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НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«ДНІСТЕР»

Звіт про прибутки та збитки та інші сукупний дохід за 1 квартал 2021 року,
що закінчився 31 березня 2021 року
в тис. грн.

Примітки
1

Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Інші витрати
Прибуток, (збиток)

2

що закінчився
31.03.2021
31.03.2020
3
4

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

59
(67)
(23)
31
194
(194)

60
(63)
(98)
101
-

-

Звіт про фінансовий стан станом на 31 березня 2021 року
Примітки
1
Активи
Поточні активи
Дебіторська заборгованість
за розрахунками з нарахованих доходів
Інвестиції в цінні папери
Грошові кошти

2

6.7
6.8
6.9

Усього активи
Власний капітал та зобов’язання
Поточні зобов’язання
Поточна кредиторська заборгованість
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Разом власний капітал та зобов’язання

6.10
6.11

31 березня
2021
3

31 грудня
2020
4

5
1267
1402

6
1443
1208

2674

2 657

46
2628

11
2 646

2674

2 657

1

Непідприємницьке товариство «НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «Дністер»
Примітки до проміжної фінансової звітності за МСФЗ за 1 квартал 2021, що закінчився 31.03.2021 р.

Звіт про рух грошових коштів за 1 квартал 2021 р., що закінчився 31 березня
2021 року
в тис. грн

Примітки
1

2

що закінчився
31.03.2021
31.12.2020
3
4

І. Операційна діяльність
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)
Чистий рух коштів від операційної діяльності

(32)
-32

(162)
-162

ІІ. Інвестиційна діяльність
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій
Надходження від отриманих: відсотків
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

194
32
226

1879
268
(1 922)
225

ІІІ. Фінансова діяльність
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-

(201)
- 201

Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року

194
1 208
1 402

-138
1 346
1 208

Звіт про зміни у власному капіталі за 1 квартал 2021 р., що закінчився 31
березня 2021 року
Зміни в капіталі
1
Залишок на 31 грудня 2019 року
Використання прибутку
Усього сукупний прибуток за рік
Залишок на 31 грудня 2020року
Використання прибутку
Усього сукупний прибуток
Залишок на 31 березня 2021 року

Генеральний директор

Статутний
капітал

Резервний
капітал

Нерозподі
лені прибутки

2
-

3
-

4
-

Всього
власний
капітал
5
-

Захараш Т.І

ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди»

Головний бухгалтер

Гончар М.П.

ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди»
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Непідприємницьке товариство «НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «Дністер»
Примітки до проміжної фінансової звітності за МСФЗ за 1 квартал 2021, що закінчився 31.03.2021 р.

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО
«ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«ДНІСТЕР»
Примітки до проміжної фінансової звітності за МСФЗ за 1 квартал 2021р.,
що закінчився 31 березня 2021 року
1.
1.1.

Інформація про пенсійний фонд та програми пенсійного забезпечення
Інформація про НТ ВНПФ «Дністер»

Найменування Фонду
українською мовою повне: Непідприємницьке товариство «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «Дністер»;
українською мовою скорочене: НТ ВНПФ «Дністер»;
англійською мовою повне: NON-COMMERCIAL OPEN NON-GOVERNMENTAL PENSION
FUND «DNISTER»
Юридичний статус НТ ВНПФ «Дністер»
Непідприємницьке товариство «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«Дністер» (далі – Фонд або НПФ) є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.
Мав статус неприбуткової установи (внесений до Реєстру неприбуткових організацій 10.09.2004
року, рішення № 38/15-1), виключений з реєстру рішенням № 1713064600266 від 01.08.2017р, дата
скасування ознаки неприбутковості 01.07.2017р.
Код ЄДРПОУ 33074085.
Основний КВЕД: 65.30 Діяльність пенсійних фондів.
Вид Фонду – відкритий, тобто це недержавний пенсійний фонд, засновниками якого
можуть бути будь-які юридичні особи (крім тих, діяльність яких фінансується за рахунок
державного бюджету України чи місцевих бюджетів). Учасниками цього виду фонду можуть бути
будь-які фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи.
Фонд має самостійний баланс, рахунки у зберігача, печатку, штампи та бланки зі своїм
найменуванням.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПФ №13 від 28.10.2004 р.
Фонд включено до державного реєстру фінансових установ 26 .10.2004 року,
реєстраційний номер 12100716.
Засновники Фонду
Засновником Фонду є Товариство з обмеженою відповідальністю «Сіріус-95» (код
ЄДРПОУ 23512911)
Мета діяльності НТ ВНПФ «Дністер»
Фонд створений для провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом
накопичення пенсійних коштів на користь учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними
активами, а також для здійснення пенсійних виплат учасникам Фонду у визначеному Законом України
«Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон) порядку.
Предмет діяльності НТ ВНПФ «Дністер»
Предметом діяльності Фонду є сукупність організаційних, юридичних та інших
передбачених чинним законодавством України дій, спрямованих на здійснення недержавного
пенсійного забезпечення учасників Фонду з метою отримання ними додаткових до
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат.
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Органи управління НТ ВНПФ «Дністер»
Органами управління Фонду є загальні збори засновників та Рада Фонду. Створення інших
органів управління Фонду заборонено.
Рада Фонду є єдиним регулярно діючим органом управління Фонду, що здійснює
контроль за поточною діяльністю Фонду та вирішує основні питання його роботи. Засідання
Ради Фонду проводяться періодично (не рідше ніж раз на квартал).
Адміністратор, компанія з управління активами, зберігач Фонду
Адміністрування Фонду виконує Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з
управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Українські фонди» (далі –
Адміністратор) відповідно до договору на адміністрування № А-5 від 04.11.2009 року.
Адміністратор діє на підставі таких ліцензій:
ліцензія серії АБ № 115994, видана Нацкомфінпослуг 29.12.2008 року, строк її дії – безстрокова, .
Провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів;
Місцезнаходження Адміністратора: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40.
Управління активами Фонду виконує Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія
з управління активами «Портфельні інвестиції» (далі –КУА) відповідно до договору на управління
активами № 2 від 23.06.2005 року. КУА діє на підставі таких ліцензій:
ліцензія серії АД № 034371, видана НКЦПФР 28.05.2012 року, строк її дії – безстрокова.
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних
інвесторів (діяльність з управління активами).
Місцезнаходження КУА: 79037, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, буд. 212.
Зберігачем Фонду є Публічне акціонерне товариство «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«УКРГАЗБАНК» (далі – Зберігач), який надає Фонду відповідні послуги згідно з договором №
9/2015 від 14.12.2015 року.
Зберігач діє на підставі ліцензії серії АЕ № 263238, виданої ДКЦПФР 28.08.2013 року.
Місцезнаходження Зберігача: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд.1.
1.2. Опис програми пенсійного забезпечення НТ ВНПФ «Дністер»
Програма пенсійного забезпечення НПФ - це частина системи накопичувального пенсійного
забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, у
формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного
забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних
виплат. Вона дозволяє:
 створити додаткове до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування
джерело пенсійних виплат;
 забезпечити громадянам більш високий рівень життя при досягненні пенсійного віку;
 забезпечити формування нових джерел інвестиційних ресурсів для інвестування в
різні сектори економіки;
 створити умови для додаткового стимулювання розвитку ринку капіталів,
здешевлення кредитів та підвищення ліквідності фондового ринку;
 побудувати систему недержавного пенсійного забезпечення України на основі
апробованих у світовій практиці принципів та механізмів.
Принципи програми пенсійного забезпечення НПФ:
 законодавче визначення умов недержавного пенсійного забезпечення;
 заінтересованість фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні;
 добровільність створення пенсійних фондів юридичними та фізичними особами,
об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб;
 добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та
вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених Законом;
 добровільність прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на
користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;
 економічна заінтересованість роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь
своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;
 неможливість необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків
до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо
роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків;
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рівноправність всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній
схемі;
розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від активів його
засновників і роботодавців - платників пенсійного фонду, адміністратора, компаній з
управління активами, страхових організацій з метою унеможливлення банкрутства
пенсійного фонду;
визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів,
облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду або
застрахованої особи;
гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих їм Законом;
цільового та ефективного використання пенсійних коштів;
державне регулювання розміру тарифів на послуги, що надаються у системі
недержавного пенсійного забезпечення;
відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за
порушення норм, передбачених Законом та іншими нормативно-правовими актами;
державне регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та
нагляду за його здійсненням.

