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I. Звiт щодо аудиту фiнансовоТ звiтностi

Щумка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансовоiзвiтностiВIДКРИТОГО НЕДЕРItАВНОГО ПЕНСIЙНИОГО ФОНДУ
(УКРАТНСЬКИЙ ПЕНСIЙНИЙ ООНДu (код СДРПОУ З55З2454, мiсцезнаходження: 0З151, rul. I{иi'tl,
tзу:t. Ушиttсыtого 40, Свiдоц,t,во Ilpo l]ссс1,1]ацirо cPitrartcoBcli ус,гаt,Iоt]и вiл l0.|2.2001 ltФ N9 t01,

(Звiт rrро (lilltulсtltзий cT,a1,l) c,l,aHclп,t lla З1 гру;tня 2020 por<y, Звi,l, Ilpo фiнаlrсовi l]езуJIы,аl,и (Звiт,rrрtl
сукуtrниЙ дохiд), Звiт trро рух гроl1,1оllих ltottt,t,iB (за ltрямиш,t ме,l,tl21tlм), Звi,r,про в,ltасний Katli,l,a,,t за2020
piK та Примiтки до фiнансовоТ звiтностi, включаючи стислий викJIад значущих облiкових полiтик,

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiлi <Основа для думки iз
застереженням) нашого звiту, (liHaHcoBa звiтнiсть, що додасться, вiдобралtас достовiрно, в ycix суттевих
аспектах dliнансовий стан Фонду на З1 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за
piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (далi
- МСФЗ) та вимог Закону УкраТни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> вiд
16.07.1999 N9 996-XIV щодо скJIадання фiнансовоТ звiтностi.

Основа для думки iз застереженням

У Сmаmmi кIнша l,Ioп1.o|lHa dебimорська заборz,ованiспtь> Звiту про фiнансовий стан (Баланс) станом
наЗ1l.\2,2020 р. облiкову€ться прострочена дебiторська заборгованiсть ТОВ <Лев Фiнанс> перед Фондом
У ЗаГальнiй сумi22ВЗ2 тис. грн., яка утворилася внаслiдок невиконання ТОВ <<Лев Фiнанс> зобов'язань
ПеРед Фондом за договорами купiвлi-продоltу земельних дiлянок та включас заборгованiсть по
штрафних санкцiях на суму 7297 тис. грн.

Згiдно п.п. 14 п. 1 ст. 49 Закону УкраТни кПро недержавне пеноiйне забезпечення> (далi - Закон J\b
1057-IV), вСтановленi обмеrкення iнвестицiйноТ дiяльностi з пенсiйними активами пенсiйного фонду, а
Саме: особа, що здiЙснюс управлiння активами пенсiЙного фонду, пiд час провадження нею такоi



дiяльностi, не мае права придбавати, або додатково iнвестувати в iншi активи, що можуть бути оцiненi
за ринковоЮ вартiстю та не забороненi законодавством Украihи, але не зазначенi у цiй статгi, бiльш як 5
вiдсоткiв загальнот BapTocTi пенсiйних активiв. Внаслiдок невиконання Тов клев Фiнанс> зобов'язань
перед Фондом за договорами купiвлi-продажу земельних дiлянок, Фондом порушенi зазначенi вимоги
Закону Nэ 1057-IV, а саме: обсяг врахованоi у склалi дебiторськоi заборгованостi (яка прирiвнюеться до
iнших активiв) зобов'язань ТоВ <Лев Фiнанс> перед Фондом, станом rTa 3L.|2.2O20 Ъ. складае 64 о/о

загальноI BapTocTi пенсiйних активiв Фонду (22SЗ2тис. грн).
Не розкрито у Примiтках ло фiнансовоТ звiтностi Фонду за 2О2О piK (зокрема у Примiтцi 6.9

<,Щебiторська заборгованiсть>) iнформацiю щодо стану зазначеноТ справи та заходiв, якi вживъе керiвний
персонал з метою ii виправлення. Також не у повному обсязi розкрито iнформацiю щодо структури
активiв (зокрема зазначених У цьому параграфi Iнших активiв у в""лядi дебiторсiкоi заборговчrйi;, 

"nuповинна буги подана в окремих роздiлах примiток. На нашу Думку, вплив на фiнансову звiiнiсть
зазначеного викривлення е сутгевим, проте не всеохоплюючим.

Ми провели аудит вiдповiдно до МiжнароДнш стандартiв аудиту видання 2016-2017 року,
ПРИЙНЯТИХ В якостi нацiональних стандартiв аудиту (далi - МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно . цrщ
стандартаМи викдадеНо в роздiлi кВiдповiдальнiстЬ аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностЬ> нашого звiry.
Ми е незаЛежнимИ по вiдношенню дО ФондУ згiдно з Кодексом еrr*и професiйних бухгалтерiв Ради з
мiжнароднИх стандарТiв етикИ для бухгалтерiв, та етичними вимогами, застосованими в YKpaihi до
нашого аудитУ фiнансовоТ звiтностi, а також виконаJIи iншi обов'язки з етики вiдповiдно до ц"* вимог.
ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання ik як
основи для нашоТдумки.

Ключовi питання аудиту

ключовi питання аудиту - це питанняо якi, на наше професiйне судження були найбiльш значущими
ПiД ЧаС НаШОГО аУДиТУ фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. Щi питання iо..п"д-"ся в KorrTeKcTi
нашогО аудитУ фiнансовоi звiтностi в цiломУ та враховУвалисЬ при формуваннi думки щодо неI, при
цьомУ ми не висловлюеМо окремоТ ДумкИ щодо циХ питань. Ми визначИли, IцО кпючовi питання аудиту,
про якi необхiдно повiдомити в нашому Звiтi, вiдсутнi.

Суттева невизначенiсть, цIо стосуеться безперервностi дiяльностi

звертаемо увагу на Примiтку 2.3,1, де розкрито iнформачiю про вплив глобальноi пандемii covlD-
19 на здатнiсть Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперёрвнiй ocHoBi. Аналiзуючи дiяльнiстьФонду' управлiнський персонал констатуе: 1) що не бачить жодних суттевих cyMHiBiB щодо
безперервностi дiяльностi Фонду; 2) що на дату затвердження фiнансовоI звiтностi не представля€ться
можIIивим оцiнити, як надалi вплине CovID-lg на фiнансову дiяльнiсть Фонду; 3)'що фiнансова
ЗВiТНiСТЬ ФОНДУ Не ВКПЮЧае коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Фонд немiг продовжити подаJIьше здiйснення фiнансово-господарськоf дiяльностi вlдповiднЬ до принципiв
безперервностi дiяльностi в умовах глобальноI пандемiТ covlD-l9. Нашу Думку щодо цього питання не
було модифiковано.

Iнша iнформацiя

Управлiнський персонал несе вiдповiда.гlьнiсть за iншу iнформацiю. Iншою iнформацiею е
iнформацiя, яка мiститься у Звiтностi до Нацiона.пьноi koMicii з цiнних паперiв та фондово.о p"r*y.u
2020 piK, у ПоясненНях управлiнського персонtшу, у Положеннях Фонду.

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

у звоязку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з iншою
iнформацiею та при цьому розгляЕути, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i
фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя
виглядае такою, що мiстить суттсве викривленнJI.

ЯкщО на ocHoBi проведеноТ нами роботи ми дохоДимо висновкУ, Що icHye суттеве викривлення цiеi
iншоТ iнформацii, ми зобов'Язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявиIIитаких фактiв, якi потрiбно
було б вкпючити до звiту,

ми можемо зазначити про адекватнiсть системи бухгалтерського облiку, процедур вн5чтрiшнього



аудиту та внутрiшнього контролю Фонду.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Алмiнiстратора Фонду
та тих, кого надiлено найвищими повноваlкеннями,

за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонаJI Адмiнiстратора Фонду ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАJЪНIСТЮ кКОМIIАНIЯ З УIIРАВЛIНIUI АКТИВАМИ ТА АДМIНIСТРУВАНFUI
ПЕНСIIlНИХ ФОНДIВ (YKPAIHCЬКI ФОНДИ> несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне
подання фiнансовоI звiтностi Фонду вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi
та затаку систему внугрiшнього контролю, яку управлiнський персон{ш Адмiнiстратора Фонду визначае
потрiбною для того, щоб забозпочити скJIадання фiнансовоi звiтностi Фонду, що н0 мiстить суттсвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонаJI Адмiнiстратора Фонду несе
вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Фонду продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючи, де це застосовано, питання2 що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо
управлiнський персона.гl або плануе лiквiдувати пiдприемство чи припинити дiяльнiсть, або не мае iнших
реальних аJIьтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повновtuкеннями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiтування Фонду.

Вiдповiдальцiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями е отримання обrрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому 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
ре3ультатом шахрайства або помилки; вони ввФкаються суттсвими, якщо окремо або в сукупностi, як
обГрунтовано очiкусться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються
на ocHoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовусмо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM тогоп ми:
. Iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок

шахраЙства чи помилки, розробляемо Й виконусмо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а
також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними для використання ix як основи
для нашоi думки. Ризик невиявлення с)rггевого викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для
викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може вкпючати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

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

О Оцiнюемо приЙнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обrрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкритгiв iнформацiiо зроблених управлiнським персонаJIом;

о Щоходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про
безперервНiсть дiяльНостi яК основИ для бухгаЛтерськогО облiкУ та, на ocHoBi отриманих аудиторських
доказiВ ,робимО висновок, чи icHye с)4ггева невизначеНiсть щодО подiй або умов, якi поставили б пiд
значний cyMHiB моrкгlивiсть ФондУ продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку
щодо iснування такоТ сутгевоТ невизначеностi, ми повиннi привернути уваry в свосму звiтi аудитора до
вiдповiдних розкритгiв iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття iнформацiТ е

неналежними, модифiкувати свою думку, Нашi висновки rрунтуються на аудиторських доказах,



отриманих до дати нашого звiту аудитора. BTiM, майбутнi подiТ або умови можуть примусити компанiю
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

о оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовот звiтностi включно з розкриттям
iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що покпаденi в основу ii
скJIадання, так, щоб досягги достовiрного подання.

Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повновакеннями, разом з iншими питаннями
iнформачiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суггевi аудиторськi результати,
вкпючаючи буль-якi сутгевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повновa:кеннями, твердження, що ми виконrши
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIежностiо та повiдомляемо iм про Bci стосунки й iншi питання, якi
могли б обrрунтовано ввrDкатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, д9 цо
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

З перелiку Bcix питань, iнформачiя щодQ яких надавilIась тим, кого надiлено найвищими
повновФкеннями, ми визначили Ti, що мапи найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi
поточного перiоду, тобто Ti, якi е кпючовими питаннями аудиту. Ми описуемо цi питання в своему звiтi
аудитора KpiM випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття
такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаемо, що таке питання не слiд
висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано
переваrкити його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi.

II. Щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

Щей роздiл сшlадений з урахуванням вимог, встановлених частиною третьою cTaTTi 14 Закону
УкраiЪи <Про аулит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 2|.|2.2017 J\Ъ 2258-VIII (далi -
Закон 2258) до аудиторського звiry. Iнформачiя, яка щонайменше мае наводитись в аудиторському звiтi
за результатами обов'язкового аудиту згiдно Закону 2258, також наведена в iнших параграфах цього звiту
нез€UIежного аудитора

Фонд здiйснюе дiяльнiсть вiдповiдно до Закону УкраТни кПро недержавне пенсiйне забезпеченнп>
вiд 09.07.2003 Ns 1057-IV.

Щодо звiту про управлiпня

Вiдповiдно до ч,7 ст. 11 Закону Украiни <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
УкраiЪi> вiд 16.07.1999 Nч996-ХIV Фонд звiльнений вiд надання BiTy.

Щотримапня вимог нормативно-правових aKTiB
Нацiональноi KoMicii з цiпних паперiв та фондового ринку

Станом на дату цього звiту Нацiон€lльною комiсiею з цiнних паперiв i фондового ринку не
встановлGно окремих вимог до аудиторського звiту щодо фiнансовоi звiтностi пенсiйного фонду,

Iншi елементи

OcHoBHi вiдомостi про аудиторську фiрму та умови договору
на проведепня аудиту фiнансовоi звiтностi

Показник Значення

Повне найменування ГОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАJЪНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА,.АУДИТ-
иЕнЕджЕр"

Код за еДРПОУ +09493зб

Иiсцезнаходження: )3038, м. КиiЪ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ПРОТАСIВ
lIP, будинок 2, корпус ЛIТ. Д, офiс 11



Показник Значення

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

Номер та дата видачi Свiдоцтва про
]несення в Реестр аудиторських фiрм та
лудиторiв, якi надають аудиторськi

Ns 4б89, рiшенням АудиторськоТ палати
Украiни вiд 01.12.2016 м 33413

Номер реестрацiТ в PeecTpi аудиторiв та
lуб'ектiв аудиторськоi дiяльностi - Роздiл
кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi
иають право проводити обов'язковий

Ns 4689

Щата та номер рiшення про проходження
,lеревiрки системи контролю якостi
rудиторських послуг

ДПУNs 3З913 вiд 2З.02.17

Щиректор
Бабiй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора j\b006153,

виданий рiшенням Аулиторськоi палати УкраТни вiд
3 0.06.2006 М 1 65, подовжений рiшенням АудиторськоI
палати Украiни вiд 26.05.2016 J\b325l2 чинний до
30.06.2021р. Номер реестрачii у PeecTpi аудиторiв та
эуб'ектiв аудиторськоТ дiяльностi 1 02350.

Щата призначення (обрання): 30.11.2020 р.

[нформачiя про аудитора, який проводив
перевiрку (ключовий партнер завдання з
лулиту)

Бабiй Андрiй Юрiйович, сертифiкат аудитора J\Ъ006153,
виданий рiшенням АулиторськоТ палати Украiни вiд
30.06.200б М1 65, подовжений рiшенням АулиторськоТ
пuшати Украihи вiд 26.05.2016 М325/2 чинний до
}0.06.2021р. Номер реестрачii у PeecTpi аулиторiв та
эуб'ектiв аудиторськоi дiяльностi 1 02350

контактний телефон +з80972384304

Щата та номер договору на проведення
лудиту фiнансовоi звiтностi

Щоговiр вiд 04.01.2021 М 04-02l0Il2I

Щата початку проведення аудиту )4.01.2021 р.

Щата закiнчення проведення аудиту _<-тч |S[3.2021 р.

,Щиректор ТОВ АФ "АУДИТ- Бабiй А.Ю.

,Щата складання Звiту незаJIежн 26 березня 2021 року
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Додаток l
до Нацiоншьного лоложення (станларту)
бухгштерського облiку l "Загйьнi вiмЬЬ до фiнансовоi звiтностi''

Пiдприt:мство ВIДКРИТИЙ
ФондlI

.Щата (piK, мiсяць,
нЕдЕржАвниЙ пвнсlЙниЙ Фонд,,укрдiнськиЙ пЕнсIЙниЙ за едрпоу

Органiзачiйно-пРавоваформагосподарювання Недержаurrйпепсiйнийфоцд
за коАтуу
за КоПФГ
за квЕд

Теllиторlя Солоtrt"янськttй р-н

вl.tд еконоь: i чноi дiяльностi
Середня кiлькiсть прачiвникiв

Недерlltавне пенсiйне забезпеченltя

коди
202l l0t l0t

з5532454

80з 890000()

940

65,з0

Адреса. телеt]lон Уш 200 l 058

9.a']jj:_.ui"']l']PY' 
'tl{c, Грн, без десятк<lвого знака (oKpil,r роздiлу IV Звiту про (liHaHcoBi резул"rаrи (З;rу npu 

"},пуппuй 
д*iл t-бБЙiБilгроIUовI п()казники якого llаво,l1я].ься в гривlIях з копiйкамrt)гроIUовI п()казники якого llаво,l1я].ься в гривlIях з копiйкамrt)

Складеl,ttl (зробити позtIачку "v" у вiдп<lвiднir:i клiтинцi):
за полоjкен]IяIr{и (cTaHltapTaMи) бухгалтерського <lблiку

за мiя<пародними стандартами (liHaHcoBoi звtтностi
Баланс (Звiт про фillапсовrtй стан)

на 3l грудня 2020 р.
Форма JTcl Кол за .ЩКУfi l80!фt

дктив
код

Dядка
на початок

звiтного пеuiодч
Ца кiнець

звiтного пепiо
l z J 4

I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи l 000

первlсна BapTlcTb 00l
накопичена амортизацiя 002

Незавершенi капiтальнi iпвестлtцii l 005
эоновнi засоби l0 l0

первlсна BapTlcтb l0l I

зl]ос I0I2
IlвестицlиIlа HepyxoNllcТb I0l5 3 750 3 бl7
Первiсна BapTicTb iнвесr,ичiйно'i HclryxoMocl i l0Iб з 750 з бl7
Знос itlвестl;цiйноI нерухопtостi l0 l7

Щовгостроковi бiологiчнi активи I 020
ПеРвiсна BapTicTb довгостllоковлrх бiологi.lllих активiв l02l
накопичелtа алtортлIзацiя довгостроковrtх бiологiчних активiв |022

]овгострокtlвi фiнансовi iнвестицii:

якi облiковуються за методом участi в капiталi
iнших пiдприсмств

l 0з0 540 540
iншi (liHaHcoBi iнвесrrlцii l 035

.Щовгострокова лебiторська заборговалliоть l 040
tslдстрочецi податковi активи l 045
Гулвiл 050
вiдстроченi аквiзицiйнi витра,ги l 060
Залишок коштiв у централiзtlваних 0траховпх резервlrлrх dlондах 065
lншl HeooopoTHl активи 090

роздiлом l 095 4 290 4 l57
IL Oборотнi активп

]апаси l00
3иробничi запаси I0l
:1езавершене виробництво l ]02
t отова продукцlя 0з
Товари l l04
lоточнl бlологjчнi актIlви ll l0

цслозIl l и пеI)ес] l)ахуl}i]IlIIя l l l5
5eKccJII олсl]r(аlJl l l20
цеOlторська заЬоргованlсть за продукцiю, товари, роботи, послуги l l25
.Щебiторська заборгованiоть за розрахунками:

за виданиN{и aBaHcaNI!l llз0
з бtоджетолt l l35
у Tolry числi з пода.г;<у lra прrtбутоrt l lзб

за l]озl)ахункамi{ з доходlв l 140 74
,/_leбITopobKa заборгованiоть за розрахункамIr iз внутрiшнiх розрахункiв l l45

деOlторська заборгованiсть I l55 20 979 22 8з2
(PlHaHcoBl l 160 5 780 l, 569

po!Jl l 165 7 290
l 166

rахунки в с l |67 / 5708 7 290
Dиlрdrи маиоутнlх перlодIв l l70

псрестраховика у страхових резервах l l80
у тому числl в:

резервах довгострокових зобов'язалIь
ll8l

Jезервах зоиткlв аоо l]езервах llале)l(них виIlJ]ат ll82



83

84
lгIших UтрахоDих резеl)вах

90 l 078 l 078

95 33 бl9 зl 769

200

Баланс
J00 37 909 35926

J5 926

Захараш T.I
Генсралыt пl"l директор
ТОВ <K)/z\ ДПФ <YKpairrcbKi фоllдlt>>

Головltlrii бухгr.п,гер
ТОВ (КУА АПФ <YKpaiнcbкi фонди>

томч tlислl:
,з"рЬ доu.оarропових зобов'язань

l'Iоточllа Klle;lllTopcbKa заборговаtIiсть за:

нками з оплаl,и

IV.'iобов'яritlIllя. пов'язлIti з ltcoбopoTltltrtlt abaIlB:l}lIt,
yTptlпt),B:lllllrlll для продпжу, ]il гр\'памIt вllt)уIтя

виконаD.lоi влади, цо реалiзус деря<авну полiтику у ct!epi статистики,

' В,r-"""a* в поря,цку. Rстановлс}lому

Гоrrчар JVI.П.



