i tРоrrл кВсеуrtраТгtсьttий гtенсiйний
фонд>
Примiтки ло рiчноi окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK,
що закiнчив ся З1,|2,2О2Ор,

капiтал

ВIДКРИ ТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСIЙНИЙ
< Всеукраiнський пенсiйний фонд>

Ф

ОНД

Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK,
що закiнчився З1 грудня2020 року
Iнформацiя про пенсiйнuй фонd mо проzрамu пенсiйноzо забезпечення

1.1.

Н t t ilrtl

Iнформацiя про НПФ

е ну в rtlt tt

л

Ф

о

HDy :

украТнською мовою повне: Вiдкритий недержавний пенсiйний фонд <ВсеукраТнський пенсiйний
фонд>;

украiЪською мовою скорочене: ВНПФ кВсеукраiнський пенсiйний фо"д>;
аНГЛiЙСЬКОЮ МОВОЮ ПОВНе: PUBLIC NON-STATE PENSION FUND KALL UKRAINIAN

PENSION FUND))

ЮрuОачнuй сmumус В НП Ф KBceyKpaiHcbKllй пенсiйнuй tlloHd>;
Вiдкритий недержавний пенсiйний фонд кВсеукраТнський пенсiйний фопд> (dалi - ФонО або
НПФ) е юридичною особою .
Код еДРПоУ З8з56406.
Фонд мае самостiйний балаrлс, рахунки у зберiгача? печатку, штампи та бланки зi своТм
найменуванням.
Фонд вкJlючено ло державноl,о реестру фiнансових установ 02,04.2013 року, реес,граrtiйний
номер l2l028З4. Свiдоцтво про ресстрацiю фiнансовоi'установи ПФ NЪ l24 вiд 02.04.20l3 р.
Вид Фонду - вiдкритий, тобто це недержавний пенсiйний сРонд, засновниками якого
можуть бути будь-якi юридичнi особи (KpiM тих, дiяльнiсть яких фiнансусться за рахунок
дер)Itавного бюдтtету УкраТни чи мiсцевих бюдл<етiв). Учасниками цього виду фонду молtуть бути
будь якi фiзичнi особи FIезалежно вiд мiсця та характеру ik роботи.
Мав стаryс неприбутковоТ усганови (внесений до Реестру неприбугкових органiзацiй l6.10,2012
polqy, рiшення ЛЪ З5), виключений з реестру неприбут,кових установ рirпенням Jф 1705624600684 вiд
21.01.20| 7 року та дата скасування ознаки неприбутковостi 01 .07.2017р.

Засltовltuкu ФоttDу
Засновником Фонду с Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Альтана AcicTaHc>.

Меmа diяльносmi ФоttOу
Фонд створений для провадкення дiяльностi з недержавного пенсiйного забезпечення шляхом
накопичення пенсiйних коштiв на користь y.tacHprKiB Фонду з подальшим управлiнням пенсiйними
аКТИВаМи, а також для здiйснення пенсiйних виплат учасникам Фонду у визначеному Законом УкраТни
<Про недержавне пенсiйне забезпеченlrя> (далi * Закон) порядку.
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Предметом дiяльностi Фонду с сукупгriсть органiзацiйних, юридичних та iгtIllих
передбачених чинним законодавством УкраiЪи дiй, спрямованих на здiйснення нодержавного
ПенСiЙного забезпечення учасниttiв Фонду з метою отримання ними додатковI,гх до
ЗаГаЛЬНООбОв'язкового державного пенсiЙного страхування пенсiйних виплат.
OpzaHa управлiння В НП Ф кВсеукраiнськuй пенсiйнuti фонdtl
ОРГаНаМи упРавлiння Фонду е загальнi збори засновникiв та Рада
органiв управлiння Фонду заборонено.

Фонду. Створення iнших

вiдrсритий недержавItий пенсiйний rронл <всеуrtраiнський пенсiйний фонд>
Примiтки До pi'rHoT окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2О2Ор.

Рада Фоlлду с сди]{14м |]ег5zлrl11нr"-) дitо.lлlr.л оргаIlоN,I управлiння Фонду, Iцо злitYtсlrlос
KoНTpojlb за пот,очною дiяльнiс,гю Фонду ,l,a вирiшуе ocHoBHi питання Його роботи. Засiдання
Ради Фоrlд}/ проводяться перiодl,t.tttо (rtе

pi,,1rrre

rliilt раз гlа квартал),

з |lпpaBitiHHlt ilкпluвомлl, зберizач Фонiу
Алплiнiстрування Фонду виконус Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кКомпанiя з
управлilttlя актI4ваjllи та адruriнiструванltя пегtсiЙлIих фондiв KYKpaiHcbKi фогrди> (далi
Адмiнiстратор) вiдповiдно до договору lla адмiнiстрування Jф A-l4 вiд 18.07.201З року.
Адмiнiстратор лiс на пiдставi таких лiцензiй:
лiцелlзiя cepiT АБ ЛЪ 1l5994, видана Нацкомфiнпослуг 29,12.200В poкyt отрок 1r дiТ безстрокова. Провадлtеtlllя дiялыtостi з адплiнiстрування недер)кавIIих пенсiйних фондiв;
Мiсцезнахtlд}I(ення Адмiнiстрат,ора: 0З l5 l. rvl, КиТв, вул. УшинськоI,о. бул. 40.
Управлitttlя активаi\4и Фонду B}rKoIlyc Товаllиство з обшtеrкегlоrо вiдповiдальнiстtо <Компашiя з
управлiння актива]\,1и та адfuliнiстрування пенсiйних tЬондiв <Альтана lHBecTMeHT Менедясмент) (далi
-КУА) вiдгtовiдно до логовоl]у на управлiння активами Ns 2-У вiд 05.08.20lЗ року. КУА дiе на
пiдставi таких лi tlеrlзiй:
лiцензiя cepiT АЕ N9 294695, видана FtItЦllсDР 2'7.0|.2015 року, строк if дiТ * безстlэоltова.
Про(lесiйна дiя",tьнiсть на (lондовоN{у ринку - лiяльнiст,ь з уtlравлiнняt акт,ивами iнст,и,гучiйних
l+BecTop ilз (дiяльгr icTb з упlэавл iHllя акти вам 1.1).
МiсцезнаходженLtя I{YA: 04053. rul. КиТв, гtlэов, Киянiвсьttий, бул. 7А,
Зберiгitчеп,r Фонду е Ilубlriчне аltцitlнерне товttриство (IIЕI'ШИЙ YKI'AiIlCblil.1l.j
МI}КI-IАРОДНИЙ БАI-II() (далi- Зберiгач). який надас Фонду вiдповiднi послуги згiдно з договороNr
J\г9 l -ПФ вiд 05,0В.20 1З porcy.
Зберiгач дiс на пiдставi лir(еlrзiI серiI дЕ N9 2947l0, виданоТ НКЦПФР 14.02.2015 року.
Мiсцезrrаход)I(енI,Iя Зберiгача: 04070, шл. КиТв, вул. Андрiiвська, буl,.4,
Аiл.tiнiспцлпплOр,

t<tl.,ptпttHilt

i

1.1.1.

Опис програмlл пепсiliпого забезпечеппя Фопду.
Програма пенсiйного забезпечення НПФ - це частина системи накопичуваJIьного пенсiйного
забезпечення, яка Грунтусться на засадах добровiльноТ участi фiзичних та юридичних осiб, у
cPopMyBaHHi пенсiйних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсiйного
забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсiйного страхування пенсiйних
виплат. Вона дозволяе:
. створити додаткове до загальнообов'язкового дерr(авного пенсiйного страхування
джерело пенсi йних виплат;
. забезпечити громадянам бiльttl високий piBeHb )киття при досягненнi пенсiйного Bittyl
. забезпечити формування нових джерел iнвестицiйних pecypciB для iнвестування в
сектори
економiки;
рiзнi
. створити умови для додаткового стимулювання розвитку ринку капiталiв,
здешевлення кредитiв та пiдвищення лiквiдностi фондового ринку;
. побудувати систему недержавного пенсiйного забезпечення Украiни на ocHoBi
апробованих у свiтовiй практицi принципiв та механiзмiв,

Прuнцапа про2роммu пeHciltozo забезпеченпя НПФ:

. законодавче визначення умов недер)I(авного пенсiйного забезпечення;
о заiнтересованiсть
фiзичних осiб у недержавному пенсiйному забезпеченнi;

a\

одобровiльнiсть створення пенсiйних фондiв юридичними та фiзичними особами,
об'сднаннями фiзичних осiб та об'сднаннями юридичних осiб;
.добровiльноТ участi фiзичних осiб у системi недержавного пенсiйного забезпечення та
вибору виду пенсiйноТ виплати, KpiM випадкiв, передбачених Законом;
ОдОбровiльнiсть прийняття роботодавцем рiшення про здiйснення пенсiйних BHecKiB на
користь своТх працiвникiв до системи недержавного пенсiйного забезпечення;
oeKoHoMi.tHa заiнтересованiсть роботодавця у здiйсненнi пенсiйних BHecKiB на I(ористь
своIх працiвникi в до системи недер)I(авного пенсiйного забезпечення;
. немо)кливiсть необrрунтованоТ вiдмови роботодавця вiд здiйснення пенсiйних вгlесttiв
СИСтеми
недержавного пенсiйного забезпечення на користь cBoix працiвникiв, якщо
ДО
роботодавець розпочав здiйснення таких пенсiйних BHecKiB;
О
рiвноправнiсть Bcix учасникiв пенсiйного фо"ду, якi беруть участь в однiй пенсiйнiй
cxeMi;

Вiдкрит'ий недержirвIIttй пеttсiлiнилi (lонд кВсеуrсраТнський пенсiйний фоrrд>
Примiтки ло рiчноi окремоi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12,2020р,

4

орозмежування та вiдокремлення активiв пенсiйного фонду вiд активiв його
засновникiв i роботодавцiв - платниltiв пенсiйного фопду, адмiнiстратора, компанiй з
управлiння активами, страхових органiзацiй з метою унемохUIивлення банкрутства
пенсiйного фонду;
. визначеFIня

розмiру пенсiйноТ виплати залежно вiд суми пеноiйних коштiв,
облiкованих на iндивiдуальному пенсiйному рахунку учасника фонду або застрахованот

особи;

.гарантування фiзичним особам реалiзацiТ прав, наданих Тм цим Законом;
о цiльового та е(lективного виl(ористання пенсiйних коштiв;

.державне регулювання розмiру тарифiв на послуги, що надаються

недержавного пенсiйного забезпечення;

у

системi

Овiдповiдальностi суб'ектiв системи недержавного пеноiйного забезпечення за

поруш9ння норм, перодбачених цим Законом та iншими нормативно-правовими актами;

.державне регулювання дiяльностi

нагляду за його здiйсненням.

з

недержавного пенсiйного забезпечення та

Пралtеiавtli Фонiу

!О

ОСновноТ гругrи робот,одавцiв, яtti сllлаtlуюl,ь (сгlла.lували) пенсiйнi внески вiдноси,гься

-

ГОВ
'ГОВ
кКУА АПФ AЛЬ]'AHA IНВЕСТМЕН'Г МЕНЕД}КМЕНТ), ТОВ кФрiленд УкраТна>,
кIнвестиrцiйtlа компаrлiя кТЕССЕРА КАПIТАЛ). ПрАТ кАЛЬТАНА КАПIТАЛ). !о групи працiвttикiв.

к

ОХОПЛеt|их прогl)амоIо пснсiйtлого забезпсчеttllя вiлtttlояться Bci працiвIIиI(и вIа,Iадника,

'гРудОвих вiдносtlнах
вкладI-1 и Ktll\{

з засновником абсl

и не сплilLIувал исL пеl rci

й

l

r

рtlбоr,tlдавце]\,l
i BIIесKI4.

-

IIJIтгником Фонду.

На

якi переб),вали

в

прот,язi 2020 poKv

Cl'aHopI на

3 1.12,2020 р. Фонд здii.tснюе недержавне пенсiйне забезгlе.tення 32 у.Iасникiв. яtti с
ПРацiвниками вищез?}значених роботодавцiв. За 2020 piK не було залучено нових вкладникiв.

YtacltttKtt Фонd1l
Учасниками ВI-IIlФ кВсеукраiнський пенсiйний фоrд> е фiзичнi особи, на користь яких
СПЛаЧУВrlJIИСЯ ПегlсiЙнi вIlески ло Фонду i якi MatoTb право на отримаFII-1я ленсiЙних виплат або отриплукlть

TaKi виплати Ita уN4овах i в порядк51 визначеIlих псгlсiйним KorITpaIсгoM та договором про виплаry.

Iti'llыtiсть учасниltiв й?ном на 3
Ytt

о в

tt п1l а tl ш

rc l l t l rl

tt е н с i

йl

t

oi

l

пр

.

l2.20p.
о zр

(u

t

c],aHoBL1,I,b З2

lt

I1Рограп,lаможебу,l,иприпинена,rtкщолittвiлованi

фондi Bci його учасники.

особи.

Bci засновникиабо

припинили участь в пенсiйному

Пtlряiок ytlttu)eHHlt lteHciiilt ttx ttoHmpaKпtiB з В Н П Ф KBceyKptttHcbt<tt [t tleHciйH uil фонr)>
ПеНСiЙниЙ коFI'IраI(г е договором мiж Фондопt ,га його вIulадниliом. rtкий ушlадасl,ьс}I вiл

imreHi

ФОНДУ йогО Адмiгliстраторомl та згiд1,1о з якиi\4 здiГlснlосться гIедер)Itавне пенсiйне забезпечення учасLlика
q)онду.

Пепсitiнi cxeJ|l.lt, пtlряitlк (ll!eceH|lrl зrнiн io пllx пла ix cKrtc)lBaHHlt
УivIови 1'а порял()к недер}ltаl]ного t,lенсiйного забезпечення, що :здiйснюеться Фон7дсlм.
ви:]I-IаLlаlотьQя пеtlсiйt-tиьли схеl\4аl\4и. якi рсlзробляrоться з дотриманням вимог Закс,lt-tу, itlцlих
НОРмативно-гll)авових аlt,гiв з питань нt,державного llенсiйного забезпеченнrI та Статуту.
Фондом зареестровано lleHcip]Htt cxel\,Ia - Пенсiйна схема Ns l .
Фоltд викоРистовуе програNlУ пеlлсiйного забезпеченлля з визначе}|им внеском, згiдно з якоIо суми,
що tliдлtягаю,Iь виIlJlа,ti у виглядi пенсiйноl-о забезпечення, визначаюl,ься вiдповiдно до BHecKiB,
cllJlttlleниx ло Фонлу. i tl,t,риrulансlгtl вiд t.tих iнвест.ицiйного дохолу.
Cyb,ta пегlсiйгlих кошtтiв, пцо Flале)кить Ko)KгIo]vly учаснику (DонДУ, визначасться множенням
tti.llbKocтi ол1,IницЬ ltеноiljниХ att,1,1tBiB Фонду' обiIiltоваt-lиХ на iндивiдуально]чlУ llенсiйномУ
lltlЦ,нttу йоl tl
учасника. на Ltис-гУ BapTicTb tlд1,lницi гIеноiйгlиХ активiВ Фоr-rдУ та вiдобрzuкаеться на iндивiдуальному
псгlсiйноivtу paxyllt(y учасrIика I-IПсD. Сума пелrсiйtlих коштiв ycix
учасгtикiв Фоrrду дорiвlltос чистiй
BapTocTi аl<тивiв ос,l,аннього. Чисr,а BapT,icTb акт,ивiв Фонду, ttiльtсiсть одиниць його пенсiйних ак-t.ивiв т,а
чllота BapTicTb сlдиlltацi пегtсiйгtих активiв с)оIIду визIIачаIоться ко}I(ного
робсlчогодня.