Роботодавці-вкладники Фонду
До основної групи роботодавців, які сплачували пенсійні внески відноситься – ВАТ «Селянський
комерційний банк «Дністер» та інші. До групи працівників, охоплених програмою пенсійного
забезпечення відносяться всі працівники вкладника, які перебували в трудових відносинах з
засновником, або роботодавцем - платником Фонду.
Станом на 31.03.2021 р. Фонд здійснює недержавне пенсійне забезпечення 1368 учасників, які
є працівниками вищезазначених роботодавців. За 1 квартал 2021 ріку не було залучено нових
вкладників.
Учасники Фонду
Учасниками Фонду є фізичні особи, на користь яких сплачувалися пенсійні внески до Фонду і
які мають право на отримання пенсійних виплат або отримують такі виплати на умовах і в порядку,
визначених пенсійним контрактом та договором про виплату.
Кількість учасників станом на 31.03.21 р. становить 1 368.
Умови припинення пенсійної програми
Програма може бути припинена, якщо ліквідовані всі засновники або припинили участь в
пенсійному фонді всі його учасники.
Порядок укладення пенсійних контрактів з НТ ВНПФ «Дністер»
Пенсійний контракт є договором між Фондом та його вкладником, який укладається від імені
Фонду його Адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника
Фонду.
Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування
Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом,
визначаються пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону, інших
нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення та Статуту.
Фондом зареєстровано пенсійна схема - Пенсійна схема №1 «Вкладниками є фізичні та
юридичні особи».
Фонд використовує програму пенсійного забезпечення з визначеним внеском, згідно з якою суми,
що підлягають виплаті у вигляді пенсійного забезпечення, визначаються відповідно до внесків,
сплачених до Фонду, і отриманого від них інвестиційного доходу.
Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається множенням
кількості одиниць пенсійних активів Фонду, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку його
учасника, на чисту вартість одиниці пенсійних активів Фонду та відображається на індивідуальному
пенсійному рахунку учасника НПФ. Сума пенсійних коштів усіх учасників Фонду дорівнює чистій
вартості активів останнього. Чиста вартість активів Фонду, кількість одиниць його пенсійних активів та
чиста вартість одиниці пенсійних активів Фонду визначаються кожного робочого дня.
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Пенсійні внески до Фонду
Пенсійні внески – грошові кошти, сплачені вкладником до Фонду в розмірі та порядку,
установленому пенсійним контрактом, укладеним з Фондом згідно з умовами обраної пенсійної схеми.
Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується. Пенсійні внески сплачуються лише в
національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за
офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати, шляхом
безготівкових розрахунків. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише в безготівковій формі.
Пенсійні внески сплачуються перерахуванням відповідних грошових сум на поточні рахунки
Фонду у його Зберігача. Розмір та порядок сплати пенсійних внесків встановлюється пенсійним контрактом
відповідно до обраної пенсійної схеми.
Пенсійні активи Фонду
Пенсійні активи – активи Фонду, сформовані виключно внаслідок пов’язаної з провадженням
ним діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.
Пенсійні активи Фонду складаються із:
1)
активів у грошових коштах;
2)
активів у цінних паперах;
3)
інших активів згідно із законодавством.
Інвестиційна діяльність з активами Фонду здійснюється відповідно до його Інвестиційної
декларації та вимог Закону.
Інвестиційна декларація
Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику Фонду. В
Інвестиційній декларації відображаються основні напрями інвестування активів Фонду та обмеження
інвестиційної діяльності з пенсійними активами, встановлені у межах загальних вимог та обмежень
інвестиційної діяльності, визначених Законом. Інвестиційна декларація НТ ВНПФ «Дністер» та зміни до
неї розробляються і затверджуються Радою Фонду.
Використання пенсійних активів Фонду
Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використовуються для цілей його інвестиційної
діяльності, виконання зобов’язань Фондом перед його учасниками та оплати витрат, пов’язаних зі
здійсненням недержавного пенсійного забезпечення з урахуванням обмежень, встановлених
законодавством.
Основні показники діяльності Фонду
h Чисті активи Фонду на 31.03.2021 року – 2628 тис. грн.
h Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду в звітному періоді 2021 рік становить
0 тис. грн, у тому числі сума переведення пенсійних коштів з інших недержавних пенсійних фондів 0тис.
грн.
h Переоцінка довгострокових зобов’язань Фонду в звітному періоді 2021 року, становить 18 тис.
грн.
h В звітному періоді 2021 року здійснено пенсійних виплат та переведень до іншого пенсійного
фонду на загальну суму 0 тис. грн.
h Зменшення чистих активів Фонду за звітний період 2021 ріку – 18 тис. грн.