Дата (piK, мiсяць, число'

за еДРПОУ

ко
2021| 0l l 01

з5532454

(найменуванllя)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний лохiл)
за PiK 2020 р.

ФормаN2 Кuл.uДКУЛГ tTotOБ_l

/1

Ф

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього
DoKY

t 1 3 4

2000

Чu сm i з аробл ен i сttр ахов i пр е.ц li' 20]0

поемii пidпuсанi, всtлова сума 20l I

пр ем ii:, пе р ed а н i 1l п ер есlп р ахув а н ня 20l 2

з м i н а р ез е р ву н е з а р о бл е н LM п р емЦ,з сLц 9!g_сw ct 20l 3

змiна часtпкu пересmраховuкiв у резервi незароб-пенuх

ппемiй

20I4

Собiвартiсть реалiзованоТ продукцii
(товаоiв.робiт. посrryг) 2050 )

чuсmi понесенi збumкu за cmpcpcoButt,tu вurшаtпацu 2070

Валовий:
ппибчток 2090

збиток 2095 ( ) (

Щохid (вumрапэu) вid з.uiнu у резервах dовzосmроковuх
зобов'язань

2 105

Цохid kumраmtl Bid з.uiнtt iHtttttx cmpaxoBllx резервlв 2I I0

зм i н а i Hutt tx с m р ах овшс р ез ерýЦ,з !ц 9ý !_qцg 21l]
змiна часtпкu пересmраховuкiв в iHltlux сmраховuх резервах 2I 12

Iншi операцiйнi доходи 2|20 4 602 6 2з|

у lпо,44у Llxlc.цl:
'doxid 

Bid змiнu варпlоспli ctKtпttBiB, якi оtliнtоtоп,lься за
спр ав еDлu в о tcl в а 7эttt i сtпto

2]21 1 259 1 573

2I22

doxid Bid вllкорuсmання KoutmiB, вuвiльненшс Bid
опоdаmкування

2 123

Адмiнiстративнi витрати 2Iз0 225l' 2 з4,7

Витрати на збут 21 50 ( ) ( )

Iншi операцiйнi витрати 2l80 ( 2565 ) ( 5 5,7,7 )

у lпому чllс.|ll:'вutпраmu 
Bid змiнu варtпосmi aKmuBiB, якi оtliнююtпься за

справ еdлuвою варtп i сmю

218l 2 085 4 з70

вumраmu Bid первiснсlzо вltзналlня бiо,поеiчпllх uKпttBiB i
с iл ьс ькоz о с по0 ctpcbtcoi' проDу Kt 1 ii'

2]82

Фiнансовий результат вiд операчiйно[ дiяльностi:
ппибчток 2190

збиток 2l95 ( 2|4 ( |69з

доход вiд участi в капiталi 2200

Iншi фiнансовi доходи 2220 21з l 69з

Iншi доходи 2240 5 9Iб з l87

У lпому Ltllc.цl:

doxid Bid бл cteod iit н oi' d опо,|4 оz1l
224 l

Фiнансовi витрати 2250 (

втоати вiд ччастi в капiталi 2255, : ( (

Iншi витрати 2210 ( 5915 ) ( 3 187

Поuбуmок Ьбumок) Bid вплttву iнrh.пяtli]' на монеmарнi сmаmmi 227 5



Фiнансовий результат до оподаткування:

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля

Чистий фiнансовий результат:

II. сукупн х

Стаття Код

рядка

.}а .lrзi l Hrrii
перiод

за аналогiчний
ltерirrл

попереднього

I ) 3 4

Щооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400
Щооцiнка (уцiнка) (liнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi KypcoBi рiзницi 24|0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пlдпри€мств

24l5

IгIший сукупrлий дохiд 2445
Iнший сyкyпний дохiд до оподаткyвання 2450
податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сукчпний дохiд пiсля оподаткчвання 2460
Сукчпний дохiд (сума рядкiв 2350. 2355 та 2460) 2465

I. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРА их витрА

Назва cTaTTi Код

рядка
за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiол

попереднього
DoKv

l 2 3 4

Матерiальнi затрати 2500
Витрати на сlплату працi 2505
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510
Амортизацiя 2515
Iншi операцiйнi витDати 2520 4 8lб ,7 924
Разом 2550 4 8lб 1 924

йно

у

ч

тов,

Гс
тов

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А

назва статгi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKv

l 1 3 4

]ередньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Экоригована середньорiчна кiлькiсть пlэостих акцiй 2605
чистий прибуток (збиток) на однy пllосту акцitо 26l0

26|5
Дивiденди на одну просту акцiю Д 2650

Генеральний директор
В (КУА АПФ <YKpaiHcbKi фонди>

Головний бухгалтер
В (КУА АПФ <YKpaiHcbKi фонди> ffi Захараш T,I

Гончар М,П.

\



[ата (piK. мiсяць, ,Iисло
Пiдприемство вIдкритиЙ нЕдЕР)кАвНий пЕIIсIйНий ФOнД ,lукрАiнсьКий пвнсIйНИЙ за С!РПОУФонд,,

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2020 р.

2021 l0I lol
з55з2454

Форма N3 Код за ДКуЛГl:0ЮЙ_l

г

Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод
попеDеднього noкv

1 2 J 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi

Надходження вiд:
Реалiзацii продукцii (ToBapiB. робiт. послчг) з000
Iовернення податкiв i зборiв 3005

у тому числi податку на додану ваtэтiсть 3006
Щiльового фiнансування 30l0
надходження вiд от|эимання субсидiй. дотацiй з0I 1

Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 30 l5
Надходжqння вiд повернення aBaHciB з020
надходiкення вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на
поточних рахунках з025
надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв. пенi) з035
надходження вiд операцiйноi оренди з040
Надходlкення вiд отримання роялтi, авторських
винагород

з045

Цадходження вiд страхових премiй 3050
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055
[ншi надходження з095
Витрачання на оплату:
ToBapiB (робiт, послуг) 3 l00 2260 2 33,7
Працi 3 105
Вiдрахувань на соцiальнi заходи зl l0
Зобов'язань з податщiв i зборiв зll5 25 1
витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток з l lб
витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
BapTIcтb

з|17 ) ( )

витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зll8
Витрачання на оцлату aBaHciB з l35
Витрачання на оплату повернення aBaHciB з l40
Вицэачанця на оплату цiльових BHecKiB з l45
витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами

з l50
( ) ( )

витрачання фiнансових установ на надання позик з l55
Iншi вицэачання з 190
Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3195 -2285 -2 з44

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйно'iдiяльностi
Надходження вiд реалiзацiТ:
фiнансових iнвестицiЦ 3200 5 9lб з 202
необоротних активiв з205
Надходження вiд отриманих:
вiдсоткiв з215 28,7 669
цивlдендlв 3220 228
надходження вiд деривативiв з225
Надходження вiд погашення позик з2з0

lgl"одт9r"я вiд ви.буття дочiрнього пiдприемства та
lншоl гOспOдарськоi одиницi з2з5

)

)



Iншi надходженнJI з250
Витрачання на придбання:
(liнансових iнвестицiй з255 400

необоротних активiв 3260

Виплати за деривативами з2,70

витрачання на надання позик з2,75

витрачання на придбання дочiрнього пiдприсмства та
iншоТ господарськоi одиницi з280

( ) ( )

Iншi платежi з290
чистий рух коштiв вiд iнвестицiйноiдiяльностi 3295 5 80з 4 099

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надходх<ення вiд:
власного капiталу 3300

Стримання позик 3305

Н.адходrкення вiд продажу частки в дочiрньому
пIдпрLI€мствl зз l0
Iншi надходження зз40 | 024 l 008

Витра.Iання на:

Викуп власних акцiй зз45

погашення позик з350
плату дивiдендiв з355

Витрачання на сплату вiдсоткiв 3360

Витрачання на сплату заборгованостi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( ) ( )

Витрачання на придбання tIастки в лочiрньому
I]lдприсмствl зз70

( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочlрнlх пlдпри€мOтвах зз,75

( ) ( )

Iншi платежi 3390 3 970 6 49з

Чистий рух коштiв вiд фiнансовоIдiяльностi 3395 -2 946 -5 485

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 5,72 -3 7з0

Залишок коштiв на початок року з405 5 708 9 4з8

Вплив змiни валютних KypciB на залишок коштiв з4l0 l0l0
Залишок коштiв на кiнець року 34l5 ,l290 5 708

Генеральний директор /l
ТОВ (КУА АПФ <Укпа-l-ТБffi

Головний бухгалтер (W
ТОВ (КУА АПФ KYKpaiHcbKi фон

Захараш T.I

Гончар М.П.

v



fiaTa (piK.

пЕнсIЙниЙ Фонд,,укрАiнськиЙ

(найменування)

Звiт про власний капiтал
за PiK 2020 р.

коди
2021 0l 01

з55з2454

мiсяць, число)

за еflРПОУ

Форма ЛЬ4 Код за ДКУДГ 1s0100Гl

ка (уцiнка)
активlв

Сума чистого прибутку,
а до бюджету

вiдповiдно до

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

залишок на початок

Iншi змiни
Скоригований зали-

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний

Iнший сукупний
дохiд за звiтний

!ооцiнка (tчiнка;

пиченi KypcoBi

iншого сукупного
асоIItиованих l

IНШИЙ СУКУПНИЙ
Розподiл прибутку:
виплати власникам

Спрямування прибутку

Сума чистого прибутку
на створення
спецiальних
цiльових) фондiв



Сума чистого прибутку
на матерiальне
заохочення
Внески учасникiв:
внески до капiтал

Перепродаж викуп-

Анулювання викупле-
них акцiй (часток

Вилу.lgцц, частки в

капiталi
зменшення номiналь-

Iнrпi змiни в капiталi
Придбання (продалt)

неконтрольованоТ
частки в до.liрньому

Генеральний директор тов окуЛ ДПО uY*paihcbKi фондц>

Головний бухгалтер ТОВ (КУА АПФ <YKparHcbKi

Захараш T.I.

Гончар М.П.



rn

\Bim про фiнансовuй сmан сmаноIи на 31 zруdня 2020 року

tвIдкритий гtвдвгжАвi{ий пЕнсIЙ ниЙ Ф oI IД (УКРАiнський пЕнсЙFIий оо t-tд>;
Примiтки до рiчноТ окремоТ фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, шlо закiнчився З1.12.2020 р.

в тис. грп.

Примiтки
;PiK, що закiнчився

31 грудня
2020 2019

] 2 3 4

Iншi операцiйнi доходи в т.ч. 6.1 4 602 62зI

б,1.1 1 259 | 57з
Адмiнiстративнi витрати 6.2 (225I\ (2 з47)
Iншi операцiйнi витрати в т.ч. 6,з ,Q 

565\ (5 511)

б.3,I (2 085) G з70\
Iншi фiнансовi доходи 6.4 2|з 1 693
Iншi доходи 6.5 5 916 3 187
Iншi витрати 6.6 (5 915) (3 187)
Прибуток (збиток) за piK

в тис. грн.
Примiтки 31 грултrя

2020
З 1 грудгrя

20]t9
] 2 3 4

Активи
непоmочнi акmuвu

Iнвестицiйна HepyxoMicTb 6.7 збI7 3750
в m.ч. земельнi diляltцц, прuзначенi dля проdаuсу зб]7 3750
Iнвестицii в корпоративнi права 6.8 540 540

поmочнi акmuвu
Дебiторська заборгованiсть 6,9 228з2 2105з
Права вимоги 6.10 1 078 1 078
Iнвестицii в цiннi папери 6.1 1 569 5780
Грошовi кошти 6,|2 7290 5708

усьоzо акmuвu
3 592б 37909

власний капiтал та зобов'язання
поmочнi зобов'язання
Поточна кредиторська заборr-овiнiсть 6.13 146 180
чuсmа варmiсmь akmuBiB неёерэю:авноео пенсiйноzо
фонdу 6.14 35780 з7729

разол,t власнuй капimал mа зобов'язання 35926 37909



3Bim коrumrc закп,

Звiт п змlни власном капlталl за що закiнчився 31 ,дllя2020

Вик
Усього ниI"I п
Залишок на 31 дня2020

вIдкритИй нвдввЖавниЙ пЕнсIЙНиЙ ФонД кукрАiнСькиЙ пЕнсIЙний оонд>:
Прrп,riтки до рiчноi окремоi фiнансовоi'звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12,2020 р,

31за чuвся 2020
в тис грн.

Примiтки
PiK, що закiнчився

31 грудня
2020 20119

1 2 a
J 4

L Операцiйна diяльнiсmь
Витрачання на оплату: ToBapiB (робiт, 

"ослrу.)
(2260\ (2зз7\

Зобов'язань з податкiв i зборiв (25\ (7)
Iншi витрачання
Чuсmuй рух кошmiв Bid операцiйноi'diяльносmi (2285) (2344)
IL lнвесmuцiйна diяльнiсmь
Цадходження вiд реалiзацiI: фiнансових iнвестиц,iй 5916 з202

Надхgдження вiд реалiзацii: необоротних активiв
Надходження вiд отримаIIих: вiдсоткiв 287 669
дивlдендlв 228
Витрачання на придбання: фjЕансQвих iнвестицiй (400)
Чuсmuй рух кошmiв Bid iнвесmuцiйноt diяльносmi 5803 4099
IIL Фiнансова diяльнiсmь
Iншi надходження l024 1 008

Iншi платежi (3970) (6493)
Чuсmuй рух Kou,tmiB вid фiнансовоt diялlьносmi о946) (5485)
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод (572\ (3730)
Залuuлок KotamiB на почаmок року 5708 94з8

BJltuB злпiнu валюmнuх KypciB на залuчlnок KoulmiB 1010

Залuu,tок Kou,tmiB на кiнець рок_у 7290 5708

За-гtишок на 31 грудня 20,18 рок

Усього сук5rпний прибуток за piK
Залишок на 31 грудня2079

Генеральний
ТОВ (КУА ДlФ (YKpaiнcbKi фонди>

Головний бухгалтер
ТОВ (КУА ДIФ (YKpaiнcbкi фондиD

змiни в капiталi



вIдкритий нЕдЕржАвний пшнсI йний Фонд
"укрдiнський пвнсIйний оонд>

-,

Примiтки до рiчноi: фiнансовоi звiтностi rч ЙCб5БрЦ
що закiнчився 31 грудня 2020

1. Iнформацiя про пенсiйний фонд та лрограми пенсiйцого забезпечення

1.1.Iнформацiя про НПФ
Найлtенуванiя'ФонDу:

украiнськ.ою мовою повне: ВIДКРИТИЙ НЕДЕрЖАвниЙ пЕнсIЙний Фонд(укрАiнський пЕнсIйний оонд>;
украiнською мовою скорочене: ВНПФ кУкраiнський пенсiйний фонд>;
англiйською мовою повне: ONPF KThe Ukrainian Pension Fund>;

Юрuduчнuй сmаmус ВНПФ <Украiнськuй пенсiйнuй фонd>;
вiдкритий недержавний пенсiйний фонд кукраiнський пенсiйний фонд> (dалi - Фол-й

абoHПФ)еюpидиtIIIoюoсoбoюзМoМeнTyйЪгoдepжавнoipeестpauii.'
Мав статУс неприбуrковоi усгаrrови (внесений до Реестру неприбугкових органiзацiй

2|.|\.2007 року, рiшення I& 184/15-02), викJIючений з реестру неприбуткових уст€lноu pir.""^n
Jt 1726584600631 вiд l0.07.2017 року та дата скасраншI ознаки-неприбугковостl Ot.OZ,ZOtZp.
Вкшочеций до реестру неприбугкових установ та органiзацiй t+.oT.zozOp., номер рiшенrrя
2026584600 1 20, озн€ка неприбугковостi 003 7- ленсiйнi фонди.

Кол е!РПОУ З55З2454.
основний КВЕ[: 65.З0 Щiяльнiсть пенсiйних фондiв.
Вид Фонду - вiдкритий, тобто це недержавний пенсiйний фонд, засповниками якого

можуть бути будь-якi юридичнi особи (KpiM 1их, дiяльнiоть 
"оr*'фiнансуеться 

за рахунок
державного бюджету Украiни чи мiсцевих бюджетiв), Учасникаrи ц"о.о виду фонду-можуть
бути будь якi фiзичнi особи незалеяснQ вiд мiсця та характеру ix роботи.

Фонд мае сЕIмостiйний баланс, рахунки у зберiгачu,-rr""йу, штампи та бланки зi cBoiM
найменуванням.

Свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоilустанови пФ J\Ъ 101 вiд 10.12.2007 р.Фонд включено до Щерхrавного реестру фiнансових установ 06.12.2007 року, ресстрацiйнийномер l2l0211r0. ' 
'

3аснЪвнакu Фонdу
засновником внпФ кукраiъський пенсitlниiт фондu е Товариство з обмеженою

вiдповiдальнiстю кФiдемiус)) (код сдрпоу 3 976о777 ).
Меmа diяльносmi внпФ <Украiнськuй пенсiйнай фонd>внпФ кУкраiнсъкий пенсiйний фондо стЪорений ,для проваlркенrUI дiяльностi з
недержавIIоrо пенсiйного забезIеченIUI шJUжом нaкопиченлш пенсiйних BHecKiB на користь
уrасникiВ ФондУ з под€tпыпиМ управлiнням пенсiйними активами, а т€кож здiйснення
пенсiйниХ виплаТ учасникЕlIчI внпФ <{Украiнський пенсiйний фонд>l у-iвизначеному Законом

Преdмеm diяпьносmi внпФ кУкраiнськuй пенсiйiuй фонD>
ПредметоМ дiяльностi внпФ кУкраiнський пенсiйний фонд> е сукупнiсть

органiзацiйних, юридичних та iнших передбачених чинним законодавством Украrни дiй,спрямованих на здiйснення Еедержавного, пенсiйного забезпечення учасникiв 
^ 

Фонду з
метою отримання ними додаткових до загальнообов'язкового державного пенсiйного
стрЕжування пенсiйних виплат.
Орzанu управлiння ВНПФ кУкраiiнськuй пенсiйнuй фонd> ' :

Органами управлiння внпФ кУкраiЪський пенсiйний фо"д> е загальнi збори
засновникiв та Рада фонду. Створення iнших органiв управлiнн" оЬrду заборонено.

вIдкритИй нвдвгЖАвниЙ пЕнсIЙНий Фонд (укрАiнськиЙ пЕнсIIZний оонд>;
Прш"riткИ до рiчноi oKpeMoi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З t.1LZ.Z:OZO р.



Рада фонду е сдиним регулярно дiючим органом управлiння ВНПФ <Украiнський
пенсiйний фонд>, що здiйснюе контроль за поточною дiяльнiстю Фонду та вирiшуе
ocHoBHi питання Його роботи. Засiдання Ради Фонду проводяться пер!одично (не рiдше Hix<

ра:} на квартал).
Дйvtiнiфаmор, колrпанiя з упрiавлiнtня акmавама, зберizан Фонdу

Адмiнiстрування Фонду виконуе ТовариСтво з обмеженою вiдповiдальнiстю кКомпанiя
з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв кУкраiЪськi фонди> (далi -
Адмiнiстратор) вiдповiдно до договору: на адiмiнiстрування Jt А-1 вiд l9.|2,2OO7 року.
Адмiнiстратор лiе на пiдставi таких лiцензiй:
лiцензiя cepii АБ JФ l|5994, видана Нацкомфiнпослуг 29.12.2008 року, строк iT дii -
безстрокова. Провадження дiяльностi з адмiнiстрування недержавних пенсiйних фондiв;
Мiсцезнаходження Адмiнiстратора; 03 tr 5 1, м. КиЪ, вул. Ушинського; бlд, 40.

УПРавлiння активами 'Фоrrду виконуе Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
<компанiя з управлiння активами та адмiнiстрування пенсiйних фондiв kykpaiHcbki фонди>
(далi -КУА) вiдповiдно до договору: на управлiння активами Jt У-1 вiд 19.12.2007 porcy. КУД
дiе на пiдставi таких лiцензiй:
лiцензiя cepii АГ м 580049, видана нкцпФР 23,12.2Ot1 рокУ, строк fi дii - безстрокова.
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з уr,рuuлi""i un r"aш iнституцiйних

Мiсцезнaхoд)кeHняКУA:0з151,м'Киiв,"yn.У,,,""сЬкoгo,бyд.4o.
зберiгачем внпФ <<украiъський пенсiйний фонд> е Публiчне акцiонерне товариство

кАКЩIОНЕРНИЙ БАНК кУКРГАЗБАНК> (далi - Зберiгач), який надае Фонду вiдповiднi
послуги згiдно з договором М 3/2015 вiд 25.08.2015 року.
Зберiгач дiе на пiдставi лiцензii cepii АЕ J\ъ 2632з8, виланоi дкцпФР 28.08.2013 року.
Мiсцезнаходження Зберiгача: 0з087, й. кri", вул. epeBarr.unu, буд.i.'

1.1.1. Опис програмного забезпечення для персонiфiкованого облiку учасlликiв Фонду.
Ведення персонiфiкованого облiку учаоникiв Фонду' здiйонюеться Адмiнiстратором за

допомогою лiцензiйного програмного забезпечення кАТЛАС СПО)), а саме:
. облiк пенсiйних BHecKiB;
орозttодi:r пенсiйного внеску, який сллачусться

пенсiйними рахунками таких учасникiв;
на користь учаоникiв, за iндивiдуаJIьними

ообчислення суми пенсiйних ttошlтiв, lцо належить кожному учаснику Фонду lIIляхом
множення кiлькостi одиниць пенсiйних активiв фонду, облiкованих на iндивiдуальному
пенсiйному рахункУ учасника Фонду, на чистУ BapTicTb одиницi пенсiйних активiв фопду;

, облiк на iндивiдуальних пенсiйних рахунках учасникiв Фонду заr.альноi кiлькостi
одиниць пенсiйних активiв фонду, що наJIе}кить кожному уLIаснику Фонду;

, збираннЯ, обробленнЯ та зберiганнЯ iнформацii щодО кожногО учасника Фонду,
вкладникiв фонду, якi здiйснюIоть внески на користь учасникiв Фонду та itl.

BrutadH uка mа учасн.tклt Фонdу
Учасниками ВI-IПФ кУкраiнський пенсiйrrий фонд> с фiзичнi особи, на користь яI(их

сплачуються пенсiйlti внески до Фонду i якi мають прав1; на отримання пеrlсiйоr"* о",,r,от або
оl,рим}тотЬ TaKi виплати на умовах i в порядку. визначеltих пеltсiйним контрактом та договором
про виплату пенсii на визначений строк.

Кiлькiсть 1^ласниtсiв наЗ1,12.20 р. становить 427 (.lол.).
Вкладниками ВНПФ <УкраТнський пенсiлiний фоrrд>) е юридичнi .га 

фiзичлli особи, якi
здiйснюtоть пенсiйнi внески до Фонду на користь учасникiв.

YlwoB а пр uп tlшeъHrl пен сiйноi tlpozp аJпч
програпrа може бути припинена, якщо лiквiдованi Bci засновники або не заJIишиJIося жодного

уIасIIика.

4
вIдкритий нвдвгжАвний пЕнсIЙний Фонд (укрАiнсъкий пЕ,нсIЙний оонд>;
ПримiткИ ло рiчноТ окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.|2.2020 р.



IIоряdокуклаdення пенсiйнuх конmракmiв з ВНПФ кУкра|iнськuй пенсiйнай фон0>,
Пенсiйний контракт е договором мiж внпФ <Украiнський пенсiйний фонд> та його

вкладником, який укладаеться вiд iMeHi Фонлу його Адмiнiстратором та згiдно з яким
здiЙснюеться недержавне пенсiйне забезпечення учасника ВНПФ <Украrнський пенсiйний фонд>
за рахунок tlенсiйних BHecKiB такого вкладника.
Пенсiйнi схеIпu, поряdок внесення зIпiн dо Hux mа ix скасування

Умови та порядок недержавного пенсiйного забезпечення, що здiйснюеться Фондом,
визначаюТься пенсiЙнимИ схемttп4и, якi розробляютьсЯ з дотримаЕням вимог Закону, iнших
нормативно-правових aKTiB з питань недержавЕого пенсiйного забезпеченrul та Статуту.

Фондом зареестровано наступнi пенсiйнi схеми: Пенсiйна схема Ns1 <Вкладник-
ЮРиДичЕа особо>, ПенсiЙна схема J\Ъ 2 <Вкладник-фiзична особа на,cBolo користь), Пенсiйна
схема Jrlb 3 кВкладник-фiзична особа на користь iншоi фiзичноi особи>.

ФОнд Використовуе програму пенсiйного забезпечення з визначеним внеском, згiдно з
ЯКОЮ СУМИ, що пiдлягають виплатi у виглядi пенсiйного забезцечення, визначаються
вiДповiдно до BHecKiB; сf{лочених до фонду, i отриманого вiд них iнвестицiйного доходу.

Cyiura пенсiйних коrrrгiв, що наJIежить кожному )п{аснику Фонщr, визначаеться множеннrIм
кiлькостi од,Iниць пенсiйних активiв внпФ кУкраiнський пенсiйний фонд>, облiкованих на
iндавiдуальному пенсiйному рахунку його учасника, на чисту BapTicTb оданицi пенсiйних
активiВ ФондУ та вiдобрОкаетьсЯ на iндавiДуальномУ пенсiйному рахунку учасника нпФ. Сума
пенсiйних копrгiв ycix учасникiв пенсiйного Фонду дорiвнюе чистiй BapTocTi активiв останнього.
Чиста BapTicTb активiв Фондцr, кiлькiсть од{ниць його пенсiйних активiв та чиста BapTicTb
од,rrпацi пенсiйних активiв Фонду визначаються кожцого робочого дня. , ,.
Пенсiйнi внескu do Фонdу

Пенсiйнi внескИ - грошовi кошти, сгlлаченi вклфйиком до Фоrтду в розмфi та поряд(у,
устаноыIеному пенсiйним коЕц)актом, укJIаденим з Фоrцом згiдIо з умовчlI\{и обрЙоi пенсiйноi
схеми. Максшлальlпй розмiр пенсйiпоr BHeckiB не обмежусься. Пенсiйнi внески сIшачуIоться
JIише в нацiонаьнй ваlпсrгi Уl9атrи, а у випаlках, передбачених законодавстзом Уrсраhи, в
iноземнй ва.гпотi за офiчiйним обмirrнцм Iqipcoм Нацiона_тьнй Our"y Украrп.л, що дiяв 

"uп,rо*Ёп,сIUIати, IIIJUD(OM безготЬкових розрахункЬ. Юридт.пri особи сплачують:пенсifoтi внески лишо в
безютiвковйформi. . , :. : ',,-,.,

пенсiйнi внески сплачуютъся перерiжуванням вiдовйlж,грошовlж орtlна пото*лi рахунки
Фонду у його Зберiгача. Розмф та порядок сIIлати пенсiйнЫ внЪскiв 

"."й"*оеться 
пенсiйним

коЕгракюм вiдrовiдiо до обраrrоi пенсйноi схелдл
Пенсiйнiакmuвu Фонdу

Пенсiйнi активи активи Фонду, сформованi викlшочно внаслiдок повоязаноi з
провадженшIм ним дiяльностi з недержавного пенсiйного забезпеченнJI.

Пенсiйнi активи ВНПФ кУкраiнський пенсiйний фонд>l складаrоться iз:
1) активiвуцрошовихкоIIIтЕlх; , . ,::": i,,

3) iнших активiв згiдно iз законодавством. ]

Iнвестицiйна дiяльнiсть з iктивЕlми Фонлу здiйснюсться вiдповiдlо до його Iнвестицiйноi
декларацiТ тавимог Закону.
I н в ес mа цi йн а d е м ар а цiя

Iпвестицiйна декларацiя е докр{ентом, який визначае iнвестицiйну.полiтику ВНПФ
кУкраiпський пенсiйний фонд). В Iнвеотицiйнiй декларацii вiдобрu*аrо*с" o.nou"i нtlпрями
iнвестування активiв Фонду та, обмеження iнвестицiйноI дiялъностi з пенсiйнr*" an riar",
встrlновлепi у межах загальних Вимог та обмежень iнвестицiйноiдiяльностi, визначенIж Законом.
IнвестицiЙна декJIарацiя ВНПФ кУкраiнський пенсiйний фонд> та змiни до неi розробляються i
затверджуються Радою Фонry.
Вакорасmання пенсiйнuж акmuвiв Фонdу

Пенсiйнi Еlктиви,IT,Io нЕlкопичуються у Фондi, використовуIотьсядляцiлеййого iнвестицiйноi
дiя.lьностi, виконаннrI зобовпязань'Фондом п"рaд йО.о 5rчuaо"*Ыи та оцлати виц)ат, пов'язшrих зi
здiйснеrтням недерж€lвного пенсiйного забезпечення з урахуваншIм обмежень, встановпених
законод€lвством.

вIдкритИй нвдвгжАвниЙ пЕнсIЙний Фонд (укрАiнськиЙ пЕнсIЙний оонд>;
Пршr,riтки до рiчноТ oKpeMoi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закirrчився 31,12.2020 р.



ОсновнiпоказнакаdiяльносmiФонOу , :- ,;":
h IIистi активи Фонду на3|.|2.2020 року- 35780 тис. грн.
h Загапьна сума на,щодкеrъ пенсiйних BHecKiB до Фонду за2020 piK становить la4 Mc.IpH, у
тому числi сума переведонrul пенсiйних коIrrгiв з iнших недерж€lвних пенсiйних фондiв 999 тис.
ГРН. :.] l

h ПеРеоцiнказобов'язатъ перед уIастникаI\{и Фоrцу в 2020 роцi, ar*о""r, ,997 тис. грн.
h За звiтний 2020 piK зffiснено пенсiйlшrх виIIлат на загаJъну су.му 3970 ,".. 

"рr., 
в т.ч.

переведенНrt пенсiйних коштЬ до iнпплх недерхсавних пенсiйних фо*цiЬ d,""с. црн.

2. основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансовоi звiтностi.
2.1. Щостовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ

Фiнансова звiтнiсть Фонду е фiнаrrсовою звiтнiстю загаJIьного призначення, яка
сформоваНа з метоЮ достовiрнО поданнЯ фiнаrrсовоГо стану, фiнансовиХ результатiв дiяльностi та
грошовиХ потокiВ ФондУ дJUI задовОленIUI iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийнлтi ними економiчних рiшень. , :,,

КонцептуалlЕою осIIовою фiнансовоi звiтностi Фондузарiк,, що.закiЕчив9я 31 грудня 2020
року, е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (МСФЗ),'вк.пкjчаrоч":Мiж"ародпiЬr*дuрr"
бухгалтерСькогО облiкУ (мсБо) та ТrrуrrцаЧення (КТМФз, пкт), виданi Радою Ъ Мi*пuродних
стандартiВ бухгалтерСькогО обпiкУ (рмсБо), в редакцiТ чиннiй на 1 сiчня 2020 року,що офiцiйЕо
оприJIюдненнi на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.

пiдготовлена Фондом фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь,яких:застережень вiдповiдае
BciM вимогам МСФз з врzlхуванняrл змiн, внесених рмсБо .r*о* на дату ."irro.ri, дй;;;*
яких забезпечуе до.стовiрне подaннЯ iнформацii' В фiнавсовiЙ звiтностi, а саме, дЪречноi,
достовiрноi, зiставноi та зрозумiлоi iнформацii. , ' "''' ', ,,.,

При форМраннi фiнансовоi звiтностi Фонд керувався'т€кож вимогап{и цацiонаьних
законодавчих та нормативних aKTiB щодо оргаяiзачii i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансовоiзвiтностi в YKpaiHi, лсi не протирiчать вимогаI\4 мсФз.

2.2. Валюта подапня звiтностi та фупкцiоЕальна валюта, ступiнь округленпя.
валюта подання звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валйтi, 

"*оо 
е нацiональна валюта

украihи - |ривня. Фiнаrrсова звiтнiсть складена у тисдчах гривенъ,.округлених до цiлих.тисяч,тoмyвiдxиЛеншIпpиЗaoкpyгленнiмorклиBeBМeжaхoдцiсi.тисячi.]'|.-''-

2.з. Припущення про безперервнiсть дiяльностi в перiод глобальноiпандемii CovID-lg
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи припущення про безперервнiсть дiяльностi,

ВiДПОВiДНО ДО ЯКОГО Реатliзацiя активiв i погашенrrЪобЬ"j".*" пiдбуrчЙ." u *ооir"""ut"оi
ДiЯЛЬНОСТi. ФiНаНСОва звiтнiсть не вкJIIочае коригування, якi ,.оо*iд"о:Й о "р"i;-;;;rувипадку, якби Фонд не могло продовжити подаJIьше здiйснення фiнансово-госполарськоi
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. l. ' ', ' , , ,

]

2.3.1. Прппущення про безперервнiсть дiяльностi в перiод глобальноi пандемii CovID-lg
Фiнансова звiтнiсть не включае коригування, якi необхiдно було б провести в тому

вlпадку, якби Фонд не мiг би продовжити подалытте здiйснення фiпчrr.о"о-господарськоi
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. КерiвнЙцтво н_е бачить *Ъд""*
суттевих cyMHiBiB щодо безперервностi дiяльностi Фонду. На дiiу затвердження фiнансовоiзвiтностi не представляеться можливим оцiнити, як надалi впл"ць соvlп-tя 

"а бirч".оuу

2.4. Рiшення про затвердження фiнансовоiзвiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) рiшеннямРади Фонду 22 сiчня 202I р. Hi учасники Фонду, Hi iншi особи не м*r, opuuu un o."rll змiни

до цiеi фiнансовоi звiтностi пiсля iT затвердження до випуску.

вIдкритий нвдвгжАвниЙ пЕнс;йний Фонд кУКРАiНСйИ п"" сЙниЙФон!>;
Прш,tiткИ до рiчноi oKpeMoi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З|.|2,2020 р,
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вIдкритИй нвдвгжАвниЙ пЕнсIЙний оонд кукрАiнськиЙ пЕнсIЙний оонд>;
Пршr,riтки до рiчноi окремоi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12,2020 р.

МСФ3 та правки

до них
OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування

,Застосування у
9lнансовlи

зв!тностiза piK, що
, зiiiнчився

, 31.12.2о2о р.

Вплив

поправок

МСФЗ э
Фiнансовi

iнструменти,

МСБО з9
Фiнансовi

iнструменти:

визнання та

оцiнка, МСФЗ 7

Фiнансовi

i нструменти:

Розкриття

iнформацii',

МСФЗ 4 CTpaxoBi

контракти та

МСФ3 rб Оренда

У серпнi 2020 року Рада з МСФ3 в

рамках Реформи lBOR опублiкувала
поправки, ч]о доповнюю,tь випущенi у
2019 роцi та зосереджують увагу на

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

Поправки до фази 2 розглядають
питання, якi можрь вплинуги на

фiнансову звiтнiсть пiд час реформи
базового рiвня процентних ставок,
включаючи наслiдки змiн договiрних
грошових потокiв або вiдносин
хеджування/ що 8иникають внаслiдок
замiни базового рiвня процентноi
ставки. з альтернативною базовою
cтaBKolo (проблеми iз замiною).