вiдrсри,гий недерж?lвttий пенсitiлtий фонд <всеукраirrський пенсiйFIий
фоrд>

Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовоI звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З\.\2.2О2Oр.

Пенсiйнi внескu iltl Фонlу
Пенсiйнi внески - Iрошовi кошти, сплаченi вIt;Iадником ДО Фонд, в розмiрi та порядку,
установленому пеноiйним контракгOiчI, уI<;]аденип4 з Фондом згiдно з умовами пенсiйноТ схеми.
Максш,tальний розмiр пенсiйних BHecKiB не обмелсусться. Пенсiйнi внески сплачуIоться лt4lIJе R
нацiональнiй валютi Украi'ни, а у випадках, передбаченrz,х законодавством Украr'ни, в iноземнiй ваlпотi за
офiцiйниivr обмiнним курсом Нацiонального банку Украiъи, що дiяв на момент сплати, шляхом

безютЬкових розрахункiв, Юридичнi особи сплачуrогь пенсiйнi внески лlтпе в безгсrгiвковй
формi.
Пенсiйнi внески сплачуються перерахуванням вiдповiдних грошових ёум на поточнi ра(унки Фонду
у його Зберiгача. Розмiр та порядок сплати пенсiйгrих вгlескiв встановлюсться пенсiйним контрактом
вiдповiдно до обраноi пенсiйl;оТ схепдz,

П е Hci йнi сtкпоu в lt Ф о нф
Пенсiйнi активи - активи Фонду, сформованi виключно внаслiдок пов'язаноТ з

провал}кенFIяi\.l

ним дiяльностi з недерлtавного пенсiйного забезпечення.
Пенсiйнi акгиви Фонду ск.гIадаються iз:
1

) активiв у грошових liоштах;

2) активiв у цiнних паперах;

3) iнших активiв згiдно iз законодавством.

Iнвестицiйна дiяльнiсть
деrоrарацiТ

та,

з

активами Фонду здiйснюегься вiдповiдно

вимог Закону.

I нв е с m u цi liH ч О ааury

цiл
Iнвестицiйtlа декларацiя
а

с

до його

IнвестицiйrrоТ

документом, який визначае iнвестицiйну полiтику Фонду. В

IнвеСтицiйнiй деrtrrарацiТ вiлобраяtаються ocHoBHi напрями iнвесryвання активiв Фонлу та обмеrкення
iliвестицiйнот дiяльностi з пеноiйними активами, встановленi у межах загаJIьних вимог та обплеrкень

iнвестицiйноТ дiяльностi, визначених Законом. Iнвестицiйна декларацiя

розробляються i затвердIсуються Радою Фонлу.
В u ко р ttc ttt а t t t t я tl

е

t t

с i йt t лtх

ct

кпl

ltB

iB Ф

о п

Фонду та змiни до

неi

dy

ПенсiЙнi активи) що накопичуtоться у Фондi" використовуються для цiлей його iнвеотицiйноТ
дiяльностi, виконання зобов'язань Фондом перед його учасниками та оплати витра1, гlов'язаних зi
ЗДiЙсненl,tям недер)I(авного пенсiйного забезпечення з урахуванням обмежень, встановлених
законодавством.

О с пtлв Hi пtl кклп uк lt

0

iлл

ь н,о

сmi Ф о н 0у

LIистi активи Фонду наЗ1.12,2020
року - 7l тис. грн.
Загальна сума надходкень пенсiйних BHeoltiB ло Фонду за2020 piK сr,ановить 0 r,ис. грн. ч,гоi\4у
'tиСлi Сума переведення пенсiЙних коштiв з iнших недержавних пенсiйних фондiв 0 тис. грн.
h Г{ереоцiнI€довIlостроltових зобов'язань Фонлу в2020 роцi, становить 4 тис. цrн.
h За звiтний 2020 piK здiйснено пенсiйних випла"г на загаJIьну суму 0 тис. грн.

h
h

lr Прирiст чистих акгивiв Фонду за2020

piK

-

4 тис. грн,

Основа пidzоmовкu, заmверdэrcення i поDанлtя фiнонсово'i звimносmi

2.1.

[ocToBipHe подання та вiдповiднiсть МСФЗ
ФiНанСОва звiтнiсть Фонду с фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з
метою достовiрно подання фiнаrrсового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв
ФОНДУ ДЛя задоволення iнформацiйних потреб rпирокого кола корисryвачiв при прттйняттi 1-1иптl.т
економiчних рiшень,
Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Фонду за piK, що закiнчився 3 l грулн я 2020
року, е
МiжнародНi стандарти фiнансовоТ звiтtlостi (мсФз), включаючи Мiхснароднi стандарти бухгалтерського
облiку (мсБо) та Тлумачення (ктмФз, пкт), видаtri Радою з Мirкнародних стандартiв бухгалтерського
ОбЛiКУ (РМСБО), в редакцii чиннiй на 1 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi
Mi HicTepcTBa фiнансi в Украiни.

ПiдготовлеНа фilrансоВа звiтнiстЬ ФоlrдУ чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдttс Bcib,l
вимогаМ Mc(I)'] i Bl)a\.\ IiаI.1lrям зtttit.l. RIlccclrr.rx Р\4r]Б() cTalto,r.t Ila .,llаtу .зBiTl tос,гi. .lo.rl],,l\lilllI1,1 Ilill\

ВiдrtритиЙ недержавrIий пенсiiiНиii фонД кВсеукраiнський пенсiйний (lоrrд>

ПримiткИ до рiчноi окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2О2Ор.

забезпечус достовiрне подання iнфорп,Iацii в фiнагrоовiй звiтностi, а саме, доречlлоТ, достовiрноТ, зiставноi'
зрозум iлоi iнформацiТ.

,га

При формуваннi

фiнансовоТ звiтностi Фонду керувалися також вимогаNIи нацiональгttlх
та норма],иtsник аtt,гiв щодо органiзацii i ведення бухгалтерсьltого облiку та сIсlадання
фiнансовоТзвiтностi в YKpai'Hi, лкi не прс1,1,ирiча,гь в1,1могаI\4 МСФЗ.

ЗаконодаtsLlих

2.2,

I}алюта подання звiT,нос,гi та функцiональна валюта, ступiнь округJIення

Валlота подаllIIя звiтltостi вi;tповiдас (lуrrкIliоlrальнiй валютi, яко}о е украiнська гривня.
Фiнансова звi'гнiс'гь сl(llалена у l,исrlчах гривень, окруD.Iених до цiлих ,гисrlll, r,oMy вiлхиJlення lll]tl

заокруглен

rl

i молсл

и

ве в

fuIe}I(Ax

олн icT тися.l i.

2.З.

Прltttl,щсltнrlriробезtrсрервltiс,lьлiяLlьносr,i
Фitчансова звiт,нiс,гь rtiдго,l,ов.ltенzl вl4ходrlLlи Ilрипущення I,1po безперервнiс,гь дiя.ltьнос,ri.
вiдповiлttо до якого реалiзацiя активiв iпогаttIеt-ttlя зобов'язаrlь вiдбувасться в ходi звичайноТ
дiяльностi. Фiгlансова :звiтлliсть FIе вI(лючас корлlгуваIlня, якi необхiдно було б провести в ToN,Iy
випадку, якби Фонд не ]\4ol]lo llроловжI,1ти IIодtlJIьше злiйснення фiнансово-господарськоТ дiя.ltьност,i
вiдповiдt,lо д(,) принципiв безперервlltlстi дiяльгtостi.
2.3.1. ПрипуlllеtlIIя пlrо бе:rперервнiсть дiяльностi в перiод глобальноТ пандепtiТ COVID-19
Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку,
якби Фонд не мiг би продов)I(ити подальше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi
вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. Керiвництво не бачить жодних суттевих cyMHiBiB
щодо безперервностi дiяльностi Фонду. На дату затвердження фiнансовоТ звiтностi не
представля€ться можливим оцiнити, як надалi вплине COVID-19 на фiнансову дiяльнiсть Фонду.

2.4,

Рiшелlлlя про затвердiltеIIня фiнансовоi звiтностi

2.5.

Звiтний перiод фiнансовоТ звiтностi

Фitlat-lcoBa звiт1,1iс-тl, q)оIrду затверл)ксIIа ло l]ип\/ску (,з пtcTolo опl)llлtо.цltсlлtlя) 1litttcttttяbl I)п.,lll
Фоllду 22 сi.lllя 202l р, Hi учасгrики Фонду, rri irrшi особи не мають права вIlосити зь,liни до rtieT
фiнансовоТ звi,l,носr,i lliс:lя iT затвердження ло B}4IlycKy.

Звiт'ни,v пеlliолоiчt, за ltкиl,f форл,rуст,ься фiнансова звiтнiсть, вва)l(асl,ься календарний pirt. r,обr,о
0l сiчня гlо З l г,рудня 2020 року.

rrерiод з

I-IoBi

2,6. HoBi i переглянутi МСФЗ та iнтерпретацiТ
МС'ФЗ, прtайttятi cTal|0lll rra З l. l2.20, ефеr<тивIIа дата яких не HacTrulzl
Ефективна

МСФЗ та правки
до них

OCHOBHi ВИМОГИ

дата

flocTpoKoBe
застосування

3астосування у
фiнансовiй
звiтностi за piK, що
закiнчився

Вплив
поправок

31.12.2о2о р.
У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в

МСФЗ 9

рамках Реформи lBOR опублiкувала
поправки/ цо доповнюють випущенi у
2019 роцi та зосереджують увагу на

Фiнансовi

iнструменти,
МСБО з9
Фiнансовi
iнструменти:

та
управл iнський

персонал

коли/ наприклад, базовий показник

визнання та

оцiнка, МСФЗ

Керiвництво

наслiдках реформи базового рiвня
процентних ставок на фiнансовiй
звiтностi компанii, якi виникають,

7

Фiнансовi
iHcTpyM енти:

Розкриття
iнформа цi'i,

МСФЗ 4 CTpaxoBi
контракти та

МСФЗ rб Оренда

процентноi ставки, який
використовуеться для обчислення
процентiв за фiнансовим активом

r сiчня zoz:"
року

проводять

flозволено

не застосовано

замiнено альтернативною базовою
ставкою.
Поправки до фази 2 розглядають
питання, якi можуть 8плинути на

дослiдхення
щодо
потен

ц

iйного

впливу на
фiнансову
зв iTH icTb.

фiнансову звiтнiсть пiд час реформи
базового рiвня процентних cтaBoKi
включаючи наслiдки змlн договiрних

ВiдrСРитий недержавIlлtй гlенсiйtний фонл <<ВсеуrtраiItський пенсiйний r|lorrд>
Примiтки ло рiчноi окремоi (liHaHcoBoT звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2О2Ор.

7

Ефективна

МСФЗ та правки

OCHOBHi ВИМОГИ

до них

дата

flocTpoKoBe
застосування

3астосування у
фiнансовiй
звjтностi за piK, tцо

Вплив
поправок

закiнчився
з1.12.2о2о р.

грошоsих потокiв або вiдносин
хеджування, що виникають внаслiдок
замiни базового рiвня процентноТ
ставки. з альтернативною базовою
ставкою (проблеми iз замiною).
На етапi 2 свого проекту Рада внесла
змiни до вимог зазначених стандартiв,
щ0 стOсуються:

.

змiни договiрних грошових
потокiв - компанi'i не доведеться
припиняти визнання або
кориrувати балансову BapTicTb
фiнансових iHcтpyмeHTiB для

змiн, що вимагаються реформою,

а замiсть цього оно8ить
ефективну процентну ставку, щоб
вiдобразити змiну до
альтернативноi базовоi ста вки;
. облiк хеджування - компанii не
доведеться припиняти облiк
хеджування виключно тому, що
вона вносить змiни, якi вимагас
реформа, якч.{о хеджування
siдповiда€ iншим критерiям
облiку хеджування; i
. розкриття iнформацii - компанiя
повинна буде розкривати
iнФормацiю про Hoвi ризики, що
виникають внаслiдок реформи,
та про те, як вона управляе
переходом до альтернативн их
ставок.
Поправки до Фази 2 поширюються

лише на змiни, якi вимаrа€

реформа
базового рiвня процентних ставок до

фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин
хеджування.

Керiвництво
та

Поправки забороняють компанii

уп ра вл

вираховувати з BapTocTi основних

МСБо rб

засобiв суми, отриманi вiд реалiзацii
вироблених предметiв, коли компанiя

<OcHoBHi

гоry€

засобиD

викорисIdння. Натомiсгь компанiя
визна€

i

нський

персо нал
о].

актив до його цiльового

сiчня

2о22 року

вва)l(а€,

flозволено

не застосовано

д

що

iяльн icTb

Товариства не

TaKi надходження вlд продажу

входить у

та пов'язанi з ними витрати у прибутку

сферу

або збитку.

ц

дi'r

ього

ста нда рту
Поправки уточнюють/ що (витрати на

МСБО з7

виконання

<Забезпечен ня,

непередбаче

н

i

зобов'язання та
неперед бачен
активи>

i

договоруD

являють

l(ерiвництво

собою

та

витрати, безпосередньо пов'язанi з
договором - тобто або додатковi
витрати виконання договору
(наприклад прямi витрати на працю

упра
1
i

сiчня 2о22
року

flозволено

не застосовано

матерiали), або розподiл iнших витрат,
якi такон безпосередньо пов'язанi з

договором (наприклад, розподiл
амортизацii об'€кта

В

основних засобiв,

iдкритий недержаlвlrий пенсiйниl:I фоilд <Всеуrсраiнський пенсiйний
фо*rдu

примiтки до рiчнот окремот фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piк, що закiнчився З1.12.2020р.

вл

iнськи й

персонал
п

роводять

дослiдження
щодо
потенцiйного
впливу на
8

Ефективна

МСФЗ та правки
до них

OCHOBHi ВИМОГИ

дата

flocTpoKoBe
застосування

Застосування у
фiнансовiй
звiтностi за piк, lцо

Вплив
поправок

закiнчився
з1,12.2о2о р.

що використову€ться

при виконаннl

фiнансову

договору).

звiтн icTb.

Актуалiзацiя посилань в МСФ3 (lFRS) З
на Концептуальнi осноsи пiдготовки
фiнансово'i звlтностi, не змiнюючи
вимог до облiку мя о6'еднання
б

та

Додано виняток щодо зобов'язань

МСФЗ з
кОб'еднання
бiзнесу>

Керiвництво

iзнесiв.