2.

Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності

2.1.

Ідентифікація фінансової звітності
Ця проміжна фінансова звітність за 1 квартал 2021 року, підготовлена відповідно до МСБО (IAS)
34 "Проміжна фінансова звітність».
Проміжна фінансова звітність не містить всіх відомостей і даних, що підлягають розкриттю в
проміжній фінансовій звітності, і повинна розглядатися в сукупності з річною фінансовою звітністю
Фонду на 31 грудня 2020 року.
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Фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з
метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків
Фонду для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними
економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Фонду, що закінчився 31 березня 2021 року, є
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 1 січня 2020 року, що офіційно оприлюдненні на
веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Фондом фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім
вимогам МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на дату звітності, дотримання яких
забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної
та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Фонд керувався також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.2.

Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська гривня.
Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч, тому відхилення при
заокругленні можливе в межах однієї тисячі.
2.3.

Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність підготовлена виходячи припущення про безперервність діяльності,
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому
випадку, якби Фонд не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності
відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.3.1. Припущення про безперервність діяльності в період глобальної пандемії COVID-19
Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку,
якби Фонд не міг би продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності
відповідно до принципів безперервності діяльності. Керівництво не бачить жодних суттєвих сумнівів
щодо безперервності діяльності Фонду. На дату затвердження фінансової звітності не
представляється можливим оцінити, як надалі вплине COVID-19 на фінансову діяльність Фонду.
2.4.

Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується проміжна фінансова звітність, вважається три місяці,
тобто період з 01 січня по 31 березня 2021 року.
2.5.

Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації
Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.03.2021, ефективна дата яких не настала:
Ефективна

МСФЗ та правки
до них

Основні вимоги

МСФЗ 9
Фінансові
інструменти ,
МСБО 39

У серпні 2020 року Рада з
МСФЗ в рамках Реформи IBOR
опублікувала поправки, що
доповнюють випущені у 2019

дата

1 січня
2021 року

Дострокове
застосування

Застосування у
фінансовій
звітності, що
закінчився
31.01.2021 р.

Дозволено

Не застосовано

Вплив поправок

Керівництво та
управлінський
персонал
проводять
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Ефективна

МСФЗ та правки
до них

Фінансові
інструменти:
Визнання та
оцінка , МСФЗ 7
Фінансові
інструменти:
Розкриття
інформації ,
МСФЗ 4
Страхові
контракти та
МСФЗ 16
Оренда

Основні вимоги
дата

році та зосереджують увагу на
наслідках реформи базового
рівня процентних ставок на
фінансовій звітності компанії,
які виникають, коли,
наприклад, базовий показник
процентної ставки, який
використовується для
обчислення процентів за
фінансовим активом замінено
альтернативною базовою
ставкою.

Дострокове
застосування

Застосування у
фінансовій
звітності, що
закінчився
31.01.2021 р.

Вплив поправок

дослідження
щодо
потенційного
впливу на
фінансову
звітність.

Поправки до фази 2
розглядають питання, які
можуть вплинути на фінансову
звітність під час реформи
базового рівня процентних
ставок, включаючи наслідки
змін договірних грошових
потоків або відносин
хеджування, що виникають
внаслідок заміни базового
рівня процентної ставки. з
альтернативною базовою
ставкою (проблеми із
заміною).
На етапі 2 свого проекту Рада
внесла зміни до вимог
зазначених стандартів, що
стосуються:






зміни договірних
грошових потоків компанії не доведеться
припиняти визнання або
коригувати балансову
вартість фінансових
інструментів для змін, що
вимагаються реформою,
а замість цього оновить
ефективну процентну
ставку, щоб відобразити
зміну до альтернативної
базової ставки;
облік хеджування компанії не доведеться
припиняти облік
хеджування виключно
тому, що вона вносить
зміни, які вимагає
реформа, якщо
хеджування відповідає
іншим критеріям обліку
хеджування; і
розкриття інформації компанія повинна буде
розкривати інформацію
про нові ризики, що
виникають внаслідок
реформи, та про те, як
вона управляє
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МСФЗ та правки
до них

Ефективна
Основні вимоги
дата

Дострокове
застосування

Застосування у
фінансовій
звітності, що
закінчився
31.01.2021 р.

Вплив поправок

Не застосовано

Керівництво та
управлінський
персонал
вважає, що
діяльність
Товариства не
входить у сферу
дії цього
стандарту

Не застосовано

Керівництво та
управлінський
персонал
проводять
дослідження
щодо
потенційного
впливу на
фінансову
звітність.

Не застосовано

Керівництво та
управлінський
персонал
проводять
дослідження
щодо
потенційного
впливу на
фінансову
звітність.

переходом до
альтернативних ставок.
Поправки до Фази 2
поширюються лише на зміни,
які вимагає реформа базового
рівня процентних ставок до
фінансових інструментів та
відносин хеджування.

МСБО 16
«Основні
засоби»

Поправки забороняють
компанії вираховувати з
вартості основних засобів
суми, отримані від реалізації
вироблених предметів, коли
компанія готує актив до його
цільового використання.
Натомість компанія визнає
такі надходження від продажу
та пов'язані з ними витрати у
прибутку або збитку.

МСБО 37
«Забезпечення,
непередбачені
зобов’язання та
непередбачені
активи»

Поправки уточнюють, що
«витрати на виконання
договору» являють собою
витрати, безпосередньо
пов'язані з договором - тобто
або додаткові витрати
виконання договору
(наприклад, прямі витрати на
працю і матеріали), або
розподіл інших витрат, які
також безпосередньо
пов'язані з договором
(наприклад , розподіл
амортизації об'єкта основних
засобів, що використовується
при виконанні договору).

01 січня
2022 року

1 січня
2022 року

Дозволено

Дозволено

Актуалізація посилань в МСФЗ
(IFRS) 3 на Концептуальні
основи підготовки фінансової
звітності, не змінюючи вимог
до обліку для об'єднання
бізнесів.