На етапi 2 свого проекry Рада внесла
змiни до вимог зазначених стандартiв,

що стосуються:

змiни договiрних грошових
потокiв - компанii не доведеться
припиняти визнання або
кориryвати балансову BapTicTb

фiнансоgих iHcTpyMeHTiB для
змiн, що вимагаються реформою,
а замiсть цього оновить
ефективну процентну ставку, щоб
вiдобразити змiну до
альтернаfйвноi базовоi,ставки;
облiк хеджування - компанii не
доведеться припиняти облiк
хеджування виключi.lо тому, що
вона вносить змiни, якi вимагае
реформа, якщо хеджування
вiдпов!дае iнuJим критерiям
облiку хеджування; i

розкриття iнформацii -.компанiя
повинна буде розкривати
iнформацiю про HoBi ризики, що
виникають внаслiдок реформи,
та про те, як.воначпоавля€

r сiчня zozt

року
flозволено , ,Не застосовано

Ке piB н ицтво

та

управлiнський
персонал

проводять

дослiдження

щодо
потенцiйного

впливу на

фiнансову
зв iTHicTb.



OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування,

3астосування у
фiнансовiй

звiтностi за piK, що
закiнчився

з1.12.2о2о р.

переходом до альтернативних
ста вок,

Поправки до Фази 2 поширюються
лише на змiни, якi вимага€ реформа
базового рiвня процентних ставок до
фiнансових iHcTpyMeHTiB та вiдносин

хеджування.

МСБо еб

<OcHoBHi

засоби>

Поправки забороняють компанij
вираховувати з BapTocTi основних
засобiв суми, отриманi вiд реалiзацii
вироблених предметiв, коли компанiя
гоryе актив до його цiльового
використання, HaToMicTb компанiя
визнае TaKi надходження вiд продажу
та пов'язанi з ними витрати у прибрку
або збитку.

о1 сlчня

2о22 року
flозволено не застосовано

Керiвництво
та

уп ра влiнськи й

персонал

вважаеl що

дiяльнiсть
Товариства не

входить у
сферу дiI

цього
стандарту

МСБО зz
<Забезпечення,

непередбаченi

зобов'язання та

непередбаченi

активи>

Поправки уrочнюють, що (sитрати на

виконання договору) являють собою
витрати, безпосередньо пов'язанi з

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

матерiали), або розподiл iнших витра1
якi також безпосередньо пов'язанi з

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

що використову€ться при виконаннi

договору),

1сlчня 2о22

року
flозволёно не застосовано

l(epiB н ицтво

та

уп ра влi нськиЙ

персонал

проводять

дослiдження

щодо
потен цi йно го

впливу на

фiна нсову

звiтн icTb.

МСФЗ з
кОб'сднання

бiзнесу>

Акryалiзацiя посилань в МСФ3 (lFRS) З

на Концепryальнi основи пiдготовки

фiнансовоi звiтностi, не змiнюючи
вимог до облiку для об'еднання
б iз HeciB.

пЩодано виняток щодо зобов'язань i

умовних зобов'язань, t,{ей виняток
передбачае, що стосовно деяких видiв
зобов'язань i умовних зобов'язань
органiзацiя, яка застосову€ МСФЗ
(lFRS) 3, повинна посилатися на МСФ3
(lAS) З7 <3абезпечення, непередбаченi
зобов'язання та непередбаченi
активи" або на Роз'яснення КТМФ3
(lFRlC) 21 кЗбори >, а не на

Концепryальнi засади фiнансово'i
звiтностi 20J"8 року.

1 сiчня 2о22

року
flозволено нё застосовано

Kepi вни цтво
та

упра вл i нськиЙ

персонал

провод ять

дослiдження
щодо

поте н цi йного

впливу на

фiнансову
зв iTHicTb.

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zoe8-

zozo): МСФЗ
(lFRS) е

Дочiрне пiдприемство, яке уперше
застосувало МСФ3. Поправка дозволяе
дочiрньому пiдпри€мстви що
застосовуе lFRS 1: D16 (а) (яке

переходить на МСФ3 пiзнilле сво€i
материнськоI компанii), виконати
оцiнку накопиченого ефекry курсових

х сiчня 2о22

року
flозволено не застосовано

Керiвництво та

управлiнський
персонал

вважае, що

дiяльнiсть
Товаристsа не

входить у сферу

вIдкритИй нвдвгЖАвниЙ пЕнсIЙНий ФонД (уItрАiнСькиЙ пЕFIсIЙний оогtд>;
Примiтки до рiчноТ окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piк, що закiнчився З\.12.2020 р,



МСФ3 та правки

до них
OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

:-
flocTpoKoBe

застосування

Застgсуqання у
фiнансовiй

звiтностi за piK, tцо

закiнчився

з1.122о2о р.

Вплив
поправок

рiзниць у складi iнщого сукyпного

доходу - на пiдставi TaKoi оцlнки,
виконаноi материнською компанi€ю

на даry ii переходу на МСФ3.

дi'i цього
стандарту

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-

zozo): МСФЗ
(lFRS) g

Комiсiйна винагорода, шо включа€ться

в <10-вiдсотковий> тест при

припиненнi визнання фiнансових
зобов'язань. Поправка уrочнюе
характер такоТ комiсiйноI винагороди -

воно включас тiльки винагороду,
сплачене мiж позикодавцем i

за ймополучателя, включа ючи

винагороду, сплачене або отримане
вiд особи iнших cTopiH,

r сiчня zozz

року
,Щозволено

Керiвництво та

уп ра вл i нськи й

персонал

прOводять

дослiлження
щодо

потенцiйного

впливу на

фiнансову
звiтн icTb

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-

zozo): МСФЗ
(lFRS) rб

Стимулюючi платежi по орендi.
Поправка угочнюе iлюстративний
приклад N9 13 до МСФ3 (IFRS) ]"6

шляхом виключення прикладу

урахуван ня вiдшкодування,

отриманого орендарем вiд

орендодавця в якостi компенсацii за

понесенi витрати на полiпшення
о6'екта оренди,

Керiвництво та

уп ра вл iнськи й

персон ал

проводять

досл iдже н ня

щодо
потенцiйного

впливу на

фiнансову
звiтн icTb

Щорiчнi
поправки в

МСФЗ (zor8-

zozo): МСБО
(lAS) 4r

Ефекти оподаткування при визначеннi
справедл ивоj BapTocTi. Поправка
виключа€ вимоry lAS 41:22, яка вказуе,

що потоки грошових коштiв, пов'язанi
з оподаткуванням, не включаються до
розрахункiв справедливо'i BapTocTi

бiологiчних активiв. Поправка
призволить до вiдповiдностi lAS 41 l

lFRS 13.

1сiчня 2о22

року
flозволено не застосовано

Керiвництво та

уп ра вл i нськи й

персонал

вважа€/ що

лiял bllicTb

Товариства не
входить у сферу

дii цього
ста нда рry

МСБо r
<Подання

фiнансовоi'
звiтностiD

Поправки роз'яснюють критерiй у
МСБО 1 для класифiкацii зобов'язання
як довгострокового: вимога до
суб'екта господарюsання мати право
вiдкласти погашення зобов'язання
принаЙмнi на 12 мiсяцi8 пiсля звiтного
перiоду.

Сугнiсть поправок:

уrочнено, що зобов'язання
класифlкуеться як довгострокове,
якщо у органiзацi'iе право
вiдстрочити вреryлювання
зобов'язання цонайменше на J-2

мiсяцiв, а право компанii на
вiдстрочку розрахункiв ма€
iснувати на кiнець звiтного
перiоду;
класифiкацiя залежить тiльки BiH

наявностi такого права i не
залежить siд iмoBipнocтi того, чи
плану€ компанiя скористатися

цим правом - на класифiкацlю не
впливають намiри чи очiкування

о1 сiчня
2о23 року

flозволено не застосовано

Керiвницгво та

управлiнський
персон ал

проводять

дослiдження
щодо

потен цiйвого
впливу на

фiнансову
з BiTH icTb

,л



МСФЗ та правки

до них
OCHOBHi ВИМОГИ

Ефективна

дата

flocTpoKoBe
застосування

Застосування у
фiнансовiй

звiтностi за piK, цо
зак]нчився

31.12.2о2о р.

Вплив
поправок

керiвництdа щодотого, чи
компанiя реалiзус сво€ право на
вiдgтрочку розрахункiв;
роз'яснення впливу умов
кредиryвання на класйфiкацiю -

якщо право вiдстрочити
вреryлювання зобов'язання
залежить вiд виконанняi
органiзацi€ю певних умов, то
дане право icнye на даry
закiнчення звiтного перiоду
тiльtiи в тому випадки,якЦо
органiзацiя виконала цi умови на

даry закiнчення звiтногЬ перiоду.
Органiзацiя повинна виконати, цi
умови на даry закiнчення
звiтного перiоду, HaBiTb якщо
перевiрка ii виконання
здiйснюеться кредитором
пiзнiше; i

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

МСФЗ 17

CTpaxoBi

контра кти

Виключення деяких видiв
договорiв зi сФери застосування
мсФз 17
Спрощене подання активiв i

зобов'язань, пов'язаних з

договорами страхування в звiтi
про фiнансовий стан
Вплив облiкових оцiнок,
зроблених в попереднiх
промiжних фiнансових звiтностях
Визнання i розподiл аквiзицiйних
грощових потокiв
Змiна у визнаннi вiдшкодування
за доrоворами перестрахування
в звiтi про прибрки iзбитки
Розподiл маржi за передбаченi
договором страхування
iнвестицiйнi послуги (CSM)
можливiсть зниження
фiнансового ризиRу рля
договорiв вхiдного
перестрахува ння i непохiдних
фiна нсових iHcTpyMeHTiB
Перенесення дати всryпу в силу
МСФЗ 17, а також продовження
перiоду звiльнення вiд
застосування МСФЗ (lFRS) 9 для
страхових компанiй до 1 сiчня
2023 року
Спрощений облiк зобов'язань по
вреryлюванню збиткiв за

договорами, якi виникли до дати
переходу на МСФ3 17
Послаблення в застосуваннi
TexHiK для зниження фiнансового
риз и ку
можливiсть визначен}lя
iнвести цiйного договору з

умовами дискрецiйноrо участi в

момент переходу на новий
стандарт, нiж в момент
виникнення договорч

1 сlчня 2о2з

року
flозволено

Керiвництво та

уп ра вл iH ськи й

пе рсо нал

вважа€, що

дiял bHicTb

Товариства не

входить у сферу

дi'i цього
стандарту

вIдкритий нвдвгжАвниЙ пЕнсIЙний оонд (укрдiнськиЙ пЕнсIЙниЙ
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовоТ звiтностi за МсФЗ за piк, що закiнчIв ся 3|.l2.2020 р.

10
ФОНД>;



Фонд у фiнансовоi звiтностi за piK. що закiн.Iився 3l .12.2020 р., н€ застосуваJIа достроково
вище зазначеlri мсФз, поправки до них та iнтерпретацii. Керiвництво та управлiнський
персонал проводить дослiдтtення щодо потенцiйного впливу на фiнансову звiтнiсть.

3. CyTTcBi положення облiковоi полiтики
3.1. CyTTcBi облiковi полiтики

облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика,
застосованi суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовот звiтностi. мсФз
наводитЬ облiковi полiтики, якi, за висновком рмсБо, дають змоry скласти таку фirrансову
звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подii та j-o"", ло
яl(их вони застосовуIоться. TaKi полiтиlси не слiд ,]астосовувати, якщо вплив ix застосування с
IIесутт€вим.

ЯкщО приймаетЬся рiшенllЯ про дострОкове застосування нововведоного МСФЗ (за умови,
що МСФЗ дозволяе дострокове застосування), Рада НПФ вносить доповнення до облiкових
полiтик, i вони застосовуються для складання фiнансовоi звiтностi. Прийнята облiкова полiтика
Фонду застосовуеться послiдовно для аналогiчних оttерацiй, iнших пьдiй та умов, якщо тi.ltьки
коFIкретнИй мсФЗ спецiальнО }Ie вимагаТиме абО не дозволЯтиме розпОдiл статей за категорiяп,tи,
дJUI яких можутЬ застосовуВатися рiзнi облiковi полiтики.

облiкова полiтика Фонду розроблена та затверджена Радою Фонду вiдповiдно до вимогмсБо 8 коблiковi полiтики, змiни в облirсових оцiнках та помилки) та iнших чиFIних мсФз.
зокреNIа, мсФЗ 9 кФiнансовi iнструменти) та мсФЗ 15 <Дохiд вiд доr,оворiв з K.iricHTaMи).

Фiнансова звiтнiсть внпФ <Украiнський пенсiйний фо"д> .u мсоз складасться i
подаеться АлмiнiстраIором Фонду згiдно з ч, б ст. 2l Закону Украiни кпро нелержавне пенсiйне
забезпеченrrя> Радi внпФ <Украiнський пенсiйний фонд>.

ПерелiК та назвИ фор' фiнансовоТ звiтностi внпФ кУкраiirськиЙ пенсiйний фопдuВiДПОВiДаЮТЬ ВСТаНОВЛеНИМ НП(С)БО 1 кЗагальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>. дна"тiз 
"irpur,ВИЗНаНИХ У ПРИбУТКУ абО ЗбИТКУ, ЗДiйСНюсться з використанням класифiкацiТ, засноваrrоi 

"uфункцii витрат у Примiтках розкривасться структура витрат за характером.
представленriя грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльносii у фiнансовiй звi,глtостi

ЗДiЙСНЮеТЬСЯ iЗ ЗаСТОСУВаННЯМ Прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про
ocHoBHi класи ваJlовиХ надходжень грошових коштiв IIи валови" 

""arnu, 
грошових коштiв.

Iнформацiя про oc[IoBHi види вi]лових грошоtsих над,\од}кень та валових грошових I]иIIJIат
формуеться на пiдставi облiкових записiв Фоrrду.

3.2. lпфорлtацiя rlpo змilllл в об;riковlIх по.цiтlrках

Фонд обирае,I,а застосовуе своТ облiковi по:riтики гlоо.шiловно л"пя полiбних операцiТ, iпших
подii абО }мов, якщО мсФЗ конкретно не вимагае або не дозволяе визначення категорii статей,
для яких iншi полiтики моя(уть бути доречними.

За виня,гком tlрийнятих нових стандартiв i роз'ясненЬ, Що набу.llи чинностi на 1 сiчrrя 2020
р,, облiкоВа полiтика. прийнята при складанпi цiсli фirrаIrсовоi звiтrrостi, вiдповiдас полiтицi, щозастосов)ъалась при с]flаданнi рiчноi фiнансовоi звiтъостi Фонду за pik, що запiнчиu." з i .iуп"о
2020 р, Фонд не застосовуе достроково будь-якi iншi 

"rurrдuрr", 
po.1".n.*rn я або 1опрuuп", oni .

випущеними,але ще не набули чинностi.
Фонд вперше застос)rвав цi HoBi стандарти i поправки в 2О2О роцi, вони не мають iстотного

впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Фонду.

3,3, Основа оцirrки, застосована при складаннi фiнансовоi звiтностi
Ifя фiнапсова звiтtriсть пiдготовлена на справедп"uiй BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB

ВiДПОВiДНО ДО МСФЗ 9 <ФiНаНСОВi iнструмlентЙ>, а тако}к i"r""r"цiйноi: Hepy<oMlocTi, яка
вiдобрахtаеться за справедливою вартiстю вiдповiдно до мсБО 40 кIнвестицiйна HepyxoMicTb>.
Щодо ринкових цiнrrих паперiв, тобто тих, операцii з якими вiлбувалоться з достатLIьоIо частотоIо

t1,вIдкритий нвдвгжАвний пЕнсЙний оонд (уItрАiнсъкий пЕнсIЙFIий ооt-tд>;
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, ltl,o закiнчився З1.12,2020 р.



та в достатньому обсязi, щоб надавати iнформацiю про цiноугворФIня на безперервнiй ocHoBi, то
справедливою вартiстю € ринкова цiна. Щодо цiнних паперiв, ддя яких_аiтивний ринок вiдсутнiй,
справедлиВа BapTicTb розрuжовуеться з використанням iнших методiв оцiнки фiнЙових
iнструлrентiв, дозволенrх МСФЗ 13 кОцiнiси за сгIраведливою вартiстю>.

laкl метоДи оцlнки вкJIючаюТь використання бiржових котирувань на неактивних ринках або
даfiиХ про пото,Iну ринкоВу BapTicTb iншогО аналогiчнОго за харЕктероМ iHcTpyMeHTy, ана-гriз
дисконтованих грошових потокiв або iншi моделi визначення справедливоi BapTocTi.
Передбачрана справедлива BapTicTb фiнаrrсових активiв i зобов'яйь визна!й"*.о з
використ€lншIм н.UIвноi iнформацii про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.

ринкова BapTicTb належних Фонду чi_нцих паперiв, що обертаються бiльш як на одному
органiзаторi торгiвлi, для розрzжунку BapTocTi активiв оцiнюеЪсП,"U Д*у розрахунку uulro.rl
активiВ за бiржовим курсом на основному (найсприятливiшому) ринку.

СТОСОВНО iНВеСТИЦiй, Щодо яких оцiнити спр€lведливу BapTicTb немоя(ливо, у кожному
випадку розкривЕlються причини, з яких не використовуеться спр€ведлива BapTicTb. Ti цiннi
паIIери, якi мають фiксовану BapTicTb погtшIення та були придбацi дIя викоЕйня зобов?язань
згИнО З ПРОГРаIчIОю пенсiйНого забезПеченнJI або певниХ ii частин, вiдображаЮться за СУМЕlП,IИ, ЩО
базуються на ix остаточнiй BapTocTi погашення, припускаючи iснування постiйноi норми прибутку
ДО СТРОКУ ПОГаШеННЯ ]

стосовно iнвестицiй, таких як сукупне право на власнiсть пiдприемства, оцiнити справедливу
BapTicTb яких неможливо, у кожному випадку здiйснюеться розкриття причин того, чому не
використовуеться справедлива BapTicTb

3.4 Пенсiйнi активи, зобовrязання

Фонд визнас фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансiвiдповiдно до МСФЗ,
коли i тiльки коли BiH стае стороЕою контр€ктних положень йодо фiнансового'l".rруr.пrч.
операшii з придбання або продажу фiнансови* ir""pyreHTi" визй;;"; t;;;;й;у;;;;;t;;
за датою розрtжунку.

за строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язапня подiляються на поточнi(зi строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання
зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв). ', ',' -

Фонд к"шасифiкус фiнансовi активи як TaKi,
вартiстю на ocHoBi обох таких чинrrикiв:

а) моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та
б ) характери сти к контрактНи х грошов их потоlti в ф i 

"ur.o"oin 
u,.r" uy.

Фонд визнас .гакi категорii фiнансових активiв:
- фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою BapTicTTo, з вiдображенням резуль1атупереоlдiнки у прибутку або збитку.
Фонд визIIас TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:
- фir{ансовi зобов'язанrrя, оцiненi за справед(ливоIо вартiстю, з вiдобраlкен}Iям резуль,Iатупереоlтiнки у прибутку або збитку.
Пiд чаС псрвiсногО визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Фоllд

оцiнюе iх за j'хньою сп,равелливою вартiстю .