уп равлi нськи й

i

умовних зобов'язань. Цей виняток
передбачае, що стосовно деяких видiв
зобов'язань

1сlчня 2о22

умовних зобов'язань
органiзацiя, яка застосовус МСФ3
(ltRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ
i

року

пе рсонал
проводять

flозволено

не застосовано

дослiдження
щодо
потенцiйного

(lAS) З7 к3абезпечення, непередбаченi

впливу на

зобов'язання та непередбачевi

фi на

активи" або на Роз'яснення КТМФ3
(ltRlC) 21 кЗбори

>,

нсову
icTb,

з в iTH

а не на

Концептуальнi засади фiнансовоi
звiтностi 2018 року.

Щорiчнi
поправки

Дочiрнс пiдприемство, яке уперше
в

МСФЗ (zor8zozo): l\4СФЗ
(lFRS)

r

застосувало МСФ3. Поправка дозволяе

Керiвництво та

дочiрньому пiдприемству, що

уп ра вл iнськи й

застосоsу€

lFRS 1: D16 (а) (яке

пе рсо

переходить на lV]Сф3 пiзнiше cBoc'i

]"

материнськоi компанii), виконати

сiчня 2о22
року

оцiнку накопиченого ефекry курсових

н

ал

вважае, що

flозволено

не застосовано

дiял ьн icTb

Товариства не

рiзниць у складi iншоrо сукупного
доходу - на пiдставi TaKoi оцiнки,
виконаноi материнською компанiею

входить у сферу

дii цього
ста нда рту

на дату i'i переходу на МСФЗ,

Комiсiйна винагорода, що включа€ться

Щорiчнi
поправl<и

в

МСФЗ (zorBzozo): МСФЗ
(IFRS) g

Керiвництво та

в (10-вiдсотковий> тест при

управлiнський

припиненнi визнання фiнансових
зобов'язань. Поправка уточнlое
характер TaKo'i комiсiйноi винагороди

п

-

1сiчня 2о22

воно включас тiльки винагороду,
сплачене мiж позикодавцем
за

року

,Щозволено

не застосовано

zozo): МСФЗ
(lFRS)

rб

i

ал

щодо
потенцiйного

ймополучателя, включаючи

8пл

и

ву на

фiнансову
з BiTH

icTb

Керiвництво та

Стимулюючi платежi по орендi.

управлiнський

Поправка уточню€ iлюстративний
приклад N9 1З до МСФЗ (IFRS) 16

пе рсон ал

проводять

шляхом виключення прикладу

дослiдження

урахування вiдшкодуван ня,
отриманого орендарем вiд

орендодавця

н

дослiдження

винагороду, сплачене або отримане
вiд особи iнших cTopiH,

Щорiчнi
поправки в
МСФЗ (uor8-

ерсо

проводять

п

в якостi компенсацii за

оте

щодо
н цi й ного

понесенi sитрати на полiпшення

впливу на

об'екта оренди.

фiнансову
звiтн icTb

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-

В

Ефекти оподаткування при визначеннi

справедливо'i BapTocTi, Поправка
виключас вимогу lAS 41:22, яка вказуе,
що потоки грошових коштiв, пов'язанi

]"

сiчня 2о22
року

Керiвництво та

flозволено

не застосовано

iдкритий недержzlвtlрlй пенсiйtнилi (Ьонд кВсеуlсраiнський пенсiйний фонд>

примiтки до рiчноi окремот фiнансовот звiтностi за МСФЗ за piк, що закiнчився З|.12.2020р.

уп ра вл iH ськи й

персонал
вважа€, що

9

Ефективна

МСФЗ та правки

OCHOBHi ВИМОГИ

до них

дата

{острокове
застосування

Застосування у
фiнансовiй
звiтностi за piK, tцо
закiнчився

Вплив
поправок

31.12.2о2о р.
zozo): МСБО

з оподаткуванням,

(lAS)+r

не включаються до

дiял ьн icTb

розрахункiв справедл и Boi ва pTocTi
бiологiчних активiв. Поправка
призводить до вiдпоsiдностi lAS 41
ltRS 13.

Това риства не
входlить у сферу
i

дi'i цього
ста нда рту

Поправки роз'яснюють критерiй у
1 для класифiкацij зобов'язання

МСБО

як дOвгOстрOкOвOг0: вимOга до

суб'екта господарювання мати право
вiдкласти погашення зобов'язання

принаймнi на 12 мiсяцiв пiсля звiтного
перiоду,
CyгHicTb поправок:

уточнено, цо зобов'язання
класифiкуеться як довrострокове,
якщо у органiзацi'i е право
вiдстрочити врегулювання
зобов'язання щонайменше на 12
мiсяцiв, а право компанii на
вiдстрочку розрахункiв мае
iснувати на кiнець звiтноrо
перiоду;
класифiкацiя залежить тiльки BiH
наявностi такого права i не
залежить вiд iмoBipнocтi того, чи
плануе компанiя скористатися
цим правом - на класифiкацlю не
впливають намiри чи очiкування
керiвництва щодо того, чи
компанiя реалiзус сво€ право на
вiдстрочку розрахункiв;

МСБо r
кПодання
фiнансово'i
звiтностiD

Керiвництво та
уп ра вл i нськи й
п

о1 сiчня

2о2з року

flозволено

не застосовано

МСФЗ r7

.

контра l(ти

.

.

дослiдження
щодо
потен цiй

н

ого

впливу на

роз'яснення 8пливу умов
кредитування на класифiкацiю якщо право вiдстрочити
врегулювання зобов'язання
залежить вiд виконання
органiзацiею певних умов, то
дане право icHyc на дату
закiнчення звiтного перiоду
тiльки в тому випадку, якщо
органiзацiя виконала цi умови на
дату закiнчення звiтного перiоду.
Органiзацiя по8инна ви{он.lти ц,
умо8и на дату закjнчення
звiтного перiоду, HaBiTb якщо
перевiрка jx виконання
здiйснюеться кредитором
пiзнiше; i

CTpaxoBi

ерсонал

проводять

фiнансову
звiтн icTb

роз'яснення вимог до
класиф!кацii зобов'язань, якi
компанiя може або може
погасити шляхом випуску
власних iHcTpyMeHTiB власного
капiталу.
Виключення деяких видiв
договорiв зi сфери застосуsання

Керiвництво та

мсФз 17

управлiнський

Спрощене подання активiв
зобов'язань, пов'язаних з
договорами страхування в звiтi
про фiнансовиЙ стан
Вплив облiкових оцiнок,
зроблених в попереднiх
промiжних фiнансових звiтностях
t

1

сiчня 2о2з
року

персо

flозволено

не застосовано

Вiдrсритий нелер)Itа]]Itий [енсiiiниii фонд кВсеуrtраiнський пенсiйний
фонл>
примiтки до рiчноi окремот фiнансовот звiтностi за МСФЗ за piк, що закiнчився З1.12.2020р.

н

в8ажа€,

ал

що

дiяльнiсть
Товариства не
входить у сферу

дii цього

10

МСФЗ та правки
до них

Ефективна
OCHOBHi ВИМОГИ

дата

flocTpoKoBe
застосування

3астосування у
фiнансовiй
звiтностi за piK, що
закiнчився

Вплив
поправок

з1.12.2о2о р.
Визнання i розподiл аквiзицiйних
грошових потокiв
3MiHa у визнаннi вiдшнодування
за договорами перестрахування
в звiтi про прибутки i збитки
Розподiл маржi за передбаченi
договором страхування
iнвестицiйнi послуги (CSM)
можливiсть зниження

стандарry

фiнансового ризику для
договорiв вхiдного
перестрахування i непохiдних
фiнансових iHcTpyMeHTiB
Перенесення дати всryпу в силу
МСФ3 17, а також продовження
перiоду звiльнення вiд
застосування МСФЗ (lFRS) 9 для
страхових компанiй до 1 сiчня
2023 року
Спроцений облiк зобов'язань по
врегулюванню збиткiв за
договорами, якi виникли до дати
переходу на МСФ3 17
Послаблення в застосуваннi
TexHiK для зниження фiнансового
ризику

можливiсть визначення
iнвестицiйного догоsору з
умовами дискрецiйного участi
момент переходу на новий
стандарт, нiж в момент
виникнення договооv

в

Фонд у фiнансовоТ звiтностi за piк, що закiнчивсязil.|2.2020 р., не застосовував достроково вище
зазначенi мсФз, поправки до них та iнтерпретацii. Керiвництво та управлiнський персонал проводить
дослiдкеFIня щодо потенцiЙного впливу на фiнансову звiтнiсть.
3, Суmmевi поломсеннл облiковоi полimuкч

Суmmевi облiков i полimuкu

облiковi полi],икL| - KoHKpeTHi гlринциI]и, основи, домовленостi, правила та Ilракгика, застосованi
суб'сктом господарюванI-Iя при скJlаданнi та поданнi фiнансовот звiтностi. мсФз навOдить облiковi
полiтики, якi, за висновком рмсБо, дають змогу сI<;Iасти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме
доречну та достовiрну iнформацiю про операцii; iншi подii та умови, до яких вони застосовуються. TaKi
полiтики не сJ]iд застосовуваги, якщо вплив ix застосування е несуттсвим.
Якщо приЙмаеться рiшення про дострокове застосування нововведеного МСФЗ (за
умови, що
МСФЗ дозволяе достроI(ове застосування). Рала IIПсD вносить доповнення до облiкових 11олi,гi.tк. i lltrlItl
застосовуЮться дJlя складання фiнансовоТ звiтнос,гi. 11рийнята облiкова полiтика Фонду застосовус1ься
послiдовно для аналогiчIIих операцiй, iнших подiй та yN,IoB, якщо тiльки конкрстний мсФЗ спецiально
не вимагатиме або не дозволятиме розподiл стагей за категорiями, дIя яких можуть застосовуватися
рiзнi облiковi полiтики.
ОбЛir<ОВа ПОЛiтиttа Фонду розроблена та затверджена Радою Фонлу вiдповiдно
до вимог МсБо 8
коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки)) та iнших чинних мсФз, зокрема, мсФз 9
<Фiнансовi iнструменти> та МСФЗ 15 к!охiд вiд договорiв з клiснтами>.
Фiнансова звiтнiсть внпФ кВсеуrtlrаiЪський пенсiйний
фоrrдu за МСФЗ скJIадаеться i подасться
Адмiнiот,ратором Фонду згiдно з Ll. б с,г. 2l Закону Украi'ни к[lро недер)tавне ttенсiйне зАбезllе.lсlItlяl> l)tt..li
вн

пФ

<ВсеукраТНськиЙ пенсiйниЙ сРонд>.

ВiдrсритиЙ недержавI-tий rlенсit-tНиl.i фоrrД <ВсеуrсраiНськиЙ пенсiйниЙ tРонд>
ПримiткИ ло рiчноТ окремоТ фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2020р.

It

назвИ форМ фiнансовоi звiтностi внпФ кВсеукраiНський пенсiйний сРонд>
НП(С)БО 1 <Загальнi виIч!оги до фiнансовоi звiтностi>. Аналiз u"rp-,
визнаниХ у прибуткУ або збитку, здiйсtttостt,Ся:] викориСтаLIняl\4 класrас}iкацii, засttоваrtоТ lta (lyrrKrlii'
врlтрат у Примiтках розкривасться cTpylсypa RIlтрат за хаl)аIсероlи.
Представлення грошових потокiв вiд огrерацiйноТ дiяльност,i
у фiнансовiй звiгностi здiйснюсгься iз
застосуванням прямого методу, згiдно з якиМ розкривасться iнформацiя про ocHoBHi класи вilлових
надход2кень грошових Iсоштiв чи валових виплат грошових коштiв. Iнформачiя про ocHoBHi види
валових грошових надходжень та вzIлових грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв

Перелiк

та

ВiДПОВiдаЮтЬ tsстановленим

Фонду.

3.2

Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках

ФОНЛ ОбиРае та застосовуе своI облiковi полiт,ики послiдовно для подiбних операцir, iнших rrодii
або умов, яltщо МСФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначення категорii статей, для яttих iншi
полiтики моя(уть бути доречнимлt.

За винятком приЙнятих нових стандартiв i роз'яснень, що набули чинностi на l сiчня 2020 р.,
облiкова полiтика, прийнята при складаннi цiет фiнансовот звiтностi, вiдповiдае полiтицi, що

Застосовувалась при складаннi pi.tHol фiнансовоi звiтностi Фонду за piK, що закiнчився 3 1 грулн я 2020
р.
Фонд не застосовуе достроково буль-якi iншli стаttдарти, роз'яснення або поправки, якi с випуttlеFlими.
але ще не набули чинностi.
ФОНД ВПеРrшеЗас,l'осував цi HoBi стандаl)ти illоltраrзки в2020 porli. вони не 1\4а}о,гь ic,t,t,lT.Hot.tl l]l1,Il]I]\j
на рiчну фiнансову звiтttiсть Фонду.

3.3

Базао використаIIадля оцiнки активiв

фiНансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi
фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти), а також iнвестицiйноТ
нерухомостi, яка вiдображасться за справедливою вартiстю вiдповiдно до мсБО 40 кIнвестицiйна
HepyxoMicTb>. ЩодО ринковиХ цiнtlих паперiв, тобто тих, операчii з якими вiдбуваються з достатIIьоIо
частотою та в достатньому обсязi, щоб надавати iнформацiю про цiноутворення на безперервнiй ocHoBi,
то справедливою вартiстю с ринкова цiна. Щодо цiнних паперiв, для яких активний ринок вiдсугнiй.
справедлива BapTicTb розраховуеТься з викоРистаFIняМ iнших методiв оцiнки фiнансових iHcTpyMel,tTiB,
дозволених МСФЗ 13 кОцiнки за справедливою вартiстю>>.
I-{Я

TaKi методИ оцiнкИ вкJIIочаIотЬ використаIlНя бiрхtовиХ котируванЬ на неаIсгивFIих ринках або даних

про поточну ринIФву BapTicTb iншого аналогiчного за характером iHcTpyMeHry, аналiз дисконтован!L\
грошових по,гоlсiв або iншi моделi визначення справедIивоТ BapTocTi. Передбачувана справедIива BapTicTb

с}iнансових активiв i зобов'язань визначаеться з використаl{ням наявноТ iнформачiТ про ринок i вiдповiдних
мегодiв оцiнки.

ринкова BapTicTb наulежних Фонду цiнних паперiв, що обертаються бiльш

як на

одноl\4ч

органiзаторi торгiвлi, для розрахунку BapTocTi активiв оцiнtосться на дату розрахуFlку BaplOcll aklиlзllJ
за бiрлtовим курсом на основному (найсприятливiшому) риrшу.
Стосовно iнвестицiй, щодо яких оцiнити справедливу BapTicTb немоrtUIиво, у кожному випадку
розкриваIоться причини, з яких IJe використовусться справедлива BapTicTb. Ti цiннi папери, якi п,lають
cpikcoBaHy BapTicTb погашення та. були придбанi дrrя виконання зобов'язань згiдно з програмою
пенсiйног,о забезпечення або певних iт.lастин, вiдображаються за сумами, що базуються на jx остаточнiй
BapTocTi погашеIJllя, припускаtочи iснуваrtня постiйrrот норми прибугкудо строку погашенLlя.
стосовно iнвестицiй, таких як сукупне право на власнiсть пiдприемства, оцiнити справедливу

BapTicTb

яких неможJlиво! у кожному випадку здiйснюеться розкрит-гя причин того, чому

виI(ористовусгься справслли ва BapTicTb.