МСФЗ 3
«Об’єднання
бізнесу»

Додано виняток щодо
зобов'язань і умовних
зобов'язань. Цей виняток
передбачає, що стосовно
деяких видів зобов'язань і
умовних зобов'язань
організація, яка застосовує
МСФЗ (IFRS) 3, повинна
посилатися на МСФЗ (IAS) 37
«Забезпечення,
непередбачені зобов'язання
та непередбачені активи" або
на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC)
21 «Збори », а не на

1 січня
2022 року

Дозволено
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МСФЗ та правки
до них

Ефективна
Основні вимоги
дата

Дострокове
застосування

Застосування у
фінансовій
звітності, що
закінчився
31.01.2021 р.

Вплив поправок

Не застосовано

Керівництво та
управлінський
персонал вважає,
що діяльність
Товариства не
входить у сферу дії
цього стандарту

Не застосовано

Керівництво та
управлінський
персонал проводять
дослідження щодо
потенційного
впливу на фінансову
звітність

Концептуальні засади
фінансової звітності 2018 року.

Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСФЗ
(IFRS) 1

Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСФЗ
(IFRS) 9

Дочірнє підприємство, яке
уперше застосувало МСФЗ.
Поправка дозволяє
дочірньому підприємству, що
застосовує IFRS 1: D16 (a) (яке
переходить на МСФЗ пізніше
своєї материнської компанії),
виконати оцінку накопиченого
ефекту курсових різниць у
складі іншого сукупного
доходу - на підставі такої
оцінки, виконаної
материнською компанією на
дату її переходу на МСФЗ.
Комісійна винагорода, що
включається в «10відсотковий» тест при
припиненні визнання
фінансових зобов'язань.
Поправка уточнює характер
такої комісійної винагороди воно включає тільки
винагороду, сплачене між
позикодавцем і
займополучателя, включаючи
винагороду, сплачене або
отримане від особи інших
сторін.

Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСФЗ
(IFRS) 16

Стимулюючі платежі по
оренді. Поправка уточнює
ілюстративний приклад № 13
до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом
виключення прикладу
урахування відшкодування,
отриманого орендарем від
орендодавця в якості
компенсації за понесені
витрати на поліпшення об'єкта
оренди.

Щорічні
поправки в
МСФЗ (20182020): МСБО
(IAS) 41

Ефекти оподаткування при
визначенні справедливої
вартості. Поправка виключає
вимогу IAS 41:22, яка вказує,
що потоки грошових коштів,
пов'язані з оподаткуванням,
не включаються до
розрахунків справедливої
вартості біологічних активів.
Поправка призводить до
відповідності IAS 41 і IFRS 13.

МСБО 1
«Подання

Поправки роз'яснюють
критерій у МСБО 1 для
класифікації зобов'язання як

1 січня
2022 року

1 січня
2022 року

Дозволено

Дозволено

Керівництво та
управлінський
персонал проводять
дослідження щодо
потенційного
впливу на фінансову
звітність

1 січня
2022 року

Дозволено

Не застосовано

01 січня
2023 року

Дозволено

Не застосовано

Керівництво та
управлінський
персонал вважає,
що діяльність
Товариства не
входить у сферу дії
цього стандарту

Керівництво та
управлінський
персонал проводять
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Ефективна

МСФЗ та правки
до них

фінансової
звітності»

Основні вимоги
дата

Дострокове
застосування

Застосування у
фінансовій
звітності, що
закінчився
31.01.2021 р.

довгострокового: вимога до
суб'єкта господарювання мати
право відкласти погашення
зобов'язання принаймні на 12
місяців після звітного періоду.

Вплив поправок

дослідження щодо
потенційного
впливу на фінансову
звітність

Сутність поправок:








МСФЗ 17
Страхові
контракти

•

уточнено, що
зобов'язання
класифікується як
довгострокове, якщо у
організації є право
відстрочити
врегулювання
зобов'язання
щонайменше на 12
місяців, а право компанії
на відстрочку
розрахунків має існувати
на кінець звітного
періоду;
класифікація залежить
тільки він наявності
такого права і не
залежить від імовірності
того, чи планує компанія
скористатися цим
правом - на класифікацію
не впливають наміри чи
очікування керівництва
щодо того, чи компанія
реалізує своє право на
відстрочку розрахунків;
роз’яснення впливу умов
кредитування на
класифікацію - якщо
право відстрочити
врегулювання
зобов'язання залежить
від виконання
організацією певних
умов, то дане право існує
на дату закінчення
звітного періоду тільки в
тому випадку, якщо
організація виконала ці
умови на дату закінчення
звітного періоду.
Організація повинна
виконати ці умови на
дату закінчення звітного
періоду, навіть якщо
перевірка їх виконання
здійснюється
кредитором пізніше; і
роз’яснення вимог до
класифікації зобов'язань,
які компанія може або
може погасити шляхом
випуску власних
інструментів власного
капіталу.
Виключення деяких
видів договорів зі сфери
застосування МСФЗ 17

1 січня
2023 року

Дозволено

Не застосовано

Керівництво та
управлінський
персонал вважає,
що діяльність
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Ефективна

МСФЗ та правки
до них

Основні вимоги
дата

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Спрощене подання
активів і зобов'язань,
пов'язаних з договорами
страхування в звіті про
фінансовий стан
Вплив облікових оцінок,
зроблених в попередніх
проміжних фінансових
звітностях
Визнання і розподіл
аквізиційних грошових
потоків
Зміна у визнанні
відшкодування за
договорами
перестрахування в звіті
про прибутки і збитки
Розподіл маржі за
передбачені договором
страхування інвестиційні
послуги (CSM)
Можливість зниження
фінансового ризику для
договорів вхідного
перестрахування і
непохідних фінансових
інструментів
Перенесення дати вступу
в силу МСФЗ 17, а також
продовження періоду
звільнення від
застосування МСФЗ (IFRS)
9 для страхових компаній
до 1 січня 2023 року
Спрощений облік
зобов'язань по
врегулюванню збитків за
договорами, які виникли
до дати переходу на
МСФЗ 17
Послаблення в
застосуванні технік для
зниження фінансового
ризику
Можливість визначення
інвестиційного договору
з умовами дискреційного
участі в момент переходу
на новий стандарт, ніж в
момент виникнення
договору

Дострокове
застосування

Застосування у
фінансовій
звітності, що
закінчився
31.01.2021 р.