При припиненнi визнання фiнансового ак,Iиву повнiстю рiзниця Miitc:
а) балаrrсовото BapTicTTo (оцiненоIо на дату припинення визнаIIня) та
б) отрима-цою комПенсацiсю (включаюч1.I будь-який новий отриманий актиВ MiHyc бУдu-

яке нове взяте зобов'язання)визнають у прибутку або збитtсу.

3,4,2, Фit-taHcoBi aо.mllltl, tцо_ оцiнtоtопхься зо сt равеdлuвоtо варmiсmю, ,з вiDобраJкеItня..и
резульmапry переоцiнкu у прuбуmку, або збumку

!о фirтансових активiв, rцо оlliнrоються за справедJtиtsою вар,riстю, з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться грошовi кошти та iх еквiвале-lти,
депозити, земельнi дiлянки, акцii, овдll та паi (частки) .о"rrодuрських товариств, дебiторська

вrдкритий нвдвгжАвI{ ий пЕнсIЙний о онд (УкРА iНський пЕнсII4н иir о оrlдu,1
ПримiткИ до рiчноТ oKpeMoi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З\.12,20i2О р.

що оц1IIюIоться у подальшому за справедJIивоIо



заборгованiсть та праtsа вимоги.

3,4.3. Гроulовi кошmu mа ik еквiваленmu

ГрошовiкOшти складаються з коштiв на поточних рахунках та депозитах.
Еквiва-ltенти гроIпових коtптiв - це KopoTKocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестиtдii, якi вiльно

КОнВерТ}ТоТЬся у вiдомi с}ми грошових коштiв i яким притаманниЙ незначний ризик змiни
BapTocTi. Iнвестицiя визначасться зазвмчай як еквiвалеI-Iт грошових коштiв тiльки в разi короткого
сТроку погашення, наприклад, упродовж не бiльше нiж три мiсяцi:з дати придбання.

ГРошовi кошти моя(уть утримуватис\ аоперацii з нйN{и проводитися в нацiональнiй валютi
та в iноземнiй ваlпотi.

Iноземна валюта - це валюта iнша, Hix< функчiональна ваIюта. яка визначена вище.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ik еквiвалентiв здiйснюсться за

справедливою вартiстю, яка дорiвнюс ik номiнальнiй BapTocTi.
ПеРвiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та ik еквiвалентiв в iноземнiй валrотi

ЗдiЙснюеться у фунrtцiональнiй валютi за офiцiйними курсами НацiональFIого банку Украiirи
(нБу),

У РаЗi приЗначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii або прийняття
НБУ РiШення Про лiквiдацiю банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення
ГРОШоВиХ коштiв, визнання ik як активу припиняеться i вiдображасться у складi збиткiв звiтноr.о
перiоду.

3.4,4. Операцi:i з iноземною вOлюmою

ОПеРаЦii в iноземнiй валютi облiковуютьGя в украiнських гривнях за офiчiйним курсом
oбмiнyНaцioнальнoгoбaнкyУкpaihинaДaTyПpoBеДeнняoпеpaцiй

MoHeTaPHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних ваJIютах, п9рераховуються в
гривнЮ за вiдпоВiднимИ курсамИ обмiнУ НБУ на дату балансу,] НdмЪ"еiарнi статгi, якi
оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаlоться за курсом на дату
операцii, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi.оцiнюються за справедливою вартiстю в iнозейнiй ва-пютi,
вiдображаютьсЯ за курсом на дату визначення справедливоi BapTocTi. KypcoBi рiзницi, що
виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому
перiодi, у якому вони виникЕlють.

ФoнДBикopисToByBaBoбмiннiкypcиНaДaTyбaлaнcy:
з1.12.2019
2з,686з

3.4.5. fепозuпlu

!епозиТ (вклад) - це грошОвi коштИ в готiвковiй або безготiвковiй формi у валютi Украiлrи,
якi банк прийняв вiд вкладника або якi надiйшли дпя IJкладника 

"u до.оuiрних засадах на
визначений строк зберiгання чи без зазначеннrI такого строку (пiд вiдсоток або дохiд в iншiй
формi) i пiдлягають виплатi вIшаднику вiдповiдно до законодавства УкраtЪи та умов договору.

Щепозит визнаеться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, tсоли нпФ 
",.u. 

сrфо"оrо
контрактних положень щодо цього iHcTpyпleTlTy,

первiсна оцiнка депозиту здiйснюсться за його справедливою вартiстю, яка зазвичай
дорiвнюе його номiнальнiй BapTocTi, Витрати за операцiсlо, HaBiTb якщо вони прямо вiдносягься
до укладання договору про депозит, не вклIочаються до первiсноi оцittки депозиту, а визнаIоться
витратами перiоду.

з1.12.2020
Гривня/1 долар США ' 

28,2746

У разi змiнИ справедлИвоТ BapTocTi депозитiв, що мають мiсце
визнаIоться у прибутку (збитку) звiтного перiоду,

Щепозити в iноземнiй ваrютi облiковуються в украТнських гривFIях за офiцiйним курсом
обмiну Нацiонаrrьного банку Украiни на кожний день.

13
ВIДкРИтиЙ нвдввжАвний пЕнсIйний Фонд (укрАiнський пЕнсIйний Фонщ>;
Примiтки ло рiчноi окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчив ся З1.12.2020 р.

на звiтну дату, TaKi змiни



KYPcoBi рiзницi, що виникли при перерахунку, визнаються в прибутку або збитку I] тому
перiодi. у якому вони виникають.

Фонд використовував обмiннi курси на дату ба-пансу:

Гривня/1 долар США
подальша оцiнка депозитiв у разi призначення lIБу в банкiвськiй ycTaHoBi тим.lасовоi

адмiнiстрацii абО р(ваJIення НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоi установи здiйснюсться в
cyMi очiкуваних }Iадходжень грошовиХ tсоштiв з урахуванняМ ймовiрностi та строку ix
повернення.

За ВiдСУтностi ймовiрностi повернення депозитiв визнаннJI ik як активу припиняеться i
вiдобраiкаеться у складi збиткiв звiтного перiоду.

3.4.6 Борzовi цittнi паперu
вiдповiдно до Закону Украiни <гIро недер}кавне пенсiйне забезпечення) до складу активiв

пенсiйного фонду в боргових цiнних паперах можуIь належати облiгацii, iпотечнi облiгацii та
ощаднi (депозитнi) сертифiкати.

Облiгацiя * це цiнний папiр, що посвiдLIуе внесеFIгIя його першим влаоником грошей,
визнаLIае вiдносини позики мiж власником облiгацii та eMiTeHToM, пiдтверджус зобовjязання
eMiTeHTa повернути власникоВi облiгацii iT HoMiHarrbHy BapTicTb у передбачений проспектоIu eMicii
(дrrя дерхсавних облiгацiй УкраiЪи - умовами ik розмirцеллня) строк та випJIатити д<lхiд за
облiгацiеЮ, якщО iнше не передбачеНо проспектом eMicii (лля дерrкавIIих облiгацiй Украirrи *
умовами ik розмiщення).

IпотеT на облiгацiя - це iменний цiнний папiр, що засвiдчуе внесення грошових коштiв ii
власником i пiдтвердrкуе зобов'язання eMiTeHTa вiдшкодувати йому номiнальну BapTicTb цiеi
облiгацii та lрошоВого доходу в порядку, встановлеFIому Законом Украiни <Про iпотечнi
облiгацii> та проспектом eMiciT, а в разi невиконання eMiTeHToM зобов'язань за iпотечною
облiгацiею надае ii власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок iпотечного покриття,
яким забезпечене виконання зобов'язань eMiTeHTa.

ОЩаДНИй (Депозитний) сертифiкат - це неемiсiйний цiнний пагliр, що вида€ться на певний
строк (пiд вiдсотки, передбаченi }мовами його видачi) та пiдтверджу€ суму вкладу, внесеного в
банк, i права вкладника (власника сертифiката) на одержання зi сплiном вотановленого отроку
суми вкладу та вiдсоткiв, встановлених сертифiкатом, у банку, якиййого видав,

Борговi цiннi папери визнаються у звiтi про фiнансовий стан тодi i JIише тодi, коли нllФ
стас стороною контрактних положень lцодо цих iHcTpyMeHTiB.

первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюс:ть ся за
справедJIивою вартiстю, яказазвичай дорiвнюс цiнi огtерацii, у ходi якоi був отриманий актив,
Проте, якщо icHyToTb свiдчення, ш{о цiна операцii (придбання) не вiдповiдае справедливiй BapTocT.i
боргових цiнних паперiв, якi придбаваються, визнаеться прибуток (збиток1 при первiсноrу
визнаннi.

Борговий цirrгrий папiр повинен бути пескасовапа призначений як такий, що оцiнtоеться за
справедливою вартiстю з вiдобра}кеннJIм резуJIьтату переоцiнки у rrрибутку або збитку, якщо таке
призначення усувас або значно зменшуе невiдповiднiсть оцiнки чи визнання, яtсу iнколи
нсLзивають ((неузгодх(енiстю облiкiв>, що iнакше виникне внаслiдок оцiнювання активiв або
зобов'язань чи визнання прибутrсiв або збиткiв за ними на рiзних tтiдста,вах.

витрати на придбання боргових цiнtлих паперiв, що оцiнюlоться в подальшому за
справедливою вартiстю, не включаються до ik первiсноi BapTocTi при визнаннi i визнаються
витратами перiолу.

Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйсrтюеться за справедJIивою BapTicrro.
Ринкова BapTicTb належниХ FIпФ боргових цiнних паперiв оtliнюсться за офiцiйним бiржовим
курсом органiзатора торгiв на дату оцiнки. Якщо борговi цiннi папери мають обiг бiльш як на
одцому органiзаторi торгiвлi, пiд час розрахунку BapTocTi активiв TaKi iнструменти оцiнюrоться за
курсом на основному ринку для цьоl,о боргового цiнного паперу або, за вiдсутностi ocHoBlloрo
ринку. на найспРиятливiшОму ринкУ дJUI ньогО. За умоВи вiдсутностi свiдчень на користь

I4вIдкритий нвдвгжАвний пЕнс]IЙний оонд (уItрАiнський пЕнсIЙний оонд>;
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З 1.12.2020 р.

зl.|2.2020
28,2746

зI.12.201-9
23,6863



протиЛежного положення риЕок, на якому НПФ зЕввичй здiйснюс операчiю продажу активу,
ПРиЙмаеться за основний або, за вiдсугностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.

Ринкова BapTicTb борговиХ цiнних паперiв, що не MaIoTb обiгу на органiзованому ринку або
щодо яких оргtlнiзатори TopiiB не встановили бiрхtовий курс, оцirтюсться на пiдставi iнформацii
IIр0 котиррання аналогiчних боргових цiнних паltерiв. Аналогiчними вважаються цiннi папери,
якi, як MiHiMyM, мають такий са.тrлий кредитний рейтинг. Якщо спостерiгаеться вiдхилення
параметрiв аналогiчних боргових цiнних паперiв вiд параметрiв цiнного паперу, що оцiнюеться,
Проводяться кориryвання, якi враховують цi вiдмiнностi. У разi змiни справедливоi BapTocTi
боргових цiнних паперiв, що мають мiсце на звiтну дату, TaKi змiни визнаються у прибугку
(збитку) звiтного перiоду. 

:

ЯкщО ж НПФ приймае рiшеннЯ про достРокове пред'явлен}UI ощадцого (лепозитного)
СеРТИфiКаТа банкУ дriя Його' погашення, у результатi чого ставка вiдсотка зни}куеться, слiд
визнаватИ зменшеннЯ справедJIИвоi BapTocTi цьогО фiнансового активу в прибутку (збитку)
звiтного перiоду.

Справедлива BapTicTb цiнних паперiв, обiг яких з5rпинений, дорiвнюе нулю.

3. 4, 7 I н с mрулt ен. m а капimалу
Iнструменти капiталу - це будь-якi контракти, якi засвiдчують залишкову частку в активах

суб'екта господарювання пiсля вйрахуванrrя Bcix його зобов'язань. , i , ' '

,що iнстррлентiв капiталу вiдносяться акцii та пш (частки) господарських товариств.
Акцiя - це iменний цiнний паrriр, .шсий посвiдчуе майновi rrрава його власника (акцiонера),

що отосуються акцiолерного товариства у тому числi право на отримання частини прибутку
акцiонерного товариства у вигJIядi дивiдендiв та право на отримання частини майна акцiонерного
товариства у разi його лiквiдадii, право на управлiнrrя акцiонорним товариством, а також
немайновi права, передбаченi Щивiльним кодексом Украъи та зrжоном, щ0 реryJIюе питання
створення, дiяльностi та припинення акцiонерних товариств, i законодавством про iнститути
спiльногО iнвестрання..МСФЗ 9 розгпядае акцiiяк iнвестЙцii в iнстру,менти капiталу.

Iнструпrенти капiталу визндоться у Звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли нпФ
стае стороною контрактних положень щодо цих iHcTpyMeHTiB.

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу здiйснюсться за iх справедливою вартiстю, яка
зазвичЙ дорiвнюС цiнi операцii, у ходi якоi буВ отриманий актив. Проте, якщо iснуютi свiдчення,
що цiна операцii (придбання) не вiдщовiдас справедливiй BapTooTi придбаних iHcTpyMeHTiB
капiталу, рiзниця визнаеться як прибуток (збиток) при первiсrrоrу B"."a*rHi.

Витрати на }!и{бання iHcTppteHTiB кагriталу визн.lються в_итратап{и перiоду i не
BкJIюЧаютьcяДoпеpBicнoTспpaвеДлl,tвoiвapтoстiiнcтpyментiвкaпiталy.]..

Пода-пьша оцiнка iHcTpyMeHTiB капiталу здiйснюеться за справедIивоIо вартiстю на дату
оцiнки.

Ринкова BapTicTb належних НПФ iHcTpyMeHTiB капiтаlry оцiнюеться за офiцiйним бiржовим
курсом органiзатора торгiв на дату оцiнки. Якщо iнструменти капiтапу *a-ri обiг бiльш як на
одномУ оргапiзатОрi торгiвлi, то пiд час розрах)rнку BapтocTi активiв TaKi,iнструменти оцiнюються
за курсоМ на основному ринкУ дш цього iHcTpyMeHTy капiтаlry або, за вiдсугностi основного
ринку, на найсприятливiшому ринку дJUI нього. Якщо свiдчень на користь протилежного
положення немае, ринок, на якому нпФ зазвичай здiйсr,юс, операrriю продажу активу,
приймаеться за основний або, за вiдсутностi основного ринку, за найспрйли"мйрrнок.

оцiнка iHcTpyMeHTiB кагliтаПУ, що входять до скJIаду активiЪ нпФ та перебрають убiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржовьго курсу на
дату оцiнки, здiйснюеться за остulнньою балансовою вартiстю. Якщо е пiдсiави 

""u*ur", що
балансова BapTicTb сугtсво вiдрiзняеться вiд справедJlиtsоi, НПФ визначае справедливу BapTicTb за
допомогоЮ iншиХ методiВ оцiнкИ або залуrае до оцiнки незалежно.о оцira"ача.'Вiдхип.rr""
можугъ буги зумовленi значними змiнапrи у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa таJабо зплiнаlr,tи
кон'юнктlrри ринкiв, на яких eMiTeHT провадить-дiя.гlьнiсть, а також змiналди у no"'*o*orypi
фондового ринку.

tlнструменти капiталу iноземних eMiTeHTiB, що перебрають в обiгу та пройшли лiстинг на
однiй з провiдних iноземних бiрж, зазначенiй у ст. 47 Зйону Украihи огiро 

""д"ржавне 
пенсйне

вIдкритий нвдвржАвний пЕнсIЙниЙ Фонд (укрАiнський пЕнсIЙний оондп;1 
5

Прrлr,liтки до рiчноi окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12,2020 р.



забезпечення)), оцiнюються за бiржовим курсом (цiною закриття бiрrкового торгового дня),
визнаtIеним цiсrо бiржою на дату оцiнки активiв НПФ,

Справедлива BapTicTb цiнних паперiв eMiTeHTiB, обiг яких зупиненц дорiвнюе нулю.

3,4, 8 I t rcеспl u цi й l t о н ерухом icmb

Iнвестицiйна Hep)D(oMicTb - Hepp(oмicTb (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або ik
поеднання), утримувана на правах власностi або згiдлlо з угодою про фirтаrrсову оренду Для
оlримання орендних шrатежiв або збiльшення BapTocTi KaпiTa.lty чи для досягнення обох цiлей, а
не для: (а) використання у виробництвi.tи дJU{ постаIIання ToBapiB, для надання послуг чи для
адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiяльностi.

IнвестицiЙна HepyxoMicTb визнастьсЯ як актиВ тодi i тiлtьки тодi, коли: (а) е ймовilэнiс,гь
того, що нпФ отримае майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з цiсю irrвестицiйпою нерухойi"rrо;
(б) собiвартiсть iнвестицiйноi HepyxoмocTi можна достовiрно оlдiнити.

Первiсна оцiнка iнвестицiйноi Hepl.xoMocTi здiйснюеть ся за собiвартiстю. Витрати на
операцilо включаються до первiсноi BapTocTi.

Собiвартiсть tlридбаноi iнвестицiйноi HepyxoмocTi вк.lrлочае цiну ii прилбання ,га будь-якi
витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безпосередньо вiднесенiвитрати охоплIою.I.ь,
наприклад" гонорари за надання професiйних юридичних послуг, податки, пов'язанi з передачею
IIрава в.пасностi, та iншi витрати на операцiю.

Подальша оцiнка iнвестицiйноi Hep1o<oMocTi здiйснюсться
дату оцiнки.

за спршедIивою вартlстю на

справедлива BapTicTb iнвестицiйноi неру<опцостi зазвичай визначасться iз залуIIенням
незаJIехO{ого оцiнювача. Перiодичнiсть перегляду справедливоi BapTocTi зумовллоеться суттсвими
для облiкУ коJIиваннями цiн на ринкУ подiбноi HepyхoмocTi. Справедлива BapTi.ru п.ruu.ршеноI,о
будiвництва дорiвнюе BapTocTi завершеного об'екта за вирахуваFIням витрат nu aunir.n.nn"
будiвництва,

3. 4, 9 fе б imopcbna з ltб ор zo в ctHicmb

щебiторська заборгованiсть * це фiнансовий актив, який с контрактним правом отримувати
грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'скта.о.rrоiuрrовання.