3.4

Пенсiйнi активи, зобовОязання

3. 4.
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Фонд виз1-1ас сРiнансовИй аttтив, або фiнаноОве зобов'язання у балаНсi вiдповiдно до МСФЗ, коли i
,гiльки коли BiH ста.е
с"гороною контрактних поjlожень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiТ з
придЬання або продЕlх(У (liнансових iнс,груiчIен"гiв визнаються iз заст,осуванням облiку за
латок)

рOзрахунку.

Вiдкlэиl,llЙ недержавIlttй пенсiйНий фонД кВсеуrtраirrський пенсiйнрtй
фо*rдu
ПримiткИ до рiчноТ окремоТ (liHaHcoBoT звiтностi за МСФЗ за piK, що закiн.lився З1.12.2О2Ор.

1,2

За строком вико[lання cPiHaHcoBi аI(тиIJи т,а фiнаttсовi зобов'язаltttяt t,lt1,11i;tяttlIlJся Ilit IlL)l(,,ll]i (ji
строком виконання зобов'яза,нь до 12 мiсяцiв) та довгостроltовi (зi строком виконання зобов'яrзань
бiльше I2 мiсяцiв).

Фонд юrасиdliкус фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються
вартiстю на ocнoBi обох таких чинникiв:

у

подilльшому за справедливою

а) п,Iоделi бiзнесу суб'скта господарювання дJlя управлiння
фiнансовими активами; та
б) карактеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Фоtrд визьlас TaKi категорiТ (liгrансових активiв:

- фiнансовi активи. що оцiнlоються за справедJIивою вартiстю,

з

пореоцiнки у прибутку або збиr,ку.

Фонд визнае TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:
- фirrанСовi зобов'язання, оцiriенi за справедливою вартiстю,
переоцiнttи у прибутltу або збитку.

ПiЛ ЧаС ПеРВiСНОГtl ВИЗНаННя (liHaHcoBtlr,rl

iхгlьою справедли Bolo BapTicTlo.

?'lli,I,иl-}у

з

вiдобраэlсенням результату

вiдобраlrtенням результату

або фiнансовогtl зtlбов'llзаIlllrl ФotiJ tlilittrilr l'\

;tt

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiст.ю рiзниця MirK:
а) балансовою варт,iстю (оцiненою надату припинення визнання) та
б) отрима1,1ою компенСацiсЮ (включаючИ будь-якиЙ новий отриманий актив MiHyc будь-яке нове
взяте зобов'язання)визнають у прибутку або :збипсу.
3,4.2 Фfuшttсовi uчпlrlBll, u4о олtiltюЛоmьсЯ зо справеdлuвоtо варmiсплю, з вiОобр(rнtеltlt,ялl
резltл621ппrп переоцittкu у прuбуmry або збumку
[О фiНанСових активiв, що оцi1-1юIоться за справедливою вартiстю, з вiдобрDкеIlнJIм результату
переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться грошовi кошти та ix еквiваленти, депозити, земельнi
дiлянки, акцii, Овдп ,га паi (частки) госполарських товариств, дебiторську заборгованiсть Ttl гIрава
вимоги.
3.4.3 Грошовi кошmu mч ik еttвiвrшuuпtt

грошовi кошти ск.ilадаються з коштiв на поточних рахунках та депозитiв.
Еttвiваленти грошових коштiв - це ltopoTkocTpokoBi, високолiквiднi iнвестицiт, якi вiльно
конвертуюТься у вiдомi супlи грошових lсоштiв i яttим притаманнI,Iй незна.lний
ризик зп,тiни ваllт.ос,гi
Iнвестицiя визначасться зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку
погашеFIня, наприкJIад, упродоB)К не бiльше Hi;tc три мiсяцi з дати придбання.
ГРОШОвi кошти визнаються за умIови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ix еквiвалентiв здiйснюстьоя за
справедливою вартiстю, яка дорiвнtос ik номiнальнiй BapTocTi.
У РаЗi ПриЗначення НБУ в банкiвсыtiй ycтaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрацii або прийнятrя НБУ
рiп_lення про лiквiдацiю банкiвськот установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв,
визнання ix як активу припиняеться i вiдобраэкасться у складi збиткiв звiтного перiоду.

!епозtutlч
!епозит (вклад) - це грошовi кошти в готiвковiй або безготiвковiй формi у валютi Украihи або в
iноземнiй валютi, або банкiвськi метали, якi банк прийняв вiд вкладника або якi надiйшли для
3,4,4

вкJlадника на договiрних засадах на визнаLIений сr,рок зберiгання чи без зазнаLlення такого cr.poKy (rriд
дохiд в iншiй формi) i пiдлягають виплатi вкладнику вiдповiдно до законодавства Украihи
та умов договору,
!епозит визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли НпФ стае стороною
ко IJTpaKTгI их положень щодо цього i нструмегrry.
Первiсна оцiнка депозитУ здiйснюетьС.lt за йогО справедливОю варl,iсr,Ю, ltKa зазви.tай лорiвнюt:
його номiнальнiй BapTocTi. Витрати за операцiсю, HaBiTb якщо вони прямо вiдносяться до
укладання
договорУ про депозиТ, Ile включаIоться до первiсгlоi оцiнки депозиry, а визнаються витратами перiоду.
ВiДСОТОК або

-"upri"ro

Подальша оцiнка депозитiВ у нацiональнiй валютi здiйсrлоеться за справедливоо
очiкуваних грошових поr,окiв.
BapTicTb очiкуваних грошових потокiв за депозитом
- це теперiшня BapTicTb грошових потокiв
(виплат за депозитним договоlrом), якi о.liкуються до отримання- вiдповiдно
до графiку виплат.
Вiдrсритий недержавI]r.tй пенсiлil-tиl."l фонд кВсеукраТrtсьtсий пеrtсiйttl.tl,-l
фонд>
Примiтки до рiчноТ окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2О2Ор.

1з

дисконтоваIIих за ЛеПОЗИТIIИI\,lИ ставкаl\,Iи. СгIраведлива BapTicTb очiкуваних грошIових потоttiв
вiдОбРажас нинiшнi ринковi очittування c,гoct]BHo 1,аких майбутнiх грошовI,Iх tlо,гоrtiв.
У разi змiьtи спllаведливсi[ BallTocTi ,l1епозитiв, Iцо мають Mictle rta звiтrrу даrу, Tat<i зirtittl.t
визFIаються у прибрку (збитку) звiтного перiоду.
подальша оцiнкir депозит,iв у разi призначення НБу в банкiвськiй ус,гановi тимчасовот
аЛПliГliСТРаЦiТ абО УхВzlЛеНl]я НБУ рiшlення про лiквiдацiю банкiвськоl' установи здiйсгrlоеться в cyMi
оЧiI(УваFrих rlадхолкень г[]оtt]ових KoluTiB з урахуванIlям йпловiрностi та строку ix поверtlення.
За вiдСут'ностi йivloBillHoc,r,i Ilовернення леllози,гiв визнання l,x як ак,lиву I]рипиня(].гься i
вiдобраItitсться у склztдi збиткiв звiтltого перiоду.
3.4.5 Борzовi tцitttti lloltept,I

Вiдповiлгlо до Закоtlу Украilrи <Про недержавгIе пенсiйне забезпе.lення)) до складу ilктивiв
в борt,ових цiгlних паперах N4o}Kyl,b нале}I(ати облiгацiТ, iпоте.tнi облiгацii т,а ощаднi

ПеНСiЙНОг'О фонду,

(дегIозитн i ) серl,и(li ка,l,и.

ОбЛiГаЦiя

* llc Iiitttlий

папi1l"

lltl

гlосвiд.lу(] l]llесеI,II,Iя його першим власнико;чt гlэоLttей.

виl]l Iat,la(j

,га емi,ген,lом, пiдтвердilсус ,зобов'язання eivti,t егt,t,а
гIовернути в.llасниковi об;riгацiТ iT HoMiHaltbHy вар-гiсть у llередбачений проспеttтом емiсiТ(для дерлсавних
Облiгацiй УкраТни - у]\.1овами Тх розмiltlеIlня) cTpott та виплатити дохiд за облiгацiсю, якпlо iгlrпе гtе
llередба.tеt,tо [lросIlеl(гоIч1 eMiciT (лля де[])l(авних облiгацiй УкраТни - умовами Тх розмiщення).
ВiЛНОСини ПоЗИl(и пlirtt вJlасниl(оN4 об.llir,ацiТ

IПОТечttаоблiгацiя-rlеilчtегtttийцirlлtийпапiр,tцозасвiдчусвI-IесеI,IIlягрошовихкtlштiв'iiвласttltttо,rлi

ПiДТвеРдлtуе зобов'я:]ання cMiTeHTa вiдпlкодувати йому номiнальну BapTicTb цiсТ облiгацiТ та гроtпового
дОходу в Itорялку, вс,гtlновленому Закtlном УкраТни <<[Ipo iпоте.rнi облiгацii)) та проспекгом eMiciI, а в разi
I-IеВИкО}IаIIIIя etvtiTel,tToп,l зобов'язаllь за iпclTe.ltlolo облiгацiсtо I|адас ii власнику право задоволыlити cвolo
ВИl\.{ОГУ За paxylroK iпотс,tltого поltl)ит,l,я, яttl,tп,i забезпечеLlо викоI]аrlня зобов'язань емiтегtта,
ОщадниЙ (лепозигний) сер,ги(liкzrг - це неемiсiйний цiнний папiр, що видчlсться Htl ttевниii
СТрОк (пiд вiдсотt<и, передбаченi )/моваl\{и його вилztчi) та пiдтверджу€ суму вкладу, вI-Iесеного в банк, i
IIРаВа ВIсlаДника (в"гIаснr.rrса сеlэ'гисРiкаr,а) на олсl])I(ання зi сl,t.гtиворt встановленого строку суми вIOlаду та
вiдсо,гttiв. вс,I,а}tовлених сер,r,ифiка-гоN,I. у багrкч, якиii йогсl в1,Iдав.
Борговi tiittlti папери визIIаIоться у:звiгi гtl;о (litIitttсовий cTatr тсlдi iлиtt_tе тсlдi. ttсlл1.1 IlIItD ст,аt:
сторо ною кон11)аl(гних ]loJlo)Iieн ь щодо цих i нс,груп,tен,гiв.

Гlервiсна оцiнка боргових цiнних ttallepiB як фiнанссlвих акr,ивiв здiйснкlоьсlt за
СПРаВеДЛt,IВОIО вартiстtо. яка за,звlлчаЙ дорiвltrос tцirli операцii, у xo21i яrtоr'був сl,tlэиплаttиЙ i:ttt,l иl]. l{ptltc.
якщо iонують свiдчення. що цiна. огlерацiТ (гrридбання) не вiдповiдае спlэаведливiй BapTocTi боргових
цiнних паперiв, якi придбав.tються, визнal€-гься прибу,l,ок (збиток) при гlервiсноtчtу визнаннi.
Борговий r(iнний папiр повинен бути Hecl(acoB}lo призначений як такий, що оцiгlюсться за
сIIраведливою вар,гiс,t,ю з вiдобрDкенняl\4 l]сзуJIь,гаl)/ псреоцiнки у прибутку або зби,гку, ,lкщо l.at(e
прI4:]I{ачеIIIIя ycyBzKj або згtа.ttlо зN,le1.Illjyc] llевiлпtlвiднiсть оцiгtки чи визI,1аI{l{я, яку irrколи Flilзивztlоть
(НеУЗГОДЖеГliСТЮ ОблiI<itз>, lrio illaKl,rc виниI(IIс внаслiдок оцiнювання активiв або зобов'язаIIL t{и
визнаннrt прибуткiв або збиткiв за HI,INII,I на рiзних пiдставах.
ВИТРати IIА придбання боргових цiнгtих паперiв, що оцitчtоtоться в п(lда_itt,r.rrолt5,.}tI
СПРаВеДЛИВОlО BapTicTlo, tlc ВIullочаIоться до Тх первiсноi BapTocTi пlэи визнанlti i визнаtоться витратами
Irерiоду.

СПРаВедливоТ BapTocTi цiнних паперiв, що не мають обiгу на органiзованому ринку або щодо
ЯКИХ ОРГаFIiЗатори торгiв не ватановили бiржовиЙ курс, оцiнюсться на пiдставi iнформацiТ про
КОТИРУВаННя аналогiчних боргових цiнних паперiв. Аналогiчними ввzDкаються цiннi папери, якi, яtt

MiHiMyM, маЮть такий самий кредитний рейтинп Якщо спостерiгаеться вiдхилення параметрiв
аналогiчних боргових цiнних паперiв вiд парамчгрiв цiнного паперу, що оцil-tюсться, проводяться
коригування, якi враховують цi вiдмiнностi.
.Щля визнаЧення сIlраведливоТ BapTocTi овдП джерелами вхiдних даних е зведеtri данi IIБУ, rrltl
пiдлягають оприлюдненню.
у разi скасування реестрацii випуску цiнних паперiв eMiTeHTiB Нацiональною комiсiсю з
цiнних паперiв та фондового ринку або за рiшенням суду, визнання Тх як ак,I.иву припиняеться i
вiдобралtасться у складi збиткiв звiтного перiоду.
L{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
У разi оприлtоднення iн(lорМацiТ прО порушення справи про банкрутство eMiTeHTa цiнних
паперiв, господарського товариства, борlttника НпФ, цiннi папери, паi7частки такого господарського

вiдrtритий нелержавIlлtй пенсiйнилi фонд квсеукратrrський пенсiйний
фонд>

Примiтки до рiчноТ окремоi (liHaHcoBoi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2020р.
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товариства,

а тако)к дебiторська заборгованiсть боржника оцiнюються враховуючи

надход)кення майбутгriх економ i.lних вигiд.

о.til<ування

Справедлива BapTicTb цiнних паперiв eMiTeHTiB, обiг яких зупинено,
у тому чиолi цiнних
паперiв eMiTeHTiB, якi вltлюченi до Списку eMiTeHTiB, що мають ознаки
фiктивностi, визна.tа{,-гься i.з
урахуванням наявностi cTpoKiB вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансовоi'
звiтностi таI(их eMiTeHTiB, результатiв ix дiяльностi, очiкування надходження майбутнi* епоноri.lних
вигiд.

У

разi змil,tи справедливот BapTocTi боргових цiнних паперiв, що мають мiсце гIа звiт1.1у даry,

TaKi змit;и визI{аlоться у прибутку (збитку) звiтl.tогсl перiоду.