Вплив поправок

Товариства не
входить у сферу дії
цього стандарту

Фонд у фінансової звітності, що закінчився 31.03.2021 р., не застосував достроково вище
зазначені МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Керівництво та управлінський персонал
проводить дослідження щодо потенційного впливу на фінансову звітність.
3.
3.1

Суттєві положення облікової політики
Суттєві облікові політики

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані
суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові
політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме
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доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі
політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Якщо приймається рішення про дострокове застосування нововведеного МСФЗ (за умови, що
МСФЗ дозволяє дострокове застосування), Рада НПФ вносить доповнення до облікових політик, і вони
застосовуються для складання фінансової звітності. Прийнята облікова політика Фонду застосовується
послідовно для аналогічних операцій, інших подій та умов, якщо тільки конкретний МСФЗ спеціально
не вимагатиме або не дозволятиме розподіл статей за категоріями, для яких можуть застосовуватися
різні облікові політики.
Облікова політика Фонду розроблена та затверджена Радою Фонду відповідно до вимог МСБО 8
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9
«Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».
Фінансова звітність НТ ВНПФ «Дністер» за МСФЗ складається і подається Адміністратором
Фонду згідно з ч. 6 ст. 21 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Раді НТ ВНПФ
«Дністер».
Перелік, форми та назви фінансової звітності Фонду застосовані відповідно НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності».
Статті фінансової звітності за МСФЗ вписані в найбільш доречні рядки форм фінансових
звітів, затверджених Міністерством фінансів України. Розкриття додаткової інформації, як це
передбачено МСФЗ/МСБО, здійснюється у примітках до фінансової звітності.
Дана проміжна скорочена фінансова звітність містить такі складові: проміжний скорочений
звіт про фінансовий стан на кінець періоду; проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та
інший сукупний дохід за період; проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі за період;
проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за період. В даній проміжній фінансовій
звітності представлено розкриття інформації щодо основних змін в складі активів та зобов’язань,
доходів, витрат та капіталу за період, що сталися від дати подання фінансової звітності за попередній
звітний період.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні
класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види
грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Фонду.
4.

Інформація про зміни в облікових політиках

Фонд обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших
події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для
яких інші політики можуть бути доречними.
За винятком прийнятих нових стандартів і роз'яснень, що набули чинності на 1 січня 2021 р.,
облікова політика, прийнята при складанні цієї фінансової звітності, відповідає політиці, що
застосовувалась при складанні річної фінансової звітності Фонду, що закінчився 31 березня 2021 р.
Фонд не застосовує достроково будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які є випущеними,
але ще не набули чинності.
Фонд вперше застосував ці нові стандарти і поправки в 2020 році, вони не мають істотного
впливу на річну фінансову звітність Фонду.
5. База, використана для оцінки активів
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості
фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», а також інвестиційної
нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна
нерухомість». Щодо ринкових цінних паперів, тобто тих, операції з якими відбуваються з достатньою
частотою та в достатньому обсязі, щоб надавати інформацію про ціноутворення на безперервній основі,
то справедливою вартістю є ринкова ціна. Щодо цінних паперів, для яких активний ринок відсутній,
справедлива вартість розраховується з використанням інших методів оцінки фінансових інструментів,
дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю».
Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань на неактивних ринках або даних
про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих
грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість
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фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних
методів оцінки.
Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному
організаторі торгівлі, для розрахунку вартості активів оцінюється на дату розрахунку вартості активів
за біржовим курсом на основному (найсприятливішому) ринку.
Стосовно інвестицій, щодо яких оцінити справедливу вартість неможливо, у кожному випадку
розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість. Ті цінні папери, які мають
фіксовану вартість погашення та були придбані для виконання зобов’язань згідно з програмою
пенсійного забезпечення або певних її частин, відображаються за сумами, що базуються на їх остаточній
вартості погашення, припускаючи існування постійної норми прибутку до строку погашення.
Стосовно інвестицій, таких як сукупне право на власність підприємства, оцінити справедливу
вартість яких неможливо, у кожному випадку здійснюється розкриття причин того, чому не
використовується справедлива вартість.
6.

Пенсійні активи, зобов’язання

3.4.1

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Фонд визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли
і тільки коли він стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою
розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі
строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань
більше 12 місяців).
Фонд класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому за справедливою
вартістю на основі обох таких чинників:
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Фонд визнає такі категорії фінансових активів:
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку.
Фонд визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
- фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Фонд оцінює їх
за їхньою справедливою вартістю .
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке
нове взяте зобов’язання)визнають у прибутку або збитку.
3.4.2 Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться грошові кошти та їх еквіваленти, депозити, акції,
ОВДП та паї (частки) господарських товариств, дебіторську заборгованість.
3.4.3

Грошові кошти
Грошові кошти складаються коштів на поточних рахунках та депозитів.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
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Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку
погашення, наприклад, упродовж не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.
У разі призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації або прийняття НБУ
рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів,
визнання їх як активу припиняється і відображається у складі збитків звітного періоду.
3.4.4

Депозити
Депозит (вклад) – це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або
в іноземній валюті, або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для
вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під
відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України
та умов договору.
Депозит визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ стає стороною
контрактних положень щодо цього інструменту.
Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює
його номінальній вартості. Витрати за операцією, навіть якщо вони прямо відносяться до укладання
договору про депозит, не включаються до первісної оцінки депозиту, а визнаються витратами періоду.
Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю
очікуваних грошових потоків.
Вартість очікуваних грошових потоків за депозитом – це теперішня вартість грошових потоків
(виплат за депозитним договором), які очікуються до отримання відповідно до графіку виплат,
дисконтованих за депозитними ставками. Справедлива вартість очікуваних грошових потоків відображає
нинішні ринкові очікування стосовно таких майбутніх грошових потоків.
У разі зміни справедливої вартості депозитів, що мають місце на звітну дату, такі зміни
визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
Подальша оцінка депозитів у разі призначення НБУ в банківській установі тимчасової
адміністрації або ухвалення НБУ рішення про ліквідацію банківської установи здійснюється в сумі
очікуваних надходжень грошових коштів з урахуванням ймовірності та строку їх повернення.
За відсутності ймовірності повернення депозитів визнання їх як активу припиняється і
відображається у складі збитків звітного періоду.
3.4.5