{ебiторсьКа заборг,ованiсть визна€ться у звiтi про (liнансовий ci.aH тоцi i лише тодi, коли
НПФ стае стороною контрактних полох(ень п{одо ц"о.о i*r"rpyý.{e'Ty.

Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюiть." .u .прuведливою BapTicTKl, яiса
дорiвнrое BapTocTi trогашення, тобтО cyMi очiкУваних контрактних грошових потокiв на ла1уоцiнки,

!ебiторська заборгованiсть мох(е бути нескасована призначена як така, що оцiнюеться за
справедливою вартiстю з вiдобрахtенням результату переоцiнки у прибутку або збитrсу, якщ0 таке
призначенюI усувас або з}Iачно змеIlшус ltевiдповiд1-liсть оцiнriи чи 

-визнання 
(яку iнколи

називають (неузгод}кенiстю об:riку>), rцо iнакше виникне внаслiдок оцiнювання акiивiв або
зобов'язань чи визнання прибуткiв або збиткiв за ними на рiзних пiдставах.

Подальша оцiнтса дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за справедливото вартiсr-ю, яка
дорiвнюс BapTocTi погашення, тобто суЙi очiкуваних контрактних грошових потоtсiв на датуоцiнки.

У разi змiн спраВедливоi BapTocTi дебiторськоi заборгованостi, tldo мають мiсце на звi.l,ну
дату, TaKi змiни визнаються у прибутку (збитку) iвiтного.,.рiоду.

3.4,10 3обов'язаttнst
Пенсiйнi кошти е сумою грошових зобов'язань Фонду перед його учпgниками вiдповiдно дсlстатгi 1 Закоrrу УкраТrrи <Про недержавI-Iе пенсiйне забезпечеilня)) та u".rruroru." 

"n фirrансовiзобов'язання, За cBoclo cyTTIo, i вiдповiдно до порядку вiдобраlкення у фirrансовiй звiтност.i, пенсiйнi
кошти с фiнансовими зобов'язаннями, що носять довгостроковий xapaKiep.

16вIдкритИй нвдвгЖАвIlиЙ пЕнсIЙНий ФонД (vKPAiHC ъкиЙпЕНсIйниЙ ООt-tД>;
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився Зl.\2.2020 р.



Оцiтrка зобов'язань rrеред r{аСНИКаi\,Iи Фонду здiйснrоеться за справедIивою BapTicTro, яка
визначасться вiдповiдно до ст.51 Закону Украiъи кпро недержавне пенсiйне забgзпечення> та
дорiвнюс чистiй BapTocTi активiв Фоrцу,

показник чистоi BapTocTi активiв вкJIючаеться до фiнансовоi звiтностi недерхсавного
гtенсiЙного фонду у складi зобов'язань окремим роздiлом.

Поточнi зобов'язання це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз
нижченаведених ознак:

нпФ сподiваеться погасити зобов'язанпя абtl зобов'язання пiдлягас погаше1J1IIо протягом
дванадцяти мiсяцiв пiс"тtя звiтного перiоду;

НПФ Не Мае безуп,tовного права вiдстро.tити погашення зобов'язання упродовж
щонайменше 12 мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.

Поточнi зобов'язаннrI визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям J]изнан[UI
зобов'язань.

l1epBicHa та подаJIьUJа оцiнка поточних зобов'язань здiйснюеться за вартiстю погаIIIеFIня.

3.5 Iншi застосованi облiковi полiтики, що с доречними для розумiння фiнансовоТзвiтностi
3.5.I fохоdu

ДохiД це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшlення зобов'язань. результатом
чого е збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, tIов'язаного з внесками учаЪникiв.

Дохiд визна€ться у звiтi про прибутки та збитки за }мови вiдповiдностi визначенIIIо та
критерiям визнання. L{e, власне, означае, що визнання дохолу вiдбуваеться одночасно з визнанням
збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.

Щохiд вiд продаясу фirrансових iHcTpYMeHTiB, iгlвестицiйноi HepyxoMocTi або ir.rших активiв
визнасться у прибутку або збитку в разi задоволенFIя Bcix наведених далi умов:

а) НПФ передав покупцевi cyTTeBi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на фiнансовий
iHcTpyMeHT, iнвестицiйну Hepy<oMicTb або iншi активи;

б) за НПФ не залиша€ться aHi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, aHi ефективний конlроль за про даними фiiлансовими
iНОтрl.п,lентами, iнвестиrliйною нер5о<омiстю або iншими активами ;

в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, Що до НПФ надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiсrо;
Г) витрати, якi булИ або будуть понесенi у зв'язку з операцiею, Mo}KI{a достовiрно оцiнити,
.Щохiд, який виникае в результатi використання третiми сторонами onr"uiu Фонду. що

приносять вiдсотки та дивiденди, визнаеться у прибутку або збитiу, якщо: е ймовiрнi.iо, щп
економiчнi вигоди, пов'язанi з ошерацiсю, надходитимуть до НПФ, або MorKHa лостовiрirо оцilrити
суму доходу.

/{охiд за фiнансовим активом або фiнансовим зобов'язанням, rцо оцiнюеться за
справедливою вартiстю, визнаеться у прибутку або збитку.

Дохiд оцirтюеться за справедливоIо вартiстю компенсацii, яка була отримана або пiдлягае
отриманнЮ. Сума доходу, яка виникас в результатi операцii, як правило, визначаеться шJIяхом
угоди мiяс суб'ектом господарювання та IIокупцем або користуваrIем активу. Вона оцiнюсться за
справедливою вартiстю отриманоi компенсацiт або компенсацii, яка мас бути отримана з
урахуванням суми будь-якоi торговельноi знихtки чи знижки з обсягу, що надас.гься iуб'сктом
господарIовання.

!ивiденди визнаються доходом лише у разi, якщо:
- право Фонду на одержання виплат за дивiдендами встановлено;
- е ймовiрнiсть, що економiчнi вигоди, пов'язанi з дивiдеtлдами, надiйдуть до Фонду;
- суму дивiдендiв можна достовiрно оцiнити
коли виникас невизна,tенiсть щодо отримання суми, яку вже включено до суми доходу, не

отримана сума (або сума, щодо якоi перестае iснувати йMoBip1-1icTb вiдшкодуоurrчr"j, u"..ru.ru"" 
"r.вицрати, а не яК коригуваНня с)^4И первiснО визнаного доходу.

3.5.2.Вumраmч

t7вIдкритий нвдвгжавний пЕнсIЙний Фонд (укрАiнський пЕнсIЙний оонд>;
Приплiтки до рiчноi oKpeMoi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK; що закiнчl.шся З1,12.2020 р,



ВитРати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуггя
ам амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого е зменшIення
чистих аlстивiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами )л{асникам.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначен}IIо та
0днOчасн0 з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.

Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх
економiчних вигiд або тодi та Tiekl мiрою, ятсою майбутнi ekoHoMi.lHi вигоди не вiдповiдають або
перестаIоть вiдповiдати визнанFIIо як активу у звiтi про фiнансовиЙ стаrr.

Витрати визнаIоться у звiтi про прибутки та збитки гакож у тих випалках, коли виникаю,lь
зобов'язання без визнання активу,

витрати' понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються У тому ж перiодi, ш{о й
вiлrrовiднi доходи.

3.6 Форлчtа mа назвu фiнансовuх звimiв
ПеРелiк та назви Ьортvr фiнансовоi звiтностi вiдповiдаоть вимогам, вст€Iновленим НП(С)БО 1

кЗагаьнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>>, та форми Примiток, що розробленi у вiдповiдностi до
мсФз.

3.7 Меmоdш поdання iнфорлvtацit у фiнансовах звimпх
згiдно мсФз та враховуюо" riпlсlво 1 Звiт про сукупшиt дохiд передбачае поданшI витрат,

визнаних у прибутку або збитку, за кJIасифiкацiею, основаною на методi "фуrпцii витрат" або
"собiвартоСтi реалiзаЦii", згiднО з якиМ витратИ класифiкують вiдповiдно до ik функцiй як частини
собiвартостi чи, наприклад, витрат на збуг або а"щлiнiстрЕuтивну дiяlьнiсть.

ПредставЛенIUI гроШових [oToKiB вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових
копrтiв здiйснюеться iз застооранням прямого методу, згiдно з яким розорru^uruЬ" iнфорЙацiя про
ocHoBHi кJIаси надходкень грошових,кошпiв .r" u"rou. грошових коштiв. IнформацЙ про ocHoBHi
види црошових наlцоджень та грошових виrrлат формуеlься на пiдставi обдiкових записiв.

4. IcToTHi облiковi судження, оцiненi значення i припущення4.1 Опис операцiйного середовища та економiчцоi ситуачii в перiод глобальноi пандемiI
covlD_l9
З 31 грулня 20]19 року розпоч€lJIося глобальне розповсюдження COVID-19, яке сугтево

сиJьно впJмнуло на економiчне становище якукраiни, так i компанiях, Значна кiлькiсть компанiй
в KpaHi вимушенi припиrUIти або обмежувати свою дiяlьнiстъ на невизначенийнадату пiдготовки
цiеi фiнансовоi звiтностi час. ЗаходИ, Що вживаються для с-тримувал..шI по-ирi"ня Bipycy,
вкJIючаючи обмеrкення руху транспорту, карантин, соцiалънi д".i*цil,призупинепн" дirоurrЬсri
об'ектiв iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну,дiяльнiсть помrrйм, у тому числi i
Фонд. Фiнансова система в KparHi на дату пiдготовки цiеi фiнансовоi звiтностi прчцrо.Ъiд"о""о
стабiльно, апе мае суrгевi ва.lпотнiризики. [потенцiйними або вже дiючими]

Фонд визнаIмв, що цi подii с некоригyrочими по вiдношенню дu фirur*.овоi звiтностi за
2019 piK. ВiдповiднО, фiнансовий стан Ha3t.12.2019 та результати дirпuно.ri зарiк, що закiнчився
31 груднЯ 2020 року, не було скориговано на вплив подiй, пов'язаних з COVID-19.

ТривалiстЬ та вплиВ пандемii CovID-lg, а тако}к ефективнiс:ь_,держ.lвноi пiдтримки на
ДаТУ ПiДГОТОВКИ Цiеi фiНаНСqвgi звЙостi зitJIишають", п.u".iu"еними, що ,Ъ дозвоJuIс'з оо.ruЙi1a
СЧlПеНеМ ДОСТОВiРНОСТi ОЦiНИти обсяги, трива;liсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, а'тако* i*Ъ"пиu 

"uфiнансовий стаЕ та результати дiяльностi Товариства в майбугнiх перiодах
С кiнця 2019 року розпочалося поширеннrI нового KopoHaBipycy, який отримав назву

covlD,lg, здатного викликати ваяскi наслiдки, що призводять до загиdелi пrдrпй. На кiнець
2019 Р Всесвiтня органiзацiя охорони здоровk повiдомляла про обмежене число випадкiв
заракеншI COVID-19, але 31 сiчня 2020 року оголосила надзвичайну сиryацiю в областi охорони
здоров'я, а 13 березня 2020 року - про шочаток пандемii з зв'язку зi стрiмким поширешшм coVto-
19 в европi 1а_iцпlих регiонах. Заходи, що вживаються по, 

".uo*y 
cBiTy . *"rо. боротьби з

поIIмренням COVID-l9, призводять до необхiдностi обмеження дiловоi йтивностi, а ,u*o* оо
пеобхiдностi профiлактичних заходiв, спрямованих на запобiганшI поширенЕю iнфекцii. На тлi
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цих поДiЙ вiдбулося icToTHe падiнпя фондовцх ринкiв, скоротилися цiни на сировиннi товари,
зокреN,Iа, icToTHo знизилася цiна нафти, вiдбулося ослабленняукраiнськоt: гривнi дЬ допuрu США i
евро, i пiдвищиrпrся ставки кредитування для багатьох компаrriй, що розвив€lються, Неiважаючи
на те, що, на момоЕт випуску даноi фiнансовоi звiтностi ситуацiя все ще знrlходиться в процесi
РОЗВИТКУ, IIреДст{IвJUIсться, Що негативниЙ вплив на cBiTOBy oKOHOMiKy i невизначOнiсть щодо
под€lльшого економiчного зростЕlння можуtь в мйбугньому негативно rrозЕачитися на
фiнансовому становищi i фiнансових результатах Фонду., Керiвництво раiкно стежить за
сиryацiсю i реалiзуе заходи щодо зниlкенrul [Iегативного впJIиву зазнаqених подiй на Фонду.

4,2oснoвнiпpиПyщeHня,oцiнкитасyДжeнпя...'
Пiд час пiдготовки фiнансовоi звiтностi Фонд здiйснюються оцiнки та припущення, якi

МаютЬ Вплив на елементи фiнансовоi звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
РОзроблених KoMiTeToM з тлр(ачень мiжнародноi фiнансовоi звiтностi. Оцiнки та судження
базУються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються
обГрунтованими i за резулБтатаI\,Iи яких приймЕtються судження щодо балансовоi BapTocTi
активiв та зобов'язань.

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових
ринках, розрtжовуеться на ocнoBi поточноi ринковоi BapTocTi на момент .unp"rr" торгiв на
звiтнУ дату. В iнших випадках оцiнка справедливоi BapTocTi грунтуеться на судженнях щодо
передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючоi економiчноi ситуацii, ризикiв,
властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM, та iнших факторiв з врахуванням вимог мсФз 13
кОцiнка справедливоi BapTocTi >.

4.4 СУДженпя ЩоДо змiп спраВеДЛивоiвартостi фiпансоВих активь ,

станом на 30 червня 2020 року переоцiнка земельноi дiлянки здiйснювалась з зал}ценням
незалежного оцiнювача Тов <<спецюст>. Надано Звiт про експертЕу грошову оцiнку земельноi
дiлянки загЕrльною площею 2,667 га, кадастровий номеp З22|284000:02:002:0004, .u uдре.ою:
Киiвська область, Броварський р-н, Княжицька сlрада. Станом на 30.06.2020р. ринкова BapTicTb
Об'еКТа ОЦiНКИ Складае, без П.ЩВ 3 616 700 (три мiльйони rпiстсот шiстнадцять тисяч 

"irco,гривень 00 копiйок). Станом на 31 грудня 2020го року lrереоцiнка землi не шроводилась.
Управлiнський персонttл BBEDKae, що облiковi оцiнки та припуцIецня2 якi MaroTb стосунок

до оцiнки фiнансових iнструментiв,'де ринковi котируванн" не досiупнi, е кпючовим д*.рЬоо*
невизначеностi оцiнок, тому що: (а) вони з високим ступеней ймовiрностi зазнають змiн з
ПЛИНОМ ЧаСУ, ОСКiЛЬКИ ОЦiНки базуються на припущеннях керiв"rцruu щодо вiдсоткових
ставок, волатильностi, змiн валютних KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв,
коригувауь пiд час оцiнки iHcTppleHTiB, а також. специфiчних особливостей оп.рчцй; та (б)
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi ,rро бiна"совий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.

4.5 СудженнЯ щодо очiкуваних TepMiHb уIримування: фiнансоuй* Ь""румептiв
управлiнський пёрсонал застосовуе професiйне судження щодо iёрмiнiв утримання

фiнансовИх iHcTpyMeHTiB, що входяТь до склаДу пенсiйнИх активiв. Професitн. 
"уд*"rп" 

.u
цим питаНням Грунтуеться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyrlteHTy, його прибутковостi й
динаrrliцi та iнших- факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з
призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не е пiдконтрольним фактором i *о*е суттево
вплинути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB.

4.6 Суdаrcення ulоdо вuявлення ознак знецiнення акmuвiв НПФ
Кошти, розмiщенi на paxylrкax в комерцiйrтих банкш<, що знаходяться в стадii лiквiдацii,

вiдображаються в балансi за нульовою вартiстю, Кошти, розмiщенi на paxyнk{lx в комерцiйr*rх баrпtах,
якi не викоt{ують cBoiх зобов'язань протягом мiсяця, вiдображаlоься в балансi за справедливою варгiстю,
ям е нюкчою за номiнальну.
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ЗНаЧНе Й тривале зниження справедливоТ BapTocTi акцii банку е свiдченням того, що такий
фiнансовий iHcTpyMeHT знецiнений, а це призвело до винесення судкення щодо його знецiненllя /_ttl

нульовоТ BapTocTi.

На КОжну звiтну дату управлiнський персонаJl проводить аналiз фiнансових активiв на предме.г
НаЯВНОСтi ознак iX знеrцiнення. Збиток вiд знеtliнення визнасться на ocнoBi власного про(lесiйного судх(еI]ня

управлiнського персоналу за наявностi об'ективних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
майбirгнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiет або кiлькох поцiй, що вiдбулися пiс.lIя
визнання фiнансового аtffиву.