3. 4. б

I н с пtpy,tl е tttп

t.t

Kпlt i mалу

-

Iнсr,рументи капiталу
це будь-якi контракти, якi засвiдчують залишкову частку в активах
суб'екта господарювання пiсля вирахування Bcix його зобов'язань.
,Цо iHcTpyrvreHTiB капiталу вiдносяться акцii та паТ (частки) господарських товариств.
Акцiя це iменний цiнний папiр' який посвiдчуе майновi права його власника (акцiонера), що
стосуються акrliонерного товариства, у тому числi право на отримання частини прибугку акцiонерного
,говарисl,ва
у виглядi дивiдендiв т,а право на отриN,lання частини майна акцiонерного товариства у разi
його лiквiДацii, правО на управлiньlя ttкцiонерним товариством, а також немайновi права, передбаченi
ldивiльним кодеltсом Украiъи та законом, пlо реryлюс питання створення, дiяльностi та припинення
акцiонерниХ товариств, i законодаВс,гвом про iнсти,гути спiльного iнвестування. мсФЗ 9
розглядас
акцiТ як iнвестицii'в iнструмегlти капiталу.
IНСтрументи капiталу визнаються у Звiтi про сРiнансовий стан тодi i лише тодi, коли НПФ стас
стороною контрактних 1,1оложень щодо цих iHcTpyMeHTiB.
Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу здiйснюсгься за ik справедливою вартiстю, яка зазвичай

-

дорiвнюе цiнi операЦiТ, у ходi якоТ був отриманий актив. Проте, якщо iснують свiдчення, що цiна
операцiТ (придбання) не вiдповiдае справедливiй BapTocTi придбаних iHcTpyMeHTiB капiталу,
рiзниця
визнаеться як прибуток (збиток) при первiс1-Iсlму визгlанлli.
витра:ги на придбання iнс,грументiв капiталу визнаються витратами перiоду i не вк.пючаються

до первi

сн оТ

справедл

и

воТ

BapTocTi i нсгрум ен-гi в кап iталу.

подальша оцiнRа iHcTpyMeHTiB капiталу здiйсrпосгься

оцiнки.
ринкова BapTicTb належних

за

справедливою вартiстю на дату

НпФ iнструмен,гiв капiталу оцiнюеться за офiцiйним бiряtовим курсом
органiзатора торгiв на дату оцittки. Якщо ittструменти капiталу мають обi, бiп"rп як на олному
органiзаторi тоlэгiвлi, то пiд час розрахунку Ba,pTocTi акгивiв Taki iнструменти оцiнюються за курсом на
ocHoBI-IoMY ринкУ длЯ tlьогО iHcTpyMeHTy капiталу або, за вiдсутностi основного
ри}Iку, на
найсприятливiшому ринку для нього. Якшlо свiдчень на користь протилех(ного положення немас,
ринок, на якому НПФ зазвичай здiйснюс операцiю продажу активу, приймасться за основний або" за
вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.

Оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу, що входятЬ до скJIаду акгивiв НПФ та перQбувають
у бiртtовоrчIу
спискУ органiзатоРа торгiвлi i при цьоМу не l\4аю,Гь визначенОго бiржовОго курсу на даry оцiнки,
ЗДiЙСНЮСТЬСЯ За ОСТаН1-1ьою балансовою вартiстю. Якщо с пiдстави uua*ar",
що b-unaoBa BapTicTb
суттево вiдрiзняеться вiд справедливоi, I-{пФ визrrачас справодливу BapTicTb за допомогою iнших
мегодiв оцiнки або залуqпе до оцiнки незrшежного оцiнювача. Вiдхилення можуть бути зумовленi
зFIачниl\,lИ змiнами у фiпансовому cTaHi eMiTeHTa та./або змiнами кон'юнкryри
риt.lкiв, на-якиL eMiTertT
провадить дiяльнiсть. а .гакож змiнами v t<он'юнкrylэi фондового
риrrку.
Iнструменr,и капiт,алу iноземних емiтен,гiв, що перебувають в обiгу та пройшли лiстинг на однiй з
провiдних iноземних бiрхс, зазначенiй у ст. 47 Закону Украi'ни <про недержавне пенсiйне
забезпечення>, оцiнюю,гься за бiрrковим курсом (цiною закриття бiржового торгового
дня), визначеним
цiею бiржею на дату оцiнки активiв НllФ.
Справеддlива BapTicTb цiнних паперiв eMiTeHTiB, обiг яких зупинено, дорiвrпос нулю.
3. 4. 7 fеб im ор с ь Ktt зttбtлрzо в пнiспtь
!ебiторська заборгованiсть - це фiнаноовий актив, який е контрактним правом отримувtlтI4

грошовi коIIIти або iнший (liнаьlсовий аlсгив вiл ittilltlго суб'екта господарIованlя.
.Щебiторська заборгованiсть визнасТься у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли НГIФ
cTztc стороною контрактгIих положеllь ш1одо цього iHcTpyмeнry.

вiдкри,гий недержавний пенсiiiний фонд квсеуrсраIнсьtсий пенсiйний
фонд>

Примiтки ло рiчноТ окремоi (liHaHcoBoi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12,202Ор.
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Первiсна оцiнltа дебiторськоТ заборгованостi здiйснюсться за справедливою BapTicTro,

ДОlriВНЮС Bap't ocтi по|'ашсння.

яttа

обtо c5,pli о.tilt),ваних |(oн,l ракl,них грошових ltoTol<iB на ла.lу оцiнl<и.
/{ебiторська заборговаtliстt, l\lo)t(e бути I.IecKzlcoBI.Io призI-IаLIена як така. II(о оl(irllосться за
,i

з вiлобралссIiIIям l]сз),льтат)/ псlэеоцiнl<и у прибу1r<у або Збитlt1,. яItU-lо TaItC
призначення yoyBitc абсl зtlа,tно зlvlеншу(] невiдгIовiднiст,ь оцiнки Ltи визнання (яку iнцоли називаю1ь
(неузгод)I(еlliстlо облiку>), lI{O illaKttle виIIиl{не внаслiдок о1,1iнюва1-1ttя активiв або зобов'язаIJL tlи
визнанLIя прибутltiв або збиткiв за ниNIрI на рiзнлtх пiдставах.
гIодtl"льша оцiнка дебiторськоi' заборгtlваностi здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка
справедлI.lвоtо BalэTicTlo

дорiвгllос: BapTocTi логаIjlеIIIIя, Тобто

c)zп,ti очiкуваIIих l(ol.lTptlкTllиx грошових псlтокiв IIа даry оtцilttси.
разi змiн сгlравеiцивоТ вар,гос,l,i дебiторсьltоТ заборгованостi, що мають tvticцe на звiтну
тaKi зlчtiни визнанJ,гься у Irрибу,гку (зби,r,ку) звiт,t-ttlгсl гlерiоду.

У

да:rу.

3.4,8 Зобов'жаtпtя

Пенсiйнi кошти е сумою грошових зобов'язань Фонщl перед його учасниками вiдповiдно до cTaTIi l
закону Украiъи <про недержавне пенсiйне забезпечення) та визнаються як фiнансовi зобов'язання
ВiДПОВiДНО дО МСБО J\s 39 "Фiнансовi iнструN4енти: визнання та оцiнка". За своею суттю, i вiдllсlвiдrrо до
порядку вiдобрмсенrля у фiнаrrсовiй звiтностi, пенсiйtii кошти е фiнансовимlи зобов'язашlями, що нося,гь

довгостроковий характер.

ОЦiГlКа довгострокових зобов'язань перед учасниками Фонду здiйснюсться за справедливою
вартiстю, яка визI]ачасться вiдповiдно до ст.51 Закотту,украiни кпро недержавне пенсiйне забезпечення>
та дорiвнюе чистiй BapTocTi активiв Фонду.
ПОказник .tистоТ BapTocTi активiв вкJlIочасться до фiнансовоi звiтностi гlедержавного пеt.tсiйllого
сРонду у складi зобов'язань окремим роздiлом.

ПОтО'lНi ЗОбОв'язання

ни)ItчеLlаведених ознак:

- це

зобов'язання,

якi

або декiльком

вiдповiдають однiй

IIГIФ СпОдiвас,l,ься погасит}I зобов'язанн.я або зобов'язання пiдлягас погашенню

iз

про,I,яlоr\l

дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
НПФ ble мае безумовного праЬа вiдстрочити погашен1-1я зобов'язання упродовrк щонайменше 12
мiсяцiв пiсля звiтного перiолу.

,i

поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню

зобов'язань.

i

критерiям визнання

ПеРВiСна та подаJ]ьша оцiнка пото.tних зобов'язань здiйснюеться за вартiстю погашення.

3.5

lHlui тacmocoBaHi облiковi полimuкu,

u4о е Dоречнuлlч dля

розумiння фiнансово'i звimносmi

3.5.1[oxoDu
flохiд - це збiльшення економi.lних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльпlення ttорисностi активiв або у виглядi зп,lенпrенI-ш зобов'язань, результатом чого е збiльшення

tIистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками
1^ласникiв.
!ОХiД ВИЗFlаСТьСя у звiтi про прибутки та збитки зal умови вiдповiдностi визначеtrнlо та критерiям
визнання. I_{e, власгlе, означае, що визнання доходу вiдбуваеться одночасно з визнанням збiльшення
аltтивiв або зменшення зобов'язань.

Дохiд вiд продалry фiнансових illcTpyMeHTiB, iнвестицiйноТ HepyxoMocTi або iнших

визнаеться у лрибутltу або збитку в разi задоволення Bcix наведених далi
умов:

а) НпФ передав покупцевi cyTTeBi ризики

,-\

i

винагороди, пов'язtlнi

з власнiстю на

iHcTpyMeHT, iнвестицiйну HepyxoMicTb або iHrпi активи;
б) за НпФ не залишасться aHi подаJIьша участь управлiнського персонаггу

активiв

фiнаrlсовий

у формi, яlса зазвичай
пов'язана з володiнням, aHi ефективний контроль за про даними фiнансовими iнструмен-гами,
l,tвестицi йною нерухом icTlo або i гtш им и акти вам и;
в) суму доходу моя(на достовiрно оцiнит.и;
г) ймовiрно, що до НПФ надiйдуть eKoHoMi.lHi вигоди, пов'язанi з операцiею;
i

г) витрати, якi булИ або будутЬ погlесеt-ti у зв'язку з операцiсю, можна достовiрно оцiнити.

Дохiд. який виниlсае в результатi використання треr,iми сторонами активiв Фонлу, що приносять
,га
дивiденДи, визна€,тЬся у прибутку або збитку,
с ймовiрнiс,гь, що економiчнi вигtlдtt.
"ощо,
пов'язанi з операцiею, надходитим)ль до нпс), або мохсна достовiрно
оцiнити суму доходу.
дохiд за фiнансовим активом або фiнансовим зобов'язанням, що оцiнюсться за справедIивою
вартiстю, визнасться у прибутку або збитку.
вiдсотки

Вiдrtри,гиЙ недеl])I(аlвItлtй пенсitiНий фогIД кВс,е)rltраТltсьttий пенсiйLIий (lоrrд>
Примiтки ло рiчноi окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2О2Ор.
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дохiд оцiнюсться за справедJIивою вартiстю компенсацiт, яка була отримrана або пiдлягас
отриманню. Сума доходу, яка виникас в резуJIьтатi операцii, як правило, визначасться шляхом
угоди мiяс
суб'сктом господарюваI,1Ilя та покупLIеN,I або користуваLlем активу. Вона оцiнtо€ться за справе/цлI4во}о
вартiстю отриманоТ комlпенсацiТ або компенсацiТ, яка мае бути отримана з урахуванrшм суми буль-якоi
l,орговельнотзнюкки чи знижки з обсягу, що надаеться суб'ектом господарювання.
Дивiденди визнаються доходом лише у разi, яltщо:
право Фонду на одержання виплатзадивiдендами встановлено;
е Ймовiрнiсгь, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдендами, надiйдуть до Фонду;
cyl\{y дивiлегrдiв можна достовiрно оцiнити
Itоли виникас невизIlаченiсть щодо отриNlаIjl-Iя суrии, яку вже включено до суNIи доход),,,
НеОТРИlvtана Сума (або cyruta, щодо якоi гtересrаt: iсtлувати Ймовiрнiсть вiдшкодування), виtзна(-гьсrl як
витрати, а не як коригування суми первiсгlо визI.lаного доходу.

-

3.5.2 Вuпораmu

Витрати

-

це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибутгя чи
у виглядi виникнення зобов'язань, результатом tlого € зменшення чистих акгивiв,

аМОРТИЗаЦiТ активiв або

за винятком змеFIшенI{я, пов'язаного з виплатаIии учасникам.

Ви'грати визнаються у звiтi про прибрки та, збитки за умови вiдповiдностi визначенню
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язагIь або зменrшення активiв.

,],а

ВИТРати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчнlц вигiд або тодi та тiею мiрою, якою майбlтнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або

перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
ВИТРаТи визнаIоться у звiтi про прибутки та збитlси також у тргх випадках. коли виникають
зобов'язання без визнання активу.
ВИТРатИ, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у Tol\4y х< перiодi, що й вiдповiднi
доходи.
3.6 Форлла mа назвIl фiнансовuх звimiв

Перелiк та назви форм фiнансовоТ звiтностi вiдповiдають вимогам, встановлgним НП(С)БО
КЗагальнi вимоги дсl фiнаllсовоТ звiт1-1остill, та (lорми Примiток, що розробленi у вiдповiдrrостi до МСФЗ.

l

3,7 МеmоDч поdання ittформацii у фiitонсовчх звimах

Згiдно МСФЗ та враховуючи FIП(С)Бо 1 Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат,
визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiею, основаною на методi "с}ункчii витрат" або
"собiвартостi реалiзаuiт", зг.iд1-1о з якиrчI витрати r<ласисрiкують вiдповiдно до rx функцiй як частиFtи

собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

представлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi

у Звiтi про рух

грошових коштiв

здiйснтосться iз застосУванняМ прямого методу, згiдно з якиМ розкривастЬся iнформацiя про ocHoBHi
кJlаси надходженЬ грошових кош,гiв Llи виплатгрошових коштiв. Iнформацiя про ocHoBHi види грошових
надходжень та грошових виплат с}ормусгься t-la пiдставi облiкових записiв.
4. IcToTHi облiковi судження, оцiненi значення i припущення

4.1, опuс оперпцiГl,поzо cepeDoBltu4a tп0 eKottoMirtttoi сtlmуацii в перiоD zлобсьльttоi ttaпdeMil C|VID19

З

Зl

грулrrя 2019 року розпОчалося глобальне розповсюдкення COVID_19, яке суттево сильно
вплинуJlО на еконоlчriчне становИще яК УкраТни, так i компанiях. Значна кiлькiсть компанiй в краiЪi

вимушенi лрипиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений на дату пiдготовки цiсi'
фiнансовоI звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поширення Bipycy, включаючи
обмеження руху тра.нспорту, карантин, соцiальнi дистанцiТ, призупинення дiяльностi tlб'c,t<,t.itl
iнфраст,рукгури, тощо уповiльнюють eKoHoMi.rHy дiяльнiсть компанiй, тому числi i Фонд. Фiнансова
у
система в kpaTHi на дату пiдготовки цiс'i' срiнансовоi звiтностi працюс вiдносно стабiльtlо, itле мае

сутгевi валютнi ризики, [потенцiйними або втtе дiючими]

вiдrсрlл,гий недержавнлtй llенсiйниlyr rьонл квсеуrсраiнський пенсiйний
фонд>
Примiтки ло рiчноi окремоi (liнансовоi'звiтностi за МСФЗ за piK, шо закiн.tився З1 .12,2020р
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Фонд визначив, lIlo цi подii е некоригу}очиiчIИ по вiдношенню дО dliHaHcoBoT звiтностi за 20 l9 piK.
Вiдповiдно, сРiнансовий стан на З1.|2.2019 та результати дiяльностi за piK, що закiнчився Зl грудня
2020 року, не було скориговано на вплив подiй, пов'язаних з COVID-19.
Тривалiсть та вплив пандемiТ COVID-l9, а таколt ефективнiсть дер)I€вIIоI пiдтримки tta даl,у
пiдготовки цiеТ фiнансовоТ звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяе з
достатнiм
ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а також ix вплив на

фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства в майбутнiх перiодах
С кiнця 20l9 року розпочаJIося поширення нового KopoHaBipycy, який отримав назву CoVID-l9,
здатного викликати BarKKi Ёаслiдки, що призводять до загибелi людини. На кiнець 20 l9 Всесвi-l.ня
р
органiзацiЯ охоронИ здоров'Я повiдомляЛа про обмеЖене числО випадкiв зараження COVID-l9, але 3l
сiчня2020 року оголосила надзвиЧайну ситуацiю в областi охорони здоров'я, а 1З березня2020 року ПР0 ПOЧаТOК ПаНДеМiТ З Зв'язку зi стрiмким поширенням

COVID-l9

в Свропi та iнших регiонах, Захоли,
поширенням COVID_I9, призводять до
до необхiдl-тостi пllо(li..lаtстlт.т1.1lах захоцiп.
тлi цих подiй вiдбулося icToTHe падiння
фондових ринкiв, скоротилися цiни на сировиннi товари, зокрема, icToTHo знизилася цiна нафти.
вiдбулося ослаблення укратнськот гривнi до долара сшА i евро, i пiдвищилися r;тавки кредитуваlllчя
для багагьох компанiй, що розвиваються. I-Iезважаючи на те, що, на момент випуску даноТ фiнансовоТ
звiтностi ситуацiя все ще знаходиться в процесi розвитку, представляеться) що негагивний впJIив на
cBiToBY eKoHoMiKY i невизначенiсть Lцодо подальшого економiчного зростання можуть в майбутньому
негативно позначитися на фiнансовому становищi i фiнансових результатах Фонду. Керiвництво
уважнО сте}китЬ за ситуацiсю i реалiзУе заходи щодо зниження негативного впливу зазна.tених ttолiй
на Фонду.

що вживаються по всьому cBiTy

з

з

MeToIo боротьби
Необхiдгlостi обмеlкегlllя лiловоТ атtтивгtостi. а тпко)т(
спрямованих на запобiганriя поширенню iнсРекцiТ. I-Ia

4,2.

OcHoBHi прuпуu4епня, оцiнкu ttta суd-лсен.ttя

Пiд час пiдготовки cPiHaHcoBoT звiтностi вI-IпФ кВсеукраТнсьttий пенсiйний фонд> здiйснюе
оцiнки ,га припущенн.я, якi мають вIIлив на елементи фiнансовоТ звiтностi, rрунтую.Iись на мсФз,
мсБо та тлумаченнях, розроблених koMiTeToM з тлумачень мiжнароднот фiнансовот звiтностi.
ОЦiНКИ Та СУДЖеННя базуються на попеl]едньоь-Iу ,lосвiдi та itttt,tиx фаtt,гсllэах, llto за icilt 1,1,il1:,
обставин вважаються обгрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо
балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань.

4.3

СуDпсепня tцоDо сttравеdлttвоt Balltпocmi uкпtuвiв

справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховуеться на ocHoBi поточноi ринковоТ BapTocTi на моменТ закриттЯ торгiВ на звiтнУ лату. В

iншиХ випадкаХ оцiнка справедлиВоi BapTocTi грунтуеться на судженrшх щодо передбачуваних

майбутнiХ грошовиХ потокiв, iснуючоТ економiчнОТ ситуацii, ризикiв, властивих
рiзгrим фitlattcilBttll
iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог мсФЗ 13 кОцiнка справедливоТ BapTocTi>,
4,4 Суdпсення tцоdо з,л.tiп спровеdлuвоi варtлюсmi фiнансовllх окmuвiв

Управ"пiнський персонал

фiнансових iHcTpyMeHTiB,

що облiковi оцiнки та припущення, якi мають с.госунок до оцiнки
котируванIJя
не доступнi, е Iс.lIючовим джерелом невизна.lеностi
де ринковi
BBuDKac,

оцiнок, тому що: (а) вонИ з високиМ ступенеМ ймовiрносТi зазнають змiн з плином часу, оскiльки
оцiнки базуються на припущеннях керiвницгва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
вzUlIотниХ KypciB, показникiВ кредитоспрОмо>ltностi контрагентiв, коригуваIlь пiд LIac оцiлlки
iHcTpyMeHTiB, а такоя( специфiчних особливостей операцiй; та (б) вплив змiни в оцiнках на активи,
вiдоброкенi в звiт,i про (liнансовий стан, а 1акож на доходи (витрати) молсе бути значниl\4.
4.5 Cyi;lrceHшt tцоOО uitcyBaHux mер.пiнiв
УПlРltJИУВПннr, (liHaHcoBux iнсmру,иенmiв

УправлiнсЬкий персоНал застосоВуе про(lесiйне судження щодо TepMiHiB
утримання фiнансових
'"удrп"rr*

il-tcTpyMe}1TiB,

Що входять до сrшаду пенсiйних активiв. ПросРесiйне

вiдrrритий rrедержа]]rIий пенсiйниri фонд квсеукраiнський пенсiйний
фонд>

Примiтки до pi,rHoi oKpeMoi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1,12.2О2Ор.
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на оL{i]{цi ризиt(iв фiнансового iHcTpyMeHry Його прибутковостi й динамiцi та iнtllих
ПРОте
iСнують невизначеностi, якi мо)Iý"tъ буги пов'язанi з призупиненнJtм обiгу цiнних
фаКТОРаХ.
паперiв, що F]е с пiдконтрольним (laKTopoM i молсе оутт€во вплинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB.
ГРУНТУСТЬся

4.б Суi:sп:ення tцос)о вurиtленнrl ознаtt знеtliненнrl aюпlrtиiB НПФ
КОшти, розмiщеr,ri на рахунках в комерцiйних банках, що знаходяться в стадiТ лiквiдацii,
ВiДОброкаюТЬся в балансi за нульовоlо вартiстю. Кошти, розмiщенi на рах}иках в комерцiйних
баНКаХ, якi не виконують cBoix зобов'яlзань протягом мiсяця, вiдображашгься в балансi за

справедливою вартiстю, яка с ния(чоtо за номiнальну.
Значне Й тривале зниження справедливоТ BapTocTi акцii банку

фiнансовий iHcTpyMleHT знецiнений,
гlульовоТ BapTocTi.

,

а це

призвело

е свiдченням того, що такий
до винесення судження щодо його знецiнення до

На кОяtну звiтну дату управлiнський персонал проводить аналiз фiнансових аltт,ивiв на предмет
НаЯВНОСтi ОЗнак ix знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнасться на ocHoBi власного професiйного

управлiгlського персоtlалу за наявностi об'сктивних даних, що свiдчать про зменшення
ПеРедбачуваних rчIаЙбутнiх грошовlпс потокiв за, даним активом у результатi однiеi або кiлькох подiй, що
вiдбулися пiсля визнання (liнансового акгиву.
СУД2КОННя

5.

Розкриття iнформацiТ щодо використання справедливоi BapTocTi

5.]. Melttoittl<tt

tltlitt.ttlBппrtя пttt Bxiitti, dопi, Bul{lpLtct1l{IHi

Bпpпticlttto

iля

сtспаDспtнлt otliH.oK

за cltllпBeditttBolo

Управлiнський персонал здiйснюе викл}оLILlо безперервнi оцillки справедливоi BapTocTi активiв
оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на
кiнець кожного звiтного перiоду.

'га зобов'язань, тобто TaKi

класи активiв та
зобов'язаньо
оцiнепих за

Методоцiнки
Методики оцiнrовання

(ринковийо

справедливою

витратний)

вартiстю
Грошовi коt"ltти

вихiднiданi

дохiднийо

Первiсна та подальша оцiнка
грошових коштiв
злiйснюсться за справедл l.tвою
вартiстю, яка дорiвнюе i,x нiйt
номiнальнiй BapTocTi

Ринковий

Офiцiйtнi курси

НБУ

Первiсна оцiнка депозиту
здiйснюст,ься за його
справедливою вартiстю,
зазвичаГл лорiвнюс його

{егrозит,лt

ноплi

нальнi

tYt

,Щохiдний
я tta

BapтocTi.

llодальша оцiнка депозитiв у
нацiональнiй валютi
здiйснiосться за

(дисконтування

грошових
потокiв)

CTaBKI,t за

ефективнi

cTaBI{1.1

депоз1,1т,аIч1

и,

за

депозитним и договорам и

справедлLIвоlо BapTicTlo
очiкуваних грошов!Iх потокiв

Первiсна оцiнка
Борt,овi цitttli

Офiчiлiнi бiржовi

борговtлх цiннl.tх паперiв як

llatrc1,1tl

(liнансових активiв
здiйснюеться за
справедливоtо BapTicTto, яка
зазвичаli дорiвrпое цiнi
операчiТ, у ходi якоI був
отриманий актив. Подальша
оцiнка борговlлх цiнних
паперiв здiйснюсться за
справедлI.tвою вартiстю
Первiсна оцiнка
iHcTpyMeHTiB капiталу

курси орl,анiзаrорiв
Рl.tнtсовий,

дохiдний

lo1..rr rB

на дату оцiнкtт, котLlр)/ваlIIJя

аналогi.tних боргових

цiнних паперiв,

дисконтованi потоки
грошових коштiв

Офiшit"лнi бiржовi
Kyllclr оргагri затоlliв r ullгitl
на дату оrцiнкt.t, за

вiдrtрll,гrlй недержавнрIй ttенсiрiниiл (lогrл квсеуlсраitrський пенсiйнлtй
фонд>
Примiтки ло рiчноТ окремоТ (liHaHcoBoi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З|.\2.2О2Oр.
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lHcTpyп,tettTtl

капiталу

здiйснюсться за iх

Рtлнковий,

спl]аведливою ваlэтiстю, яка

витратнltti

,за,tвlt,lай

лорiвнкlс шiнi

вiдсутностi визначеного
бiржового курсу на дату

оцiнки, використову€ться
остання балансова BapTicTb,
цiни закриття бiржового

операuii, у холi якоi був
0,Iр}.I]\Iан14й акr-и

в,

[1ола;t ьшtа

ottiHtta iHc гllчмен,l iB KaIIi tалч
з,(iйснкlс,гься за
сIlраведJl иt]ою BapTicTKl на

тOргOвOг0 дня

да,гу оцiнкrr

Первiсна та подilльша
оцiнка лебiторськоТ
заборгованостi здiйснюсться

[ебiторська

заборгованiсть

за справедл 14вою вартiс,гю,
яка дорiвнюс BapTocTi

KoHTpaKTHi yI\4oBI4,
йп,tовiрнiсть погаше}лня.

[охiлr.rлrr,"l

очiltуванi BxiuHi гlrошовi
потоки

погашення, тобто cyTvli
t,l,t i lcyBaHt tx ко нтрактних
грошових поток,iв на дату

оцiнки
BapTicTb активiв
недержавIIого

пенсiйного (lонду
Поточнi
зобов'язання

Пеllвiс1.1а та подаJIьulа оцi tll<a
здi i,:tcIrIocTbcя за справедл I.1Bolo

BallTicTlo. яка дорi вгlrос
BapTocTi aKTl.rBiB

.t

Стаття -5 l Закоltч YKllai'rllr
кПро недерхtавне пенсiйне
забезпечення)

РиrIковиl)i. дохiдr rrrй

ttcTil',i

Первiсна та подальша оцiнка
поточних зобов'язань
здiйснюсться за вартiстю

KoHTpaKTHi уN.{ови,

Витратний

ймовiрнiсть гIогашенIuI,
очiкуванi вихiднi грошовi

погашення

q2

пoToKlt

рiвепь iepopxii справеOлuвоi варmосmi, Оо якоzо налехкаmь оцiлtкч справеDлuвоi

ворmоспli

Фонд використовуе iерархiю справедливоТ BapTocTi згiдно вимог мсФЗ l3 кОцiнка
мсФЗ встановлюс iерархiю справедливоТ BapTocTi, у якiй передбачено
трИ рiвнЯ вхiдниХ даниХ длЯ методiВ оцiнкИ BapTocTi, щО використовуються для оцiнки
справедлиВоТ BapTocTi>>. Цей

справедлиВоI BapT,ocTi. Iс:рархiЯ справедлиВоТ BapTocTi встановлюе найвищий прiоритет для цiн
котируванНя (нескоригованик) на активних ринках на iдентиLlнi активи або зобов'язання (вхiднi
данi 1-гО 1эiвня) та найI,1ижЧий прiоритет для закрИтих вхiдниХ даних (вхiднi данi 3-го рiвня).
Вхiднi данi 1-го рiвня - це цiни t(отирування (нескоригованi) на, активних ринках на iдентичнi
активи або зобов'язання, до,Iких суб'скт,госllодарювання i\4o)t{c l\4zrти дOс,гуг| Hir даl,ч tlцiгttсtt.
Вхiднi данi 2-го рiвня - це вхiднi ланi (oKpiM цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi
можна спостерiгати для актива чи зобов'язання, прямо або опосередковано.
До вхiдних даних 2-го
рiвня налеясать:
а) uiни котирува]{FIя на подiбнi активи чи зобов'язання на активних
ринках;
б) цiни I(отирування на iдентичнi або подiбнi активи tIи зобовlязання на ринках, .якi не с
активними,
в) вхlднi данi. oKpiM цiн lсотирування, яlti можна спостерiгати для актива чи зобов'язання,
наприклад:

(i)

ставI(и вiдсотка

та кривi

котирування;
(ii) допуст,има змiннiсть; та
(iii) кредитl.ti спреди.

дохiдl-tостi, що спостерiгаються на звичайних iнтервалах

Вхiднi данi 3-го рiвня - це вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких немас вiдltрит,ому
у
доступi. Закритi вхiднi данi слiд вtlкористовувати для оцiнки справедливоТ вар.госr-;, окщЬ
вiдповiдних вiдкритих даFIих немас, що передбачасться в ситуацiях, коли дiяльнiсть
ринку для
актива, aбо зобов'язання на дату оцiнки незначна, або ii взагалi немае.

Отхtе, заltритi вхiднi данi маютЬ вiдображати припущення, якi використовуваJIи б
учасники
ринку, встановлюючи цiну на актив або зобов'яtза,ння, в тому числi припущення про
ризик.

Класи |

lpiBeHb

I

ZДп.""

3 piBeHb

Усього

вiлкри,гий Ltедержавtltlй Itенсiйний фоrrл квсеуrtраir-rський пенсiйний
фонд>
ПримiткИ ло рiчноi окремоТ фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився

З1

.12.2О2Oр.