5. Розкриття iнформацii щодо використання справедливоi BapTocTi

Управлiнський персонал здiйсню€ виItлючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTclcTi
активiв та зобов'язань, тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються мсФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi rrpc;

фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду,

2о
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класи акгивiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедIивою

вартiстю

Методикиоцiнювання
Мегод

оцiнки
(ринковий,
дохiдниЙ,

витратний)

Вихiднiданi

Грошовi кошти Первiсна та подtшьша оцiнка грошових
коштiв здiйснюеться за справедливою

вартiстю, яка дорiвнюс ikнiй
номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiuiйнiкурси НБУ

Щепозl.rти

Первiсна оцiнка деriозI.1-гу
здiйснюс,гься за його слраведливок)

вартiстю, яка зазвичай дорiвнюс його
номiнальн,iй BapTocTi. Подальша оцiнка

депозитiв у нацiональнii,r валютi
здiйснюс,гься за справедливою

BapTicTto очiкуваних грошових потоItiв

,Щохiлний
(длrсконтуванн

я грошових
лотокiв)

Ставки за депозl.{тами, cTaBKt4
за депозитними договорами

Борговi цiннi
паIIерлI

Первiсна оцiнка борговl.tх цiнних
паперiв як фiнансових аttтивiв
здiйснюеться за справедлI,Iвою

вартiстю, яка зазвичайt дорiвнюе цiнi
операцiТ, у ходi якоТ був отриманий
aKTl,tB. Подальша оцiнка боргових

цiнних паперiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю

Ринковий,
дохiдний

Офiцiйнiбiржовi курси
органiзаторiв торгiв на i]aTy

оцlнкLl, котирування
аналогiчних боргових цiнtlttх
паперiв, дисконтованi потоttрt

грошових коштiв

lнструпленти
капiталу

Первiспа оцiнка iHcTplMeHTiB капiталу
здiIlснtосться за ix справедливоIо

вартiстю, яка зазвичай дорiвнIос цiнi
операчii, у ходi якоi був отриманий

актив. Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за справ9дливою

вартiстю на дату оцiнки

Рилtковий,
витратний

Ос}iцiйнi бiржовi курси
органiзаторiв торгiв [Ia дату

оцil.r Ktt, за вiлсутrtостi
визI{ачеЕого бiряtового курсу

Ira дату оцiнки,
використову€ться остання
балансова BapTicTb, tliни

закриття бiрх<ового
торгового дня

Щебiторська
заборгованiсть

Первiсна та подальша оцiнка
лебiторськоТ забор гованостi

здi йснюеться за справелливою
вартiстю, яка дорiвнюс вартос,гi

погашення, тобто cyMi очiкуванtлх
контрактних грошових потокiв на ла]у

оцiнки

l{охiлний
KoHTpaKTHi умови,

Ё.rMoBipHicTb погашення,
o,riKyBaHi вхiлнi грtlшt_lвi

потоки



BapTicTb активiв
нёдержавного

пенсiйного фонду

Первiсна та подальша оцiнка
здiйснюсться за справедлt.lвою вартiстю,

яка дорiвнrос чистiй BapTocTi aKTLtBiB

Рttнковий,
дохiдний

Стаття 5l Закону Украiни кПро
недержавне пенсiйне

забсзпечсн ня>

Поточнi
зобов'язання

первiсна та tlодrlльша оцiнка поточних
зобов'язань здiйснюеться за вартiстю

погашення
Витратний

KoHTpaKTHi умови,
ймовiрнiсть [огашення,

очiкувалli вихiднi гроtltовi
потоки

lнвестицiйна
HepyxoMicTb

Гlервiсна оцiнка iнвестtлцiiлноi
HepyxoMocTi здiйснюсться за

собiвартiстю. Подальша оцiнка
iнвестицiйноТ HepyxoMocTi злiйснюеться

за справедливою вартiстю на дату
оцiнки,

Ринковtlй,
дохiдний

L[iни на ринку HepyxoMocTi,
данi оцiнки професiйних

оцiнюва,tiв

5.2. PiBeHb icpapxii справедливоi BapTocTi, ло якого належать оцiнки справедливоТ
BapTocTi

Фонд використовус icpapxiro справедливоТ BapTocTi згiдно вимог мсФЗ 13 <Оцiнка сгlравед.ltивоТ
BapTocTi>. Щей МСФЗ встановлюе iсрархiю справедливоi BapTocTi, у яttiй передбачено тlэи рiвня
вхiдних даних для методiв оцiнки BapTocTi, що використовуються для оцiнки справедливоТ BapTocTi.
IерархiЯ справедлиВоi BapTocTi встановл}оС найвищиЙ прiоритет для цiн котирування (нескоригованих)
FIa активних ринках на iдентичнi активи або зобов'язання (вхiднi данi 1-го рiвня) та найнижчий
прiори,гет для закритих вхiдних даних (вхiднi данi З-го рiвня).

Вхiднi данi 1-го рiвня - це цiни котирування (нескоригованi) на активних ринках на iдентичнi
активи або зобов'язання, до яких суб'ект господарювання Mo}t(e мати доступ на дату оцiнки.

Вхiднi данi 2-го рiвня - це вхiднi данi (oKpiM цiн котирування; вiднесених до 1-го рiвня), якi
можна спостерiгати для актива чи зобов'язання, прямо або опосередковано, Що вхiдних даних 2-го
рiвня 1-1алежать:

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

активними;
в) вхiднi данi, oKpiM цiн котирування, якi можна спостерiгати для актива чи зобов'язання,

t]априкJlад:
(i) с,гавки вiдсотка та кривi дохiдностi, що спостерiгаються на звичайних iHT,epBzulax ко.I,иl]уваннrl;
(ii) допуст"ма змiннiсть; та
(iii) кредит1-1i слреди.
Вхiднi данi 3-го рiвня - це вхiднi данi для активу чи зобов'язання, яких нема€ у вiдttlэитому

достулi. Закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливоТ BapTocTi, якщЬ вiдповiдних
вiдкритих даних немас, що передбачаеться в ситуацiях, коли дiяльнiсть ринку для актива, або
зобов'язання на лату оцiнки незначна, або ii взагалi немас.

Отже, закритi вхiднi данi мають вiдображати припущення, якi використовували б учасники
ринку, встановлюIочи цiну на актив або зобов'язання, в тому числi припущення rlpo ризик.
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l'\
класи акгивiв
та зобов'язань,

оцiнених за
справедливою

вартiстю

1 piBeHb 2 piBeHb 3 piBeHb Усього
(Ti, що мак)ть

котирування, та
спостережуванi)

(Ti, що не мають
котирувань, але
спостережуванi)

(Ti, що не мають
котирувань i не е

спостережуваними)
2020 2019 2020 20l9 2020 2019 2020 20l9

Дата оцiнки з1.12.20 31.12.19 з1.12.20 31.12.19 з1.12.20 31.12.19 з1.12.20 31.12.19
Земельнi
дiлянки з 617 з 750 3 бl7 3 750

Iнвестицii в
корпоратlвнi 540 540 540 540



права

Ilвестицii в
цiннi папери 569 5 780 5б9 5 780

Грошовi кошти
7 290 5 708 1 290 5 708

,Щебiторська
заборгованiсть 22 8з2 21 05з 22 832 21 053

Права вимоги 1 078 1 078 1 078 1 078

разом актив 7 859 11 488 28 067 26 42l 35 926 37 909
Поточна
кредиторська
заборгованiсть

l46 l80 |46 180

Разом
зобов'язання 14б l80 146 180

5.б Iншi розкриття, що вимагаються мсФЗ 13 <Оцiнка справедлцвоТвартосrЬ>

ВIДКРИТИй НвдввжАвний пЕнсIйний оонд (укрАiнський пЕнсIйний ФонД>;2
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчивс я 31 .12,2020 р,

Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 2-го
рiвня icpapxii

Залишки
станом,на

31.12.2019р.

Придбання
(продажi)

Змiни
(переоцiнка)
за 2020 piK

3алuшка
станом на

31.12.2020р.

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

,збитки визнанi

Грошовi кошти 5 708 588 994 ,7 290
+994 (дохiд вiд
курсовоi рiзницi)

IшестицiТ в цiннi
папери 5 780

400
(63 16)

705 569
+705 (дохiд вiд
змiни справедливоi
BapTocTi ЦП)

, Класи активiв,
оцiнених за

справедливою
вартiстю з

використанням 3-
го рiвня iepapxii

Залишки
станом на

31.12.2019 р.

Придбання
(пролажi)

3мiни
(переоцiнка)
за 2020 piK

3алuщка
станом на.

31;12.2020 р.

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

збитки визнанi

Права вимоги 1 078 1 078
,Щебiторська

заборгованiсть 21 05з l1,79 22 8з2
Iнвестицii в
корпоративнi ппава 540 540

Земельнi дiлянки з 750 (133) з 61,7

-lЗЗ (витрати вiд
змiни справедливоТ
BapTocTi)

Поточна
кредиторська

заборгованiсть
180 -з4 146



Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB в порiвняннi з iх балансовою вартiстю.

Фiнансовi активи
Балансова BapTicTb Справедлива BapTicTb

з1.12.2020 з1,12.2019 31.12.2020 з1.1z.2019

l 2 3 4 5

Iнвестицii в цiннi папери 569 5 780 569 5 780
Irшестицii в корпоративнi права 540 540 540 540
Грошовi кошти ,7 290 5 708 7 290 5 708
Права вимоги 1 078 l 078 1 078 1 078

дебiторська заборгованiсть 22 8з2 21 053 22 8з2 21 05з

Земельнi дiлянки з 61,1 з 750 з 6|7 3 750

CTaTTi доходiв, тис. грн 2020 2019

Дохiд вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за
!црqведливою вартiстю l259 | 5]з

1 853 4 з07

Курсова рiзниця вttлюти 1 490 351

Всього 4 602 6 2зl

6.1.1. ЩохИ вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю

6.2. Адмiнiстративнi витрати

2з
ВIДКРИТИЙ нвдвгжАвIlиЙ пЕнсIЙний ФоLrд ((уItрАiнський пЕнсIйний оонд>;
Примiтки до рiчноi окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, цо закiнчився З1.|2,2020 р.

CTaTTi доходiв, тис. грн 2020 20|9

вiд дооцiнки акцiй 54з 285

548 |25

вiд дооцiнки облiгацiй внутрiшньоi державноi позики I62 1 163
вiд дооцiнки земельноi дiлянки 6

Всього | 259 l 573

CTaTTi витрат, тис. грн 2020 20|9

Послуги з адмiнiстрування (1 578) (l 578)
Послуги з управлiння активап4и (з25\ (390)



Посл в 40 2
Послуги зберiгача (1 83) (152)

Оцiнка земельних дiлянок (8) (11)

Послуги HoTapiyca (86) (I72)

Послуги брокера (6) (5)

Податок на землю (25) (7)

Всього (2 25|\ (2 347\

6.3.Iншi операцiйнi витрати

б.3.1. Витрати вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю

6.4. Iншi фiнансовi доходи

6.5. Iншi доходи

24
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CTaTTi витрат, тис. грн 2020 2019

Курсова рiзциця вi}люти (480) (| 20])
Витрати вiд змiни BapTocTi активiв, якi оцiнюються за
справедливою цартiстю (2 085) (4 370)
Всього (2 565) (5 577)

CTaTTi витрат, тис. грн 2020 2019

вiд уц нки акцiй (з81) (459)
вiд уltiнки облiгацiй внутрiшньоi державноi позики (20) (728)

(1 544) (2 968)

вiд уцiнки земельноi дiлянки (140) (215)

Всього (2 085) (4 370)

CTaTTi доходу, тис. грн 2020 2019

щохiд вiд коштiв, розмiшдених на депозитних банкiвських
рахунках 2|з 572

.Щивiденди вiд акцiй 228
дохiд вiд боргових цiнних паперiв овщп 893

Всього 2lз 1 693

CTaTTi доходу, тис. грн 2020 2019

Дохiд вiд продажу акцiй 1 410
Дохiд вiд продажу облiгацiй вн5lтрiшньоi державно'r' позиr.и

4 506 3 187

Всього 5,91б 3 187



б.6.Iншi витрати

Дкmава, що оцiллююmьсл за справеOлuвою варmiсmю:

б.7. Iнвестицiйна HepyxoMicTb

6.8. Iнвестицii в корпоративнi права

6.9. Щебiторська заборгованiсть

25
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CTaTTi витрат, тис. грн 2020 20|9

Собiвартiсть продажу акц и (1 410)
Собiвартiсть продажу облiгацiй внутрiшньоi державноi
позики (4 505) (3 187)

Всього (5 915) (3 187)

(земельнi diпянка, прuзначенi dля проdаuсу)rmuс. zpH 2020 2019

01 сiчня: 3 750 з 965
обл.Броварський р-н Княжицька сiльська рада
322|284000 : 02 : 002 : 0004 2,б670га з 750 з 965

Прudбан]tя:

Дооцiнt!ц (Уцiнка) сmаноJи на 30 червня: (1 з3) (215)
обл.Броварський р-н Княжицька сiльська рада
3221284000 : 02 : 002! 004 2,667 0га (1 33) (215)

Проdаэю:

31 грудня: з 6|7 3 750
обл.Броварський р-н Княжицька сiльська рада
З22|284000 : 02 : 002 : 0 004 2,667 0lа 3 бI7 3 750

Всього 3 61,7 3 750

тис. грн 2020 2019
01 сiчня 540 540
Корпоративнi права ТОВ Фiдемiус 10% 540 540
Дооцiнка Uцiнка):
Корпоративнi права TQB Фiдемiус 10%
31 грудня 540 540
Корпоративнi права ТОВ Фiдеццiус 10% 540 540

Всього 540 540

тис. грн 31 грулня
2020

31 грудня
2019

7 297 5 445



санкц1l

15 5з5 15 535

АТ "Укрексiмбанк" a
J

ПАТ "Ощадбанк" 52
ПАБ "АБ Yкргазбанк" 18

Всього 22832 21 053

б.10. Права вимоги

6.12. Грошовi кошти та ik еквiваленти

тис. грн 31 грудня 2020 31 грудня 2019 TepMiH
погашення

ПАБ "АБ Укргазбанк" 6 з44
ПАБ "АБ Укргазбанк" I824 2з.Oз.20
АТ "Укрексiмбанк" 410 I2,0|,20
АТ "Укрексiмбанк" 190 03.01.20
ПдТ "ощадбанк" 829 2з.Oз.20
ПАТ "Ощадбанк" 2441 25.08,20
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тис. грн 31 грулня 2020 31 грудня 2019

Права вимоги по депозитному договору 1 078 1 078
Всього 1 078 1 078

тис. грн 31 грудня
'2020

31 грудня 2019

Акцii АТ "Райффайзен Банк Аваль'! | 209
Акцii ПАТ "Центренерго" l69 208
Акцii ПАТ Компанiя "Ельба" 400

рцдц UА400019800б 4 збз

Всього: 569 5 780

тис. грн TepMiH
погашення

процептна
ставка до
номiналу

31
грудня
2020

31
грудня
2019

Акцii АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 209
Акцii ПАТ "I_{ентренерго" 169 208
Акцii ПАТ Компанiя "Ельба" 400
овдп UA4000198006 10.06.20 |5,59уо 4 з63

Всього: 569 5 780



ПАБ "АБ Укргазбанк" 946 8

Всього 7 290 5 708

тис. грн 2020 2019
Послуги з адмiнiстрування 131 |32
послуги з управлiння активами 32

послуги зберiгача 15 16

Всього l46 180

б.13. Поточна кредиторська забOргованiсть

б.14.Чиста BapTicTb активiв недержавного пенсiйного фонду

тис. грн 2020 20]^9

Станом на 01.01. 3,7 729 40 370
Надходження пенсiйних BHecKiB (| 024\ (1 008)
Пенсiйнi виплати учасникам НПФ 3 970 6 49з
Переоцiнки заборгованостi перед

учасниками НПФ (змiна ЧВА
нпФ) 99,7 z 844
Станом наЗ1.,I2 35 780 з,7 729

б.15. Звiт про рух грошових коштiв

Звiт грошових tсоштiв за 2020 piK склалено за вимогами МСБО 7 <Звiт про рух грошових
кош,гiв> за прямим методом, згiдно з яким розкривасться iнформацiя rrро ocHoBHi класи ваJIових
надходжень грошових rcorпTiB чи валових виплат гроrrlових коштiв на HeTTo-ocHoBi. У звiтi
вiдобралсено рух грошових rcoпrTiB вiд оператдiйноi та неоперацiйноi (iнвестицiйноТ та фiнансовоi)
дiяльностi.

Операцiйна дiяльнiсть - полягае в отриманнi прибутку вiд звичайноТ дiяльностi, витрати IIа

придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персонаJIу, сirлату податкiв, вiдрахування
на соцiальнi заходи та iншi витрати.

Irrвестицiйна дiялт,нiсть - це придбаFIня та продаж: необоротних активiв, у тому числi
активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що
не розглядаються як грошовi еtсвiва-гlенти, отриманi вiдсотки та дивiденди.

Фirrансова дiяльнiстъ - 
rle надход}ке}Iня чи використаIIня KoIпTiB, що мали мiсце в

результатi отримання та погашення позик.
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Фонду за звiтний 2020 piK е вiд'емне

значення руху грошових коштiв в cyMi - 572 тис. грн.

7. ОперацiТ з пов'язаними сторонами

iнформацiя щодо пов'язаних осiб Фонду наведена в таблиrii нижче:

Група .Nb

заIl!lсу Особа
2020 piK 2019 piK
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l 2 J 4 5
А Учасниltи Фонду - tоридtач1.1i та фiзичнi особи

1 ТоВ кФiдемiус> 1391 60171 l
керiвник Макаренко 0.I.

0% 0%

Б Керiвник Компанii:- фiзична особа
2 Щиректор Компанii'-Захараш Тетяна IBaHiBHa 00/о 00/о

J Голова Ради Фонду-Брагiн Сергiй
олександрович

0% 0%

с Iншi
4 Компанiя - ТОВ кКУА АПФ KYKpaTHcbKi

фоr;ди>
0% 0%

5 Член Ради- Селiверстова Тетяна ЮрiТвна 0% 0%
6 Член Ради- Мазило Леонiд Iгорович 0% 0%
1 Член, Ради- Пасенова Надiя Олексiiiвна 0% 0%
8 члеrt Ради- Ст,рiльчук Володимиlэ Михайлович 0% 0Yо

ПРОТягОм 2020 та2019 poKiB Фонд мав TaKi операцiй з пов'язаними сторон€lп,lи:

2020 20l9
Операцi'i з

пов'язаними
сторонами

Всього Операцi'i з
повlязаними
сторонайи

Всього

l 2 J 4 5

Адмiнiстрат,ивнi витрати (винагорода
КУА за управлiння активами )

l 90з
(с)

2 25l 1 968
(с)

2 з41

Поточна кредиторсьliа заборгованiст.ь lз1
(с)

146 164
(с)

l80

Bci операцii
умовах

пов)язаними сторонами були проведенi на звичайних комерцiЙтrих

8. Iliлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками

КерiвницТво ФондУ визна€, що дiяльнiсть Фонду пов'язана з ризиками i BapTicTb чистих
активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттево змiнитись унаслiдок впливу
суб'ективних чинникiв та об?сктивних чинникiв, вiрогiднiсть i,,напрямок впливу яких
заздuUIегiдь точно передбачити неможливо. .Що таких ризикiв вiднесено кредитний ризик,
ринковий ризик та ризик лiквiдностi, Ринковий ризик вкJIючае в€rлютниЙ ризик, вiдсотковиЙ
ризик та iнший цiновий ризик, Управлiння ризик€lIии керiвництвом Фонду здiйснюеться на
ocHoBi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на
BapTicTb чистих активiВ та застосУвання iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Полiтика з управлiння ризикЕlпdи opieHToBaHa на визначення, ана-шiз i управлiння
ризиками, з якими стикаеться Фонд,'на встановлення контролю за ризикаN,Iи, а Також постiйний
монiторинг за piBHeM ризикiв, дотриманням встановлених обм9жень та.полiтики управлiння

мlж

ризиками.
управлiння ризиками керiвництвом здiйснюеться на

виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його моясливого впливч на
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

ОСНОВ1 РОЗУМlННЯ ПРИLIИЛI

BapTicTb чистих аltтивiв ,rа

8.1 КреOuпtнuti 1luзак

Кредитrrий ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiпансовий iHcTpyMeFI1 не
зможе виконати зобов'язання i це буле причиною виникнення фiнансового збиiку iHrrroi
сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTpyMeHTaM, як пото.lнi та
депозитнi рахунки в банках, облiгацii та дебiторська заборгованiсть.
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Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фоrrду е оцiнка кредитоспроможrtостi
контрагентiв, для чого використовуються кредитнi реЙтинги та будь-яка iнша доступна
iнформацiя щодо ik спромохсностi виконувати борговi зобов'язання.