2о

активiв
та
зобов'я
зань,

(Ti, що мають
котирування, та
спостережуванi)

(Ti, що не мають
котирувань i не с

(Ti, що Не Мають

котирувань, але
спостережуванi)

спостережчваними)

оцiнени

хза

справе
дливою

2020

20l9

2020

2019

2020

2019

2020

20l9

31.12.

31.12

31.12.

31.12.

зt.|2.

31.12.

31.12.

зl.|2.

BapTicT
ю

!ата

оцiнки
i

нвести

цii в
цiннi

зз

зl

JJ

з1

64

62

5

5

38

36

JJ

зl

7l

67

папери

Грошов
i кошти

Разом

активiв

5.J. Рух окпtuвiв, u4о оцiнюtоmься
вuхidнuх 0анuх 2-zо рiвнп iepapxii

э

5

за

справеdлuвоtо варпriсmю

з

вuкорасmаннм,

Стаття

Класи активiво
оцiнених за
справедливою
вартiстю з

Залишки

станом на

3r.12.2019 р.

використанням2го рiвня iepapxii

Змiни

Придбання

(переоцiнка)
за 2020 piK

(продажi)

(статгi) у

Залишки

прибутку або

збитку, у якiй
прибутки або

станом на

31.12.2020 р.

збитки

визнанi

jl

Грошовi кошти

зз

2

-l

Iнвестицii в цiннi

з1

папери

5,4.

оцiнених

(1j

J

змiни

JJ

справедливоТ
BapTocTi ЦП)

Рух акmаВiв,

u4О оцiluоюmься

вtхidнлъч 0онuх 3-zo pitlHlt iepapxiI

Класи
активiв,

(витрати вiд

Залишки

станом

31.12.2019р.

за

Придбання
на

(продажi)

за

справеdлuвою варmiсmю

Змiни

(переоцiнка) за
2020 piK

з

3алашкu

станом

31.12.2020 р.

на

справедли

Стаття (статгi)

у

прибутку або
збитку, у якiй

прибутки

або

збитки визнанi

вою

л

вакорtлсmапнпм

вартiстю з
використа

нням 3-го
рiвня

lepapxll
l нвестицii
В
цiнlli

5

5

папери

5.5

Iпuli poзKlltltlllчtrч,Illt) вujllъ?оloпtься

мсФЗ

13 кОцiнкп cпllctBcliluBoi'Bctpttttlc,tltill

Справедлива BapTicTb сРiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з ix балансовою вартiстю.
Вiдкlэитr,Iй IIедер)I(а]]IIr.rй rrенсiiiний сРонд кВсеукраirrський пенсiйнрIй
фоrrд>
Примiтки ло рiчноi'окремоТ tРiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2О2Ор.
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Балансова BapTicTb

Фiнансовi активи

з1.12.2020

l

Справедлива BapTicTb

з1.12.2019

,,

31.12.2020

31.I2.2019

3

4

5

JJ

з1

JJ

з1

5

5

5

5

зз

зl

JJ

зl

Iнвестицii в цiннi папери (ОВДП)
IнвестицiТ в цiннi папери (акцiТ)
Щебiторська заборгованiсть

Грошовi кошти

УправлiнськиЙ псрсонал BBDI(ae. що rлаведенi розкриття ццодо застосування справсдливоТ
BapTocтi е достtrтнitvtи. i не BI]ilI(aCJ що за N,Iе)каlчlи tРiнансовоi'звiтностi заJIишилась будь-яка сушсва
irl(lopruraItiЯ l](одо застОсуваIitIЯ справедливОi BttpTocTi, яка може бути корисIIо}о
для корисryвачiв
сР

i

rrаrlсовоi'
6.

:зв iTt

tocTi.

Розкрummя iнформацii, ар пidmверdсrcуе сmаmmi, поDанiу звimносmi

б.1.

Iншi операцiйнi доходи

I

Тис. грн

2020

Переоцiнка

2019

довгострокових
зобов'язань перед учасниками Фонду

J

дер>ltавноТ позики

5

5

8

5

2020

2019

(1)

(l)

(l)

(1)

(1)

(1)

(3)

(3)

2020

2019

(7)

(1)

(6)

(6)

(13)

(13)

2020

2019

J

4

5

а

8

11

вiд дооцiнки облiгацiй

внутрiшньоТ

Всього
б.2.

Адмiнiстративнi витрати

Тис. грн
Послуги з адмiнiстрування
Послуги з управлiння активами
Послуги зберiга.Iа
Послуги брокера

Всього
6.3.Iншi операцiйнi витрати
Тис. грн
Переоцi нка довгострокових

зобов'язань

перед учасниI(ами Фонду

вiд уцiнки облiгацiй внутрiшньоI
дерлсавноi позиl(и

л

Всього

6.4.Iншi фiнансовi доходи
Тис. грн

Дохiд вiд коштiв, розмiщених

на

депозитних банкiвських рахунках
Дохiд вiд боргових цiнних паперБ

овдп

Всього

вiдкlэи,гий недер)кавllнй lrеrrсiлiниii r|tонл квсеуrсратнський гtеl1сiйний
фонд>
Примiтки ло рiчноТ окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.|2,2020р.

22

6.5.Iнвестицii в цiннi папери
Тис. грн

31 грудня 2020

овдп UA4000200l74
овдп UА40002032зб
овдп UA4000194377

31 грулня 2019
1

8
1

Акцii ПАТ "Мотор Сiч"
Всього

J

1

22

zз

5

5

36.

38

Тис. грн

процентна
ставка до
номiналy

TepMiH

погашення

овдп UA4000200174
овдп UA4000203236
овдп UА4000|94з"]7

31 грудня

2020

I-рудня

2019
,7

20.01.2021

15,70%

8

05.01.2022

1'1,25Yo

a
J

l

02.06.2021

16,75Yо

22

2з

АкцiТ ПАТ "Мотор Сiч"

Всього:
6.6. Грошi кошти та
рахунках у банках

31

5

5

38

36

ik еквiваленти па вкладних (депозитних) та поточних

Тис. грн.

31

грудня 2020

TepMiH
погашення та
дохiд за
депозитним
рахунком (о/о)

31

грудня 2019

пАт "пумБ,,

l

Ат "мЕгАБАнк,,

1

8.5%

АТ "Ощадбанк"

7

8,0%

пАт "пумБ,,

5

5

6,5Уо

пАт "БАнк АвАнгАрд,,

7

6

6.5%

пАт "пIрЕус БАнк мкБ,,

6

6

tIАт кБ "привАтБАнк,,
пАт "БАнк крЕдит днIпро,,
Ат "кБ ,,зЕмЕльниЙ кАпIтАл,,
Всього

з0.06.2021
10.08.2021

26.0з.2021
|5.06.2021

0з,02.2021

33

2

05.06.2020

6

2з.07.2020

6

02.0з.2020

31

6.7.Чиста BapTicTb активiв недержавного пенсiйного
фонду
(зобов'язання перед учаснпками Фонду)
Тис. грн
Станом на 0l .0l
Надходження пенсiйних BHecKiB
Виплата пенсiйних BHecKiB

2020
67

20'9
60

вiдкритий недержавнрtй пенсiлiний фонд квсеуrсраiнський пенсiйний
фонд>

Примiтки ло рiчгrоТ окремоТ (liHaHcoBoT звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2О2Oр.

2з

Переоцiнка зобовОязань перед
учасниками Фонду

Станом на 31.12

б.8. Звiт про рух грошових коштiв

Звiт грошових ttоштiв за 2020 piK складено за вимогами МСБО 7 кЗвiт про рух грошоtsих
коштiв> за прямиМ методом, згiдно з якиМ розкрива€Ться iнформацiя про ocHoBHi йu." валових
надход)(ень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на HeTTo-ocHoBi. У звiтi
ВiДОбРаltено рух грошових коштiв вiд операцiйноТ та неолерацiйноi (iнвестицiйноi' та
фiнансовот)
дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягас в отриманнi прибутку вiд звичайноi дiяльностi, витрати на
придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персонtlJIу, сплату податкiв, вiдрахування на
соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяль1,1iсть
це придбання та прода>к: необоротних активiв, у тому числi активiв

- та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вклацень, що
до довгострокових,

вiднесених

не

розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiстЬ
надхОдженнЯ чи викориСтання коштiв, що м€ulи мiсце в результатi
- це
отримання та погашення позик.

Результатом чистого руху кошТiв вiд дiяльностi Фонду за звiтний 2020 piK
- 2 тис. грн.

значення руху грошових коштiв в cyMi
б.9.

с

позитивне

Звiт про змiни у Rласном\,капiталi

За даними Балансу власний капiтал Фонду станом на 3 l грулн я 2020
року вiдсутнiй, оскiльки
зобов'язання Фонду перед його учасниками, збiльшенi на суму прибутку, отриманого за 2020 piK,
наведенi в балансi в роздiлi V LIиста BapTicTb активiв недержавного пенсiйного
фонду.

Нерозподiлений прибуток (збиток) Фоr+ду станом на З l грудня 2020
року в балансi лtе
вiдображасться, оскiльки фiнансовий результат, отриманий вiд дiяльностi за 2020 piK вiднесений на
збiльшення зобов'язань Фонду перед його учасниками, станом на 31 грулня 2020
року складають
4тис. грt-l
7. ОперацiТ з пов'язаIIимII cToI)oIIaM}I

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Фонду наведена

Група

м

запису

в

таблицi нюкче:

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

,

1

А

с

5

6

4

5

0%

0%

0%
0%

0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

,

Засновник Фоцду - юридичнi особи:
ТоВ кАльтана AcicTaHc>
Керiвник Компанii - фiзи.rна особа
2
Голова Ради Фонду- AMiTaH Олена АнатолiiЪна
КерiвниК тов <КуА <<Альтана IHBecTMeHT Менеджменп>
J
3икова Лiлiя Вiтал iTBHa
Iншi
4

2019

piK

J

1

Б

2020

Компанiя-ТоВ кКУА

<<Альтана IHBecTMeHi

Ме"ед*rенrо

товариство з обме>Iсеною вiдповiдальнiстю ккомпанiя
управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних
(lондiв KYKpaTHcbKi Фонди>
Член Ради- Олейнiкова Ольга Володимирiвна

з

вiдitриr,ий нелержil]]ltлtй пеrtсitirlилi срогrл квсеуrсраiнський пенсiйний
фонд>
ПримiткИ ло рiчноi oKpeMoi (liнансовоi'звiтностi за МСФЗ за piK, що закiн.lився З1.|2,2О2Ор.

piK
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8

Член Ради- Срмоленко Катерина Володимирiвна
Член Ради- Зикова Лiлiя ВiталiТвна

9

Член Ради- Грехова Зоя СергiТвна

7

0%
0%
0%

0%
0%
0%

Протягом 2020 та 2019 poKiB ВНПФ (ВСЕУКРАiНСЬКИЙ ПЕНСIЙНИЙ ООНД> мав TaKi операrlii'з
пов'язаними особами:

2020

Тис. грн.

2019

ОперацiТ з
пов'язаними
сторонами

Всього

Операцii з
пов'язаними
сторонами

Всього

)

3

4

5

936,46

2 909,01

82,59

2з8,91

l
Адмiнiстративнi витрати
(нарахована винагорода з

1 029,60

управлiння активами)
Поточна кредиторська
заборгованiсть (винагорода з
управлiння активами та з
я пмiнiстпvвяння\

88,з2

з

1,78,46

255,49

Bci операцiт мiлt пов'язаними сторонами були проведенi на звичайних комерuiйних умовах.
8.

Цiпi mа полimuка управлiння фiнансовuлlu рuзuкама

Керiвницr,Во ФондУ визнае, що дiяльнiСть ФондУ пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих активiв
у
нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись унаслiдок впливу суб'сктивних чинникiв
та об'сктивних ,lигtниttiв, вiрогiдгliсть i напряtчlок впливу яких заздалегiдь ToLlHo передбачити
немо}ItJlиво. !о таких ризикiв вiднесено кlэедитний ризик,
ринковий ризик та ризиl( лittвiдностi.
Ринковий ризик вклюLlilс валют,ний ризик, вiдсоr,ковий ризик та iнший цiновий p"a"n. Управ,,tiння
ризиками керiвництвом Фонлу здiйонюсться на ocHclBi розумiння причин виникнення ризику, ltiлькiсноl.
ОЦiНКИ ЙОГО МОЖливогО впливу на BapTicTb чистих активiв та застосування iнструментарiю
щодо його
пом'якшеtлня.

полiтика з управлiння ризиками opieHToBaHa на визначення, аналiз i управлiння
ризиками, з
якимИ стикаетьсЯ Фонд, на встановлення кон"гролю за ризиками, атакоя( постiйний монiторинг за piBHeM
ризикiв, дотриманFIям встановлеьlих обмеrltень та полiтики управлiння ризиками.
управлittня ризиками керiвництвом здiйснюсться на ocHoBi розумiння llричи1l вин1,1кнеFtl1rl
РИЗикУ, кiлькiсноТ оцiнки йогс'l моiюгIивог(,) BIlJ,lиI]y на вар"гiс,ть Liис.I,их акr-ивiв l.a.]ilc1.()cуI]illlI1,1
iHcTpyMeHTapiro щодо його пом'якшенI-Iя.

8.1

Креiumнuй 1lttзuк

-

Кредитний ризик
ризик того, що одна сторона контракry про фiнансовий iHcTpyMeHT не зможе
викоFIати зобов'язання i l1e буде причиною виникнсння
фiнансового збитку iншоТ сторони. Кредитний
ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiТ та
дебiторська заборгова HicTb.
оснсlвниМ метод0]\,I оцiгtкИ кредитIIиХ ризикiВ Фоr.lдУ с оцiнка кредитоспромолtгtсlстi KortTptt;e11.riB,

для чого

використовую,гься кредитнi рейтинги

спроможн ос,гi

ви

конуваr-и борговi зобов' язан ня,

,га будь-яка iнша
доступна iнформацiя щодо ix

Кредит,ний ризиl(: tliдсумковi rtiлькiснi данi на 31.|2.2020

Активи

з1.12.2020

Частка

вiд

актшвiв,, Уо

31.12.2019

Частка вiд
активiв,
о/
/о

вiдкриr,ий 1{елержавlIl.tй rtенсii.iниii сроrrл квсеуrсраiнський пенсiйнlлй
фоrд>

Примiтки ло рiчноi окремоi сРiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З|.12.2О2Ор.
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Standard &

Prlor's

пiдтвеlrдило реt:iтtlttг

YKpaTltll
ttal (iot l a.ll

t,

t

за

ltllo

mкaJlolo на

piBHi

Саа

l/Ca

46.48

JJ

(uаА)).

(агеt.tство

(Moody's
пiлтвсрд14ло рсliтинг
боргових,]обов'я:]аllь

УttраТни

в

31

46,2,7

5

],46

нацiоналыlii.i валrотi,
22 листопада 2019)
без 1leti,t,trHt у

8.2 Рuнt<овuй

5

7,04

рuзак

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбугнi грошовi потоки вiд
фiнансового iHcтpyMeн,I,a коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплюе
ТРИ ТИПИ РИЗИКУ: iншиЙ цiновиЙ ризик, валютниЙ та вiдсотковиЙ. РинковиЙ ризик виникас у
зв'язкУ з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiТ, вiдсоткових ставок та всuIютних
KypciB. НIlФ наралtаються на ринковi l]изиlй у зв'язку з iнвестицiями в акцiI, облir,ацii ,га iншi
фiHaHcoBi iнструмеtlти.
Iнший цiновий р}I:зиI( * це []изик того, tцо справедлива BapTicTb або майбутлti грсltlItlгзi l-to.trlrttt Bi.:1
фiнансового iHcT,pyMeHTa коливатиiчlуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих, що виникаю.гь
унаолiдок вiдсоткового ризику чи вчIлIотного ризику), незале>ltно вiд того, чи сприLlиненi воьlи
чинниками, хараI(Tерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його eMiTeHTa, чи чинниками,
ЩО ВПЛИВаЮТЬ на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiТ на ринку.

основним методом оцiнки цiгlового ризику с аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення
цiнового ризику Фонд використовуе диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення р атсцiТ

та iншi (liHaHcoBi iнст,румен,ги з нефiксованим прибутком.

ВiдсотковИй ризик - це ризиК того, щО справедлиВа BapTicTb або майбутнi грошовi
потокИ вiД фiнансового iHcTpyMeHTa коливатиN,Iуться внаслiдок змiн ринкових вiдсотttових
с,гавок. внпФ {<Все5zбр2illський гIенсiйний фонд> усвiдоп,lлюе, що вiдсотковi ставки можуть

змliнюватись, i це впливатиме на справедливу BapTicTb чистих аltтивiв.

Усвiдомлlюючи 3начнi ризики, пов'язанi з

коливаннjIми вiдсоткових ставок у

високоiн(lляцiйному середовищi, яке с властивим для (liHaHcoBoT системи УкраТни, Фонд контролюе

частку активiв, розмiLцених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з сРiксованою
вiдоот,ковою сl,авкок],

BiH здiйснlос моtliторинг вiдсоткових ризикiв та контролюс 'rx максимzulьIrо припустиtчlий

1эозlvliр. У разi зl]остаIIIlя вiдсотttt-lвl.tх ризtакitз BIIгl Ф <<Bccyttpai't,tcbltt.rй пctrcii:lltttй c|ltltt,,p, iutttr,,,,i ,,i1l
позбуватися борг,ових сРiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг
вiдсоткових ризикiв здiйснlоеться шляхоN,l оцil-tки влливу можливих змiн вiдсоткових ставок на
BapTicTb вiдсотttових сРiнансових iHcTpyMeHTiB.

Актl.tви, якi нараittаю,l,ься на вiдсо.гковi ризики

!

Тип активу
е 11,1K, ав н i о бл ie. rп i i

31.12.2020 р
aа

З1,|2.2019 р

JJ

з1

!еttозttпtu у бattttax
Разоtп

з2

31

65

62

cIloHOy, оИ

9|,5о^

92,5оА

Часmка в аtiпlLlвах

flля оцiнltИ lvlo)ItJ|l4Bиx коливанЬ вiдсотltовиХ ставоК внпФ <ВсеукраiЪський пенсiйний фо"до
використоВував iсториLlну волатильнiсть вiдсо,гкових ставок за строковими депозитами (до l
року) за
ocTaHHi п'ять poKiB за оприлlоднеljоIо iнсРорrutацiсlrо НБУ
Молtлива змiна справедливоТ BapTocTi боргових tPiHaHcoBltx iHcTpyMeHтiB з сРiксовагrою
вiдсотковою cTaBKoIo розрахована як рiзниця iчliж дисконтованиI\4и грошовими потоками за LIинною

Вiдrtри,r,иЙ недержuiвнрtй гtенсiЙrrиii rРонЛ кВсеуrсраТr-rськиЙ пенсiйний tРонд>
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ставкою та дисконтованими грошовими потоками
dliнансовим iHcTpyMeHToM,

у

разi змiни вiдсотковоТ ставки за кожним

Вiдсотlсовi ризики

Тип активу

BapTicTb

Середньозва}кепа

ставка

Потепцiйний вплив на
чистi активц фонду в

разi змiни
ставки

на31.,|22020 р.
М ожл

и

tз

i

|(оJI

14

t]a н

ня

l] и н l(() l] и

f{eplKaBHi облiгаrriТ
нацiональнiй валtотi

х

cl,?l I]o

к

у

i

16,57

_) _1

Мошrивi коливання ринкових
с,гавок

у банках

f]епозити

ttацiоttальнiй валю,гi

у

Pa:loM

6,9

вiдсотковоi

l0,2

0.1

-2.|

12,9

5,4

31

7,,75

1,6

-0,7

64,1

х

|.,/

-2.в

17,в

16,9

0,4

0.1

12,2

12,9

-0,в

_0,6

1,3

-0,J

на 31.12.2019 р.
М ortt;

t

и

tз

i

l(OJl и I]aH

l

lrl DиIt I(ових o,I,aBOl(

Щержавrri облiгацiТ
нацiоtlа-ltьнiй валютi

у

Можливi коливання ринкових
ставок

,Щепозити

нацiоltальнiй

у

банках

16,56

у

Ba-rrroTi

Разомl

В.3 Рuзut< лit<BiDl

зl

31

i

54

х

4.95

юсmi

Ризиlt лiкrriдност,i * ризик того, lцо суб'ект госIlодарlованItя N,lатиме .t,руднсrll1i в ходi
виI(онання зобов'язагtь, пов'язаllих iз (liнансовими зобов'язаннями, Iцо погаша}оться lllляхоNl
поставки гl]оlilових Korr1,1,iB або iншого (liHaHcoBo1-o акl,иву. ВНГIСD <<ВсеукраТнський гtенсiйний
(lоlrд> Llе tIаI)ажаеться lla зrta.lHi ризики лiквiдностi, осttiльки йсlго зобов'язання переlд

уLIасI,{икаN,Iи обмежутоться

наявними

активами,

Щля управлirtt-tя ризикоtчt лiквiдностi Фонду ко}{тролюються обсяги лilсвiдгtих акт,ивiв, яlсi
lчlо)l(у,гь бут,и ltotlBellToBatti у грошсlвi I(оlлти уllродов)l( п'ятнадцяти дгIilз.
Alla.lli:l пкr,ивiв та зобов'язанL з1l строками iх пtlгапrснlлrt
3\.l2.2020
31.12.20|9
менше бiльше менше
бiльше
нiж 15 нiэк 15
нiж 15
нiж 15
днiв
днiв
днiв
днiв

l''рtlшовi кош,I,и

9.

1

f{еrrозиr,и

з2

з1

Iнвестиtlii в r{iHHi Ilапери

38

зб

усього активiв

7|

67

BuMoza dосmаmносmi капimалу й керування капimалом

Вiдповiдно до вимог Закону <Про недержавне пенсiйне забезпечення>, iнсРормацiя, що
оприлюднюеться недержавним пенсiйним фондом, обов'язково повинFIа мiстити данi про змiни
чистоТ BapTocTi акт,ивiв пенсiйного фонду та чистоТ BapTocTi одиницi пенсiйних активiв цього
фонду,

Вiltкритий не/]ер}кавний Itенсiйний
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с]lонi_l

<Всеукраrrлський rrенсiйний (lонд>

Примiтки до рiчноi окремоТ фiнансовоI звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився

З1

.12.2020р.

Фондом. станом на

З

1 грудня 2020 року проведено розрахунок чистоТ BapTocTi активiв

недержавного пенсiйного dlонду:

Найменування показникiв
N}

Активи недержавного пенсiйного фонду
2 Зобов'язання недержавного пенсiйного фонду
J Чиста BapTicTb активiв
4 Чиста BapTicTb одиницi пенсiйних активiв (грн)

2020

2019
61

71

1

11

67

1,4792|6

1,39643з

Чиста BapTicTb одиницi пелtсiйних активiв за станом на З 1 грулня2020 року складас |,4792iI6
ГРн Та збiльшилася у порiвняннi з поltазниltоIчl на 3 l грудн я Z0I9 року на 5,9ЗО/0.
10.

YMoBlli зобов'язапIrя

10.1 YMoBHi зобов'язання та невизнанi KoHTpaKTHi зобов'язання

ВНГIФ

кВсеукраТнсьttий пепсiИп"И фонд> не мае умовних активiв
невизнаних контрактних зобов'язань.

i

зобов'язань, а також

i

10.2 Ступень повернення дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнансових активiв

Внаслiдок ситуацiТ, яка склaU]ась в економiцi УкраТни, а також як результат eKoHoMi.IHoT
нестабiльностi, що с}ilалась на дату балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не змолtуть бути
реалiзованi за iхгlьою балансовоtо вартiстю в ходi звичайноТ дiяльностi Фонду.

ступiнь повернення цих активiв у зна.rнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходятьСя поза зоноЮ контролю Фонду. Ступiнь повернення дебiторськоi заборгованостi Фонду
визначасться на пiдставi обставин та iнформацiТ, якi наявнi на дату балансу.
На думкУ керiвництва Фонду, резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен,
виходячи з наявних обставигt та iнформацiТ.
10.3 Суловi процеси
СтаноМ на звiтнУ дату ВНПФ кВсеукраТнський пенсiйний фо"д> не
вiдповiдачем за жодним судовим процесом.

с Hi

позивачем,

Hi

10.4 Бiзцес середовище
OcHoBtly частиЕIу своiх операцiй Фонд здiйснюе на територii Украiни. Як наслiдок,
Фонд може бути пiдвернена ризикам, що xapaкTepHi для економiчних та фiнансових
pltHKiB Уriраiни, яIIиN,I пppITaMaHHi ознаки ринку, що
розвивасться. Юридичне й податкове
законодавство продовжу€ розвиватись! тому характеризуеться наявнiстю
рiзноманiтних
тлумачень i внесенням частих змiн, що поряд з iншими законодавчими та податковими
бар'срами наклада€ додатковi окладностi на компанiТ, якi здiйснюють дiяльнiоть в YKpaiHi.
10.5

Оподаткування

внаслiдоtс наявностi в yrtpaiHcbkoмy податковому законодавствi положень, якi
дозволяють бiльш Hirk один BapiaHT тлумачення, а також через практику, що склалася в
нестабiльному економiчному середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать
аспекти еtсономiчнот дiяльностi, у разi,, якщо податковi ограни пiдпадуть cyMHiBy певне
тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноТ дiяльностi Фонду, ймовiрно,
щtl
Фонд змушений буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть
п,Iоя(е вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, втрати та
резерви пiд знецiнення, а
вiдrсритий недержавнрrй пенсiлiний фонд кв сеукраiъський пенсiйний
фонд>
Примiтки ло рiчноТ окремоi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчивс я З1.12.2О2Oр.
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також на ринковий piBeHb цiн на угоди. }Ia думку керiвництва Фонду сплатило _vci
податки, тому фiнансова звiтнiсть rrе мiс,гить резервiв пiд податковi зблIткtt. Ilодатковi
Звiти пложуть переглялатися вiдповiдними податковиIчIи органами протягом трьох poKiB,
11.

Подii пiсля звiтноi дати

Очiкуваний вплив спалаху KopoHaBipycy COVID-1 9.
З ПОчаткУ 2020 porcy спалах rcoporraBipycy COVID-19 розповсюдився IIо всьому cBiTy,
Вплинувши на cBiToBy eKoHoMiKy та фiнансовi ринки. Протягом 2020 року очiкуеться вплив
на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB, що оцiнюються за справедливою вартiстю, на ouiHKy
очiкуваних кредитних збиткiв щодо вiдповiдних фiнансових активiв вiдповiдно до МСФЗ
9 "Фiнансовi iнструменти", а також на оцiнку знецiнення окремих нефiнансових aKTptBiB
ВiДПОвiдно до МСБО 36 "ЗнецiFIеIlня активiв". Внаслiдок невизначеностi i тривалостi
подiй, пов'язаних зi сполохом KopoHoBipycy COVID_19, компанiя не мае практи.tноi
можливоСтi точнО та надiйно оцiнити кiльtсiсний вплив зазначених подiй на фiнансовий
стан i фiнансовi результати дiялБностi в 2020 роцi. В теперiшнiй час керiвництво yвa)Iснo
слiдкуе за фiнансови\,Iи нас:tiдкапtи. врIк.IIиканI4ми зазнаLIеними подiями,
ПОДiТ ПiСЛя промi>tсного перiоду i не вiдображенi
10 <Подii пiсля звiтного перiоду>:

МСБО

в фiнансовiй звiтностi, передбаченi

Подiя

наявнiсть

Прийняття рiшення щодо реорганiзацiТ Фонду
Оголошення плану про припинення дiяльностi Фонлу
IcToTHi придбання активiв, класифiкацiя активiв як утримуваних
для продажу, iншi вибуття активiв або експропрiацiя значних активiв
урядом
Знищення (втрата) активiв Фонду внаслiдок похсежi, aBapii,
стихiйного лиха або iншоi надзвичайноi подii
Аномально великi змiни пiсля дати балансу в цiнах на активи або
в курсах обмiну iноземних валют
ПрийняттЯ законодавЧих aKTiB, якi впливaють на дiяльнiсть Фоrrду
(змiна ставки НБУ)
прийняття

знаLIних зобов'язань

або непередбачених

зобов'язань,

наприклад, унаслiдоlt надання з начних гарантiй
Початок крупного судового процесу, що виник виключно
внаслiдок подiй, якi вiдбулиоя пiсля дати балансу
Дивiденди за звiтний перiод оголошенi Фондом пiсля дати балансу
Укладення KoHTpaKTiB щодо Значних капiтальних i фiнансових
iнвестицiй
оголошення банкротом дебiтора Фонду, заборгованiсть якого
ранiше була визнана сумнiвною.
переоцiнка активiв пiсля звiтноI дdти,яка свiдчить про стiйке
зниження ixHboi BapTocTi, визначеноi на дату балансу.
ПродаЖ запасiв, який свiдЧить прО необГрунтованiсть оцiнки
чистоi BapTocTi ix реалiзацii на дату балансу.
виявлення помилок або порушень законодавства, rцо ,,ризвели до
перекручення даних фiнансовоi звiтнос,r i.

Вiдrсри,гиЙ недер)ка]]ltttй пенсiрfНий tРонД кВсеуrсраiНсьtсий пенсiйний
фопдu
ПримiткИ до рiчноТ окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiн.lився З1.12.2О2Oр.
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Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10
щодо подiй пiсля дати балансу, подii що
потребують коригування активiв та зобов'язань,
розкриття iнформацii у даних Примiтках
Фонду вiдсутнi.
ПОДiI,

ВiДбУЛИСЯ

Датою 0кладання балансу i датою затвердження
фiнансовоl.
звiтностi, пiдготовленоi для оприлIодFIення, FIe вплинули на
показники фiнаrrсовоi
звiтtlостi, пiдготовлеlrоi Товариством с,.аном на 31 груд ня 2020
року.
ШIО
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головний бчхга
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ВiдrсритиЙ недержzrвНий пенсiйrrиii
фонД кВсеуrсраiНськиЙ пенсiйний фоrrд>
Примiтки ло рiчноТ oKpeMoi
фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12.2О2Ор.
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