Кред,rтний ризик: пiдсумковi KirbKicHi данi на 31.12.2020

8,2 Рuнковuй рuзuк

Ринковий ризик - це ризик ,гого, що справедJIива BapTicTb або майбутнi грошовi потоки
вiд фiнаIrсового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiлI ринкових цiн. Рйнковий ризик
охоплюе три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний та вiдсотковий. Ринковий ри:]ик
виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, З)4\,IОВЛеНих коливаннями цiн на акцii, вiдссlткових
ставок та валIотних KypciB. нпФ нарalкаються на ринrсовi ризики у зв'язку з iнвестицiями в
акцii, облiгацii та iншi фiнансовi iнструменти.

Iнrпий цiновий ризиК - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбуттri грошовi
потоки вiд фiнансового iHo,TpyMeHTa коJIиватимуться внас;liдок змiн ринкових цiн (oKpiM тих,
що виI]икаIотЬ упаслiдоК вiдсотковОго ризикУ LIи валIотIIого ризику), rrезалежно вiд того, LIи

спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa або його
eMiTeHTa, чи чинниками, Що впливають на Boi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими
здiйснюlоться олерацiТ на ринl<у.

основниМ методоМ оцiнкИ цiнового ризику с аналiз чу"I]Iивостi, Серед методiв
пом'якшеНня цiнового ризику Фонд використовус диверсифiкацiю активiв та дотримаFIIIя
лiмiтiВ на вIшадеНня в акцii та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
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л

Актив з1.12.2020

Частка
вh

активiв,
%

Рейтинги боргових
зобов'язань або
лiстинг акцiй

31.12.2019

Частк
авц,

активi
В, О/о

Рейтинги
боргових

зобов'язань
або лiстинг

акцiй
Caa|lCa
(агенство
(Moody's
пiдтвердило
рейтинг
боргових
зобов'язань
YKpaiHtt в

нацiональнiлi
валют1,22
листопада
20l9)

UA4000198006 4 362 516 l1,5|o^

рАзом 4 362 5lб 1 1,51

"/"

UA4000069603

АкцiТ с в бiржовому
списку бiржiПФТС
та АТ "YKpaiHcbKa
бiрхtа", але с
позалiстl.tнговим и.

l 209 265 3,19% АttцiТ е в

бiрх<овому
списку бiржi
ПФ'ГС та АТ
"УкllаТнська
бiрлtа", але с-:

ltозалiстtI l.tгов

ими

UA4000079081 169 0,47Уо 20,7 900 0,55%

UA4000093 8 1 9

рАзом

400

569

1 ,1\оh

1,58Уо l 4l1 1б5 3r'7 4О/о



Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi IIотоки
вiд фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валютних KypciB.

Щля мiнiмiзацii та контроJIю за валIотними ризиками Фонд контроJIюс час,гку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обOягу активiв. Оцirrка валIотних ризикiв
здiйснюсться на ocнoBi аналiзу чутливостi.

Визrrаченrrя rторогу чутливостi Фонд здiйснював }Ia ocнoBi статистичIIих даних НБУ щоло
динамiкИ курсУ гривнi до iноземних валют, на ocHoBi яких була розрахована iсторична
волатильНiсть rcypcY, що визначаетьсЯ як стандаРтне вiдхилення рi.rноI дохiдностi вiл володiння
iноземною валютою за перiод.

Валlотнi ризикИ ФондУ виникаIо,гь у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами,
номiнованими в iноземнiй валютi. Фонд iHBecTye кошти в банкiвськi депозити в iноземнiй
валютi та може iнвестувати в цiннi папери, HoMiHoBaHi в доларах США/ свро (наприклад,
дерiкавнi облiгацii у доларах сшА/ еврооблiгацii УкраТни). Товариство ur.rronrno, що
обгрунтоваrrо можливим € коливання tsаJIютного курсу на +2,921-2.24 вiдЪо.rка.

Чутливi до коливань валютного курсу активи

Ана.гliз чутпивостi до валютних
волатильностi KypciB iноземних ваJIют.

Валюmнiрuзuка

ризикiв проведено на ocHoBi iс,горлtчних /iаних щодо

з0вIдкритий нвдвежАвний пЕнсIЙний Фонд ((УкРАiНсъкий пЕнсIЙний оонд>;
Примiтки до рiчноТ окремоТ фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З|.|2.202О р.

Активи HoMiHoBaHi в iноземнiй валютi 31 грудня2020 3L грулня 201,9

Кошти на поточному рахунку в iноземнiй валютi 6 з44

Банкiвськi депозити в iноземнiй ва_тlютi 5 100

70
Всього 6 з44 5 170
Частка в активах Товариства, О/о |7,66О/о 13,64оh

Валюта Сума,
тис грн

Потенцiйний
вплив на активи
Фонду, тис грн

Сприятливi
змiпи

Несприятливi
змiни

(зростання
BapTocTi)

(зменшення
в i)

На 31.12.2020 р.
,Щолар США 2r92о^ -2Р4О/"пАтАБ 

l"УкрГазБанк" 
I

6 з44 6 529 6 202 185 -l42
Разом 6 з44 6529 62о2 1яý 1д1

На 31.12.2019 р.
.Щолар США 19,35% -1,82оh
ПАТ "Ощадбанк" 3 з28 з 972 з 267 644 -61



пАт АБ
"УкрГазБанк"

I 842 2 l98 1 808 356 -з4

Разом 5 170 6 t70 5 07б 1 001 -94

ВiДСОТКОВИй РИЗИк - це ризик того, що справедлЙва BaplicTb або майбутнi гротповi
потоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових
ставок. внпФ <Украiнський пенсiйний фонл> усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть
змiнюватись, i це впливатиме на спрilведливу BapTicTb чистих активiв.

усвiдомлпоючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо
iнфляцiйному середовищi, яке е властивим для фiнансовоi системи Украihи, Фонд контролюе
частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язанЕях у нацiональнiЙ валютi з фiксоuu"о,вiдсотковоюставкою , ; .

BiH здiйснюе монiторинг вiдсоткових ризикiв та контроJIюе ix максимально припустимий
розмiр. У разi зростаннrI вiдсоткових ризикiв внпФ кУкраiнський пенсiйний фонд> мЪе HaMip
ПОЗбУВаТиСя боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB з фiксованою вiдсотковою ставкою.
Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюеться шJUгхоМ оцiнки впливУ можливих змiн
вiдсоткових ставок на BapTic:b вiдсоткових фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Активи яш наражаються на вlдсот] KoBl ризики
Тип активу ЗI.12.2020 р 3I.|2.2019 о

4збз
Депозumu у банках 5700
Разоtп 1 1480
часmка G акmuвах
Фоtйу, О%

4'4|76Yо

Вiдсотковi ризики

Тип активу BapTicTb Середньозважена ставка
ринку

Потенцiйний вплив на чистi
активи фонду в разi змiни

вiдсотково[ ставки
на 31.12.2020 р.

Ризики

можливi коливання
ринкових ставок

1з,04% l3,25% -0,2|уо 0,2|Уо

,Щержавнi облiгацiT у
нацiональнiй валютi
(переоцiнка ОВ!П в
сторону зменшенIUI
доходностi призведе до
отримання прибутку i
навпаки)

4 збз 4 з59 -4

Можливi коливанIuI
ринкових ставок

14,50% \З,50О/о -\,00% 1,00%

з1вIдкритий нвдвгжАв,ний пЕнс]IЙний Фонд (укРАiНсъкий пЕнсIЙFIий оонд>;
ПримiткИ до рiчноi окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.|2,2О20 р.



,Щепозити у банках у
нацiональнiй валютi

600 681 -8l 81

моцtлr,rвi коливання
ринкових ставок

З,51О/о 2,80% -0,'7 1Уо 0,7lYо

Щепозити у банках в
iноземнiй ва-тlютi

5 100 5 242 -143 14з

Разом 10 062 х -228 228

8.3 Рuзuк лiквidносmi

РизиК лiквiдностi - ризик того, що оуб'скт господарювання матиме .груднощi в ходi
виконання зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються
tIIляхом поставки грошIових коштiв або iншого фiнансового активу. ВНIIФ <УкраТнський
пенсiйний фонд> не нарах(асться на значнi ризики лittвiдностi, оскiльки його зобов'язання
перед учасниками обмежуються наявними активами,

Щля управлiння ризиком лiквiдностi Фонду контролIоIоться обсяги лiквiдних активiв,
якi мохсуТь бути KoHBepToBaHi у грошовi liошти упродов)It п'ятнадцяти днiв.

Аналiз активiв та зобов'язань за строками ii погашення

9. Вимоги достатностi капiталу й керування капiталом

Вiдповiдно до вимог Закону <Про недер}кавне пенсiйне забезпечення>, iнформаrliя, що
оприлюдНюстьсЯ недержавНим пенсiйним фонДом. обов'язково повинна мiстйти даtti llptl
змiни чистот BapTocTi активiв пелIсiйного фонду та чистоi BapTocTi одиницi пенсiйних активiв
цього фопrду.

Фондом, станоМ на 3l грудня 2020 рокУ проведено розрахунок чистоi BapTocTi активiв
недержавного пенсiйного фонду:

з2
вIдкритИй нвдвгжАвниЙ пЕнсIЙний Фонд (уКрАiнсъкий пЕнсЙний ооt-tд>;
ПримiткИ ло рiчноТ окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився Зl.t2.2020 р.

з1.12.2020 з1.12.2019

менше нiж
15 днiв

бiльше нiж
] 15 днiв

бiльше нiпt
15 днiв

Об'екти нерухомого майна з 617 3 750
Iншi iнвестицii 1 618 1 618
Грошовi кошти ,7 290 9
,Щепозити 600 5 100
Iнвестицii в цiннi папери 569 5 780
.Щебiторська заборгованiсть 22 8з2 1J 2| 049
усього активiв 7 290 28 636 6|2 37 297
Поточнi зобов'язання за послуги |46 180
Розрив (активи Miнyc
зобов'язання) 7 |44 28 636 432 37 297

Наймеrгування показ никiв 2020 20l9

Активи недержавного пенсiйного Фонду з5 926 з,7 909
Зобов'язання недержавного пенсiйного
фонду

|46 l80



Чиста BapTicTb активiВ 35 780 з1 729
Чиста BapTicTb одиницi пенсiйних активiв
(грн) |.121472 1,092,705

Чиста BapTicTb одиницi пенсiйних активiв за станом на З1 грудня 2020 року 0кладас
l,|2|472 грн, та збiльшилася у порiвняннi з показником на З 1 грулня 2019 року на 2,6Yо.

10.1 YMoBHi зобов'язання та невизпаrri KoHTpaKTIIi зобовrязанrrя

внпФ <УкраТнський пенсiйний фонд>) не мае умовних активiв i зобов'язань, а TaKoxt i
невизнаних контрактних зобов'язань.

10.2 Ступень повернення дебiторськоi заборгованостi та iнших фiнаrlсових активiв

внаслiдок ситуацiт, яка склалась в економiцi Украiни, а також як результат ekoHoMi.rHoi
нестабiльностi, що склiUIась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи нс зможуть бути
реалiзованi за ixHboto балаrrсовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Фонду.

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй Mipi за,rе>rсить вiд ефек,rивностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Фонду. Ступiнь повернення дебiторськоi заборгованост.i
Фонду визначаеться на пiдставi обставин та iнформацii, яtti наявнi на дату балансу. Ifa думку
tсерiвництва Фонду, резерв пiл фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, 

"r*nlloo, 
.

наяв}Iих обставиrr та iнформацii.

10.3 Судовi процеси

Станом на звiтну дату ВНПФ кУкраiЪський пенсiйний фонд> не с Hi позивачем, Hi
вiдповiдачем за жодним судовим процесом.

Але е третьою стороною у 
-Справi 

Ns 910/20136llб вiд 13.01.2,Оl7р. за позивом ТоВ
кФрам Ко> до пАТ <Банк кСофiйський> про визнання припиненим зобов'язання за
Кредитним договором }lb 010/321005 вiд 27.0З.14р., укладениIý[мiж стороЕами. Станом на
зl.|2.20I9 матерiалИ справи 9ю120136116 .ru*од"r".я, на ро..-дi ,в Касацiйному
госIIодарському судi Верховного Суду. Також потрiбно rur"ur""й, що виконавча дирекцiя
Фонду гарантування вкпадiв фiзичних осiб прийняла рiшенн я вiд2| березня 2019 року iъ озg
про продОвженнЯ cTpoKiB здiйсненнЯ процедурИ лiквiдацii ПАТ <Банк <Софiйсuп"Ъu b.ponorvr
на одиН piK з 25 квiтнЯ 2019 року до 24 квiтня 2020 року вкпючно. Однак 16Ъересня 2019 року
до единоГо державНого ресстрУ юРидичних осiб, фi."rr"* осiб-пiдприемцiвiа ,po*uo.i*r*
формувань внесена запис м 10731 110022022984 про припинення ПДТ кБанк кСофiйський> як
юридичноi особи. Тацож потрiбно зазначити, що 21.03.2019 внпФ <<Украiнський пенсiйний
фо"оu укладено Попереднiй договiр вiдступлення права вимом,] ,яiи^м ,r.рaдОuо.rо, що
24.04.2020 буде здiйснено .продаж дебiторськоi заборiованостi у cyMi 1 ozB ооо,оо грн. увипадку, якщо заборгованiсть не буде погашена ПАт кБанк ксофiйський> у .rроr. до
24,04.2020. Але е третьою стороною у Справi Jф 910/201Збl|63а вiд 1З.оt .2Ol7p. за rrЪ.""о,
ТОВ <Фрам Ко> до Публiчного акцiонерного товариства кБанк <<Софiйський> про визнання
припиненим зобов'язання за Кредитним договором Nч 010/321005 вiд27.О3.14р., укладеним
Mirlt сторонами. '

10.4 Бiзпес середовище ]

Основну частину cBoik операцiй Фонд здiйснюе на територii
може бути пiдвернеЕа ризикаN{, що xapaкTepHi для економiчних та
яким притЕrманнi ознаки ринку, пIо розвиваеться. Юридичне

Украihи. Як наслiдок, Фонд
фiнансових ринкiв Украihи,
й податкове закоЕодавство



продовжуе розвиватись, тому характеризуеться нмвнiстю рiзноманiтних тлумачень i внесенням
частих змlн, що поряД з lншими законодавчими та податковими бар'ерами накладае додатковi
складностi на компанii, якi здiйсн,юють дiяльнiсть в УкраiЪi. , ,],

10.5 Оподаткування , 
]

Внаслiдок наявностi в украiнському податковому законодавствi положень, якi дозволяють
0rльш нlж один варlант тлуI!(ачення,.а також через практику, що склалася в нестабiльному
економiчному середовищi, за якоi податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчноi
ДiЯЛЬНОСтi, У Pai, якщо податковi ограни пiдпаду-гь cyMHiBy певне,тлумачення, засноване на
оцiнцi керiвництва економiчноi дiяльностi Фонду, ймовiрно, Що Фонд змушений буде сплатити
дOдатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових
iHcTpyMeHTiB, втрати та резерви пiд знецirтеннrt, а також на ринковий]рiвень цiн на угоди. На
думкУ керiвницТва ФондУ сплатилО yci податКи, томУ фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв
пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими
органами протягом трьох poKiB.

11. Подii пiсля звiтноiдати

Очiкуваний вплив спалаху KopoHaBipycy COVID-19. . . ,,:.' ' 
.

З початкУ 2020 рокУ спмах KopoнaBipycy COVID-l9 розповсюдився по всьому cBiTy,
вплинувши на cBiToBy eKoHoMiKy та фiнансовi ринки. Протягом 2020 року очiкуеться вплив
на оцiнкУ фiнансовИх iHoTpyMeHTiB, що оцiнюються за справедпивою вартiстю, на оцiнку
очiкуваних кредитних збиткiв щодо вiдповiдних фiнансових активiв вiдповiдно до мсФз 9
'оФiнансовi iнстру-пл9нти", а такоЖ на ,оцiнкУ зiецiнення окреi\4их нефiнансових активiв
вiдповiдно до МСБо 36 "Знецiнення активiв'], Внаслiдок 

".""i"uч.ностi-i тривалостi подiй,
пов'язаних зi сполохом KopoцoBipycy COVID-I9, компанiя не мае практичноi можливостi
точно та надiйно оцiнити кiпькiсниt urлru зазначеЕих подiй на фiнашсовии- стан i oi"ur.oui
результати дiяльностi в 2О20 роцi. В 'теперiшнiй час керiвi"цr"о уважно "пiдпу. 

за
фiнансовими наслiдками, викликаними заj}наченими подiями.

Подiя наявнiсть

з4
вIдItритИй нвдвгЖАвниЙ пЕнсIЙНий ФоFIД (укРАiНСькиЙ пЕнсIЙний оонд>;
Примiтки до рiчноТ окремоi фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З|.|2.202О р.
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н1

н1

Hl



наявнiсть
Укладення KoHTpaKTiB щодо значних капiтальних

iнвестицiй

Вiдповiдно до засад, визЕачених МСБО 10 щодо подiй пiсля дати балансу, подii що
потребують коригування активiв та зобов,язань, розкритгя iнформацii у даних Примiтках Фонду
вiдсутнi. Подii, що вiдбулися мiж датою складання баланоу-i дuтоо Ьuru.рдrо.ння фiнансовоiзвiтностi, пiдготовЛеноi для оприлюднеЕня, не вплину n ,u пок€lзники фi"u"aouof звiтностi,

генеральний диоектоп
ТОВ (týA АЛФ KYKpaiH'cbKi фон.iи>

головний бчхгалтеп
ТОВ (КУА АПФ iУкраiнськi'фонди>

Захараш T.I

Гончар М.П.

з5вiдкритИй нвдвгжАвниЙ пЕнсIЙний Фонд (УкРАiНсъкий пЕнсIЙFIий оонд>;
Примiтки до рiчноi окремоi фiнансовоi звiтностi за МСФЗ за piK, що закiнчився З1.12,2020 р.

Hl

н1

н1

н1
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