Боргові цінні папери
Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» до складу активів
пенсійного фонду в боргових цінних паперах можуть належати облігації, іпотечні облігації та ощадні
(депозитні) сертифікати.
Облігація – це цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає
відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути
власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії (для державних облігацій
України – умовами їх розміщення) строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено
проспектом емісії (для державних облігацій України – умовами їх розміщення).
Іпотечна облігація – це іменний цінний папір, що засвідчує внесення грошових коштів її власником
і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цієї облігації та грошового
доходу в порядку, встановленому Законом України «Про іпотечні облігації» та проспектом емісії, а в разі
невиконання емітентом зобов’язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою
вимогу за рахунок іпотечного покриття, яким забезпечене виконання зобов’язань емітента.
Ощадний (депозитний) сертифікат – це неемісійний цінний папір, що видається на певний
строк (під відсотки, передбачені умовами його видачі) та підтверджує суму вкладу, внесеного в банк, і
права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та
відсотків, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав.
Боргові цінні папери визнаються у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ стає
стороною контрактних положень щодо цих інструментів.
Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за
справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, у ході якої був отриманий актив. Проте,
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якщо існують свідчення, що ціна операції (придбання) не відповідає справедливій вартості боргових
цінних паперів, які придбаваються, визнається прибуток (збиток) при первісному визнанні.
Борговий цінний папір повинен бути нескасовно призначений як такий, що оцінюється за
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке
призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання, яку інколи називають
«неузгодженістю обліків», що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи
визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.
Витрати на придбання боргових цінних паперів, що оцінюються в подальшому за
справедливою вартістю, не включаються до їх первісної вартості при визнанні і визнаються витратами
періоду.
Справедливої вартості цінних паперів, що не мають обігу на організованому ринку або щодо
яких організатори торгів не встановили біржовий курс, оцінюється на підставі інформації про
котирування аналогічних боргових цінних паперів. Аналогічними вважаються цінні папери, які, як
мінімум, мають такий самий кредитний рейтинг. Якщо спостерігається відхилення параметрів
аналогічних боргових цінних паперів від параметрів цінного паперу, що оцінюється, проводяться
коригування, які враховують ці відмінності.
У випадку відсутності обігу на організованому ринку та/або відсутності біржового курсу цінного
паперу на звітну дату, відсутності інформації про котирування аналогічних цінних паперів, вартість боргових
цінних паперів визначається дохідним методом, шляхом дисконтування майбутніх очікуваних грошових
потоків, використовуючи ефективну ставку відсотка (ставку дохідності до погашення) як ставку
дисконтування.
Для визначення справедливої вартості ОВДП джерелами вхідних даних є зведені дані НБУ,
що підлягають оприлюдненню.
У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів емітентів Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, визнання їх як активу припиняється і
відображається у складі збитків звітного періоду.
Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не скасована,
але емітент таких цінних паперів ліквідований та/або був визнаний банкрутом та щодо нього
відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю.
У разі оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство емітента цінних
паперів, господарського товариства, боржника НПФ, цінні папери, паї/частки такого господарського
товариства, а також дебіторська заборгованість боржника оцінюються враховуючи очікування
надходження майбутніх економічних вигід.
Справедлива вартість цінних паперів емітентів, обіг яких зупинено, у тому числі цінних
паперів емітентів, які включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із
урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової
звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних
вигід.
У разі зміни справедливої вартості боргових цінних паперів, що мають місце на звітну дату,
такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
Якщо ж НПФ приймає рішення про дострокове пред’явлення ощадного (депозитного) сертифіката
банку для його погашення, у результаті чого ставка відсотка знижується, слід визнавати зменшення
справедливої вартості цього фінансового активу в прибутку (збитку) звітного періоду.
Справедлива вартість цінних паперів, обіг яких зупинений, дорівнює нулю.
3.4.6

Інструменти капіталу
Інструменти капіталу – це будь-які контракти, які засвідчують залишкову частку в активах
суб’єкта господарювання після вирахування всіх його зобов’язань.
До інструментів капіталу відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Акція – це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що
стосуються акціонерного товариства, у тому числі право на отримання частини прибутку акціонерного
товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі
його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені
Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення
акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного інвестування. МСФЗ 9 розглядає
акції як інвестиції в інструменти капіталу.
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Інструменти капіталу визнаються у Звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ стає
стороною контрактних положень щодо цих інструментів.
Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай
дорівнює ціні операції, у ході якої був отриманий актив. Проте, якщо існують свідчення, що ціна
операції (придбання) не відповідає справедливій вартості придбаних інструментів капіталу, різниця
визнається як прибуток (збиток) при первісному визнанні.
Витрати на придбання інструментів капіталу визнаються витратами періоду і не включаються
до первісної справедливої вартості інструментів капіталу.
Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату
оцінки.
Ринкова вартість належних НПФ інструментів капіталу оцінюється за офіційним біржовим курсом
організатора торгів на дату оцінки. Якщо інструменти капіталу мають обіг більш як на одному
організаторі торгівлі, то під час розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на
основному ринку для цього інструменту капіталу або, за відсутності основного ринку, на
найсприятливішому ринку для нього. Якщо свідчень на користь протилежного положення немає,
ринок, на якому НПФ зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний або,
за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.
Оцінка інструментів капіталу, що входять до складу активів НПФ та перебувають у біржовому
списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки,
здійснюється за останньою балансовою вартістю. Якщо є підстави вважати, що балансова вартість
суттєво відрізняється від справедливої, НПФ визначає справедливу вартість за допомогою інших
методів оцінки або залучає до оцінки незалежного оцінювача. Відхилення можуть бути зумовлені
значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент
провадить діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.
Інструменти капіталу іноземних емітентів, що перебувають в обігу та пройшли лістинг на одній
з провідних іноземних бірж, зазначеній у ст. 47 Закону України «Про недержавне пенсійне
забезпечення», оцінюються за біржовим курсом (ціною закриття біржового торгового дня), визначеним
цією біржею на дату оцінки активів НПФ.
Справедлива вартість цінних паперів емітентів, обіг яких зупинено, дорівнює нулю.
3.4.7

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який є контрактним правом отримувати
грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ
стає стороною контрактних положень щодо цього інструменту.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, що оцінюється за
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке
призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають
«неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи
визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.
Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.
У разі змін справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну дату,
такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
3.4.8

Зобов’язання
Пенсійні кошти є сумою грошових зобов’язань Фонду перед його учасниками відповідно до статті 1
Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та визнаються як фінансові зобов’язання. За
своєю суттю, і відповідно до порядку відображення у фінансовій звітності, пенсійні кошти є фінансовими
зобов’язаннями, що носять довгостроковий характер.
Оцінка довгострокових зобов’язань перед учасниками Фонду здійснюється за справедливою
вартістю, яка визначається відповідно до ст.51 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»
та дорівнює чистій вартості активів Фонду.
Показник чистої вартості активів включається до фінансової звітності недержавного пенсійного
фонду у складі зобов’язань окремим розділом.
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Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із
нижченаведених ознак:
– НПФ сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом
дванадцяти місяців після звітного періоду;
– НПФ не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання упродовж щонайменше 12
місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань.
Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення.
7.

Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової
звітності

3.5.1

Доходи
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи
збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення
чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям
визнання. Це, власне, означає, що визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення
активів або зменшення зобов’язань.
Дохід від продажу фінансових інструментів, або інших активів визнається у прибутку або
збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:
а) НПФ передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий
інструмент, або інші активи;
б) за НПФ не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка
зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за про даними фінансовими
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до НПФ надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів Фонду, що приносять
відсотки та дивіденди, визнається у прибутку або збитку, якщо: є ймовірність, що економічні вигоди,
пов’язані з операцією, надходитимуть до НПФ, або можна достовірно оцінити суму доходу.
Дохід за фінансовим активом або фінансовим зобов’язанням, що оцінюється за справедливою
вартістю, визнається у прибутку або збитку.
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає
отриманню. Сума доходу, яка виникає в результаті операції, як правило, визначається шляхом угоди між
суб’єктом господарювання та покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою
вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої
торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надається суб’єктом господарювання.
Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:
- право Фонду на одержання виплат за дивідендами встановлено;
- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Фонду;
- суму дивідендів можна достовірно оцінити
Коли виникає невизначеність щодо отримання суми, яку вже включено до суми доходу, не
отримана сума (або сума, щодо якої перестає існувати ймовірність відшкодування), визнається як
витрати, а не як коригування суми первісно визнаного доходу.
3.5.2

Витрати
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих
активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх
економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або
перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.
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Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов’язання без визнання активу.
Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні
доходи.
8.

Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.
9.

Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат,
визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або
"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини
собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи
надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових
надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів.

10.
4.1.

Істотні облікові судження, оцінені значення і припущення
Опис операційного середовища та економічної ситуації в період глобальної пандемії
COVID-19

З 31 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво сильно
вплинуло на економічне становище як України, так і компаніях. Значна кількість компаній в країні
вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений на дату підготовки цієї
фінансової звітності час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи
обмеження руху транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів
інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність компаній, у тому числі і Фонд. Фінансова
система в країні на дату підготовки цієї фінансової звітності працює відносно стабільно, але має суттєві
валютні ризики. [потенційними або вже діючими]
Фонд визначив, що ці події є некоригуючими по відношенню до фінансової звітності за 2019 рік.
Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2019 та результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2020
року, не було скориговано на вплив подій, пов’язаних з COVID-19.
Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність державної підтримки на дату
підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем
достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан
та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах
C кінця 2019 року розпочалося поширення нового коронавірусу, який отримав назву COVID-19,
здатного викликати важкі наслідки, що призводять до загибелі людини. На кінець 2019 р Всесвітня
організація охорони здоров'я повідомляла про обмежене число випадків зараження COVID-19, але 31
січня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацію в області охорони здоров'я, а 13 березня 2020 року про початок пандемії з зв'язку зі стрімким поширенням COVID-19 в Європі та інших регіонах. Заходи,
що вживаються по всьому світу з метою боротьби з поширенням COVID-19, призводять до необхідності
обмеження ділової активності, а також до необхідності профілактичних заходів, спрямованих на
запобігання поширенню інфекції. На тлі цих подій відбулося істотне падіння фондових ринків,
скоротилися ціни на сировинні товари, зокрема, істотно знизилася ціна нафти, відбулося ослаблення
української гривні до долара США і Євро, і підвищилися ставки кредитування для багатьох компаній,
що розвиваються. Незважаючи на те, що, на момент випуску даної фінансової звітності ситуація все ще
знаходиться в процесі розвитку, представляється, що негативний вплив на світову економіку і
невизначеність щодо подальшого економічного зростання можуть в майбутньому негативно
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позначитися на фінансовому становищі і фінансових результатах Фонду. Керівництво уважно стежить
за ситуацією і реалізує заходи щодо зниження негативного впливу зазначених подій на Фонду.
4.2. Основні припущення, оцінки та судження
Під час підготовки фінансової звітності НТ ВНПФ «Дністер» здійснює оцінки та припущення,
які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях,
розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження
базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються
обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів
та зобов’язань.
4.2.1

Судження щодо справедливої вартості активів

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну
дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих
різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».

4.2.2.

Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Управлінський персонал вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом
невизначеності оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу,
оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін
валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки
інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи,
відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
4.2.3.

Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Управлінський персонал застосовує професійне судження щодо термінів утримання
фінансових інструментів, що входять до складу пенсійних активів. Професійне судження за цим
питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та
інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних
паперів, що не є підконтрольним фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
4.2.4.

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів НПФ
Кошти, розміщені на рахунках в комерційних банках, що знаходяться в стадії ліквідації,
відображаються в балансі за нульовою вартістю. Кошти, розміщені на рахунках в комерційних банках,
які не виконують своїх зобов’язань протягом місяця, відображаються в балансі за справедливою
вартістю, яка є нижчою за номінальну.
Значне й тривале зниження справедливої вартості акції банку є свідченням того, що такий
фінансовий інструмент знецінений, а це призвело до винесення судження щодо його знецінення до
нульової вартості.
На кожну звітну дату управлінський персонал проводить аналіз фінансових активів на предмет
наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається на основі власного професійного
судження управлінського персоналу за наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення
передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що
відбулися після визнання фінансового активу.
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11.

Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

5.1
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за
справедливою вартістю
Управлінський персонал здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на
кінець кожного звітного періоду.
Класи
активів
та
зобов’яза
нь,
оцінених
за
справедл
ивою
вартістю
Грошові
кошти

Депозит
и

Боргові
цінні
папери

Інструм
енти
капітал
у

Дебіторс
ька
заборгов
аність
Вартість

Методики оцінювання

Первісна та подальша оцінка грошових
коштів здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їхній номінальній
вартості
Первісна оцінка депозиту здійснюється за
його справедливою вартістю, яка зазвичай
дорівнює його номінальній вартості.
Подальша оцінка депозитів у національній
валюті здійснюється за справедливою
вартістю очікуваних грошових потоків

Первісна оцінка боргових цінних паперів
як фінансових активів здійснюється за
справедливою вартістю, яка зазвичай
дорівнює ціні операції, у ході якої був
отриманий актив. Подальша оцінка
боргових цінних паперів здійснюється за
справедливою вартістю

Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх справедливою вартістю,
яка зазвичай дорівнює ціні операції, у ході
якої був отриманий актив. Подальша оцінка
інструментів капіталу здійснюється за
справедливою вартістю на дату оцінки

Первісна та подальша оцінка дебіторської
заборгованості здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює
вартості погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на дату
оцінки
Первісна та подальша оцінка здійснюється

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Ринковий

Дохідний
(дисконтування
грошових
потоків)

Ринковий,
дохідний

Ринковий,
витратний

Дохідний
Ринковий, дохідний

Вихідні дані

Офіційні курси НБУ
Ставки за
депозитами,
ефективні ставки за
депозитними
договорами
Офіційні біржові
курси
організаторів
торгів на дату
оцінки,
котирування
аналогічних
боргових цінних
паперів,
дисконтовані
потоки грошових
коштів
Офіційні біржові
курси
організаторів
торгів на дату
оцінки, за
відсутності
визначеного
біржового курсу
на дату оцінки,
використовується
остання балансова
вартість, ціни
закриття
біржового
торгового дня
Контрактні
умови,
ймовірність
погашення,
очікувані вхідні
грошові потоки
Стаття 51 Закону
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активів
недержавно
го
пенсійного
фонду

за справедливою вартістю, яка дорівнює
чистій вартості активів

Поточ
ні
зобов’
язання

України «Про
недержавне пенсійне
забезпечення»

Первісна та подальша оцінка поточних
зобов’язань здійснюється за вартістю
погашення

Контрактні
умови,
ймовірність
погашення,
очікувані вихідні
грошові потоки

Витратний

5.2

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Фонд використовує ієрархію справедливої вартості згідно вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості». Цей МСФЗ встановлює ієрархію справедливої вартості, у якій передбачено
три рівня вхідних даних для методів оцінки вартості, що використовуються для оцінки
справедливої вартості. Ієрархія справедливої вартості встановлює найвищий пріоритет для цін
котирування (нескоригованих) на активних ринках на ідентичні активи або зобов'язання (вхідні
дані 1-го рівня) та найнижчий пріоритет для закритих вхідних даних (вхідні дані 3-го рівня).

Вхідні дані 1-го рівня - це ціни котирування (нескориговані) на активних ринках на ідентичні
активи або зобов'язання, до яких суб'єкт господарювання може мати доступ на дату оцінки.
Вхідні дані 2-го рівня - це вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1-го рівня), які
можна спостерігати для актива чи зобов'язання, прямо або опосередковано. До вхідних даних 2-го
рівня належать:
а) ціни котирування на подібні активи чи зобов'язання на активних ринках;
б) ціни котирування на ідентичні або подібні активи чи зобов'язання на ринках, які не є
активними;
в) вхідні дані, окрім цін котирування, які можна спостерігати для актива чи зобов'язання,
наприклад:
(і) ставки відсотка та криві дохідності, що спостерігаються на звичайних інтервалах
котирування;
(іі) допустима змінність; та
(ііі) кредитні спреди.
Вхідні дані 3-го рівня - це вхідні дані для активу чи зобов'язання, яких немає у відкритому
доступі. Закриті вхідні дані слід використовувати для оцінки справедливої вартості, якщо
відповідних відкритих даних немає, що передбачається в ситуаціях, коли діяльність ринку для
актива, або зобов'язання на дату оцінки незначна, або її взагалі немає.
Отже, закриті вхідні дані мають відображати припущення, які використовували б учасники
ринку, встановлюючи ціну на актив або зобов'язання, в тому числі припущення про ризик.
Класи
активів
та
зобов’яза
нь,
оцінених
за
справедл
ивою
вартістю
Дата
оцінки
Інвестиції
в
цінні
папери
(ОВДП)

1 рівень

2 рівень

3 рівень

(ті, що мають
котирування, та
спостережувані)

(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані)

(ті, що не мають
котирувань і не є
спостережуваними)

-

Усього

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

31.03.

31.12.

31.03.

31.12.

31.03.

31.12.

31.03.

31.12.

1 138

1 314

-

-

1 138

1 314

-
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Інвестиції
в
цінні
папери
(облігації
підприємс
тв)
Дебіторсь
ка
заборгова
ність
за
розрахунк
ами
з
нарахован
их доходів
Грошові
кошти
Разом
активів
Поточна
кредиторс
ька
заборгова
ність
Разом
зобов’яза
ння

-

-

129

129

-

-

129

129

-

-

-

-

5

6

5

6

-

-

1 402

1208

-

-

1 402

1208

-

-

2 669

2 651

5

6

2 674

2 657

-

-

-

-

46

11

46

11

-

-

-

-

46

11

46

11

5.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості

У Фонду за звітний та попередній період відсутнє переміщення між 1-м, 2-м та 3-м
рівнями ієрархії справедливої вартості.
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5.4 Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних
даних 2-го рівня ієрархії

Класи активів, оцінених за
справедливою вартістю з
використанням 2-го рівня
ієрархії

Залишки
станом на
31.12.2020

Придбання
(продажі)

Зміни
(переоцінка)
за 2021 рік

Залишки
станом на
31.03.2021

1 208

194

-

1 402

129

-

Грошові кошти
Інвестиції в цінні папери
(облігації підприємств)
Інвестиції в цінні папери
вартістю (ОВДП)

Стаття
(статті) у
прибутку або
збитку, у якій
прибутки або
збитки
визнані
-

129

-

1 314

(194)

18 (дохід від
зміни
справедливої
вартості ЦП)

1 138

18

5.5 Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3го рівня ієрархії
Класи активів, оцінених за
справедливою вартістю з
використанням 3-го рівня ієрархії

Залишки
станом на
31.12.2020

Придбання
(продажі)

Залишки
станом на
31.03.2021

Дебіторська
заборгованість
за
розрахунками з нарахованих доходів

6

(1)

5

Поточна кредиторська заборгованість

11

35

46

Стаття (статті) у
прибутку або
збитку, у якій
прибутки або
збитки визнані
-

-

5.6
Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю.
Фінансові інструменти
1
Інвестиції в цінні папери (ОВДП)
Інвестиції в цінні папери (облігації
підприємств)
Грошові кошти
Поточна дебіторська заборгованість

Балансова вартість
31.03.2021

Справедлива вартість

31.12.2020

31.03.2021

31.12.2020

2

3

4

5

1138

1 314

1138

1 314

129

129

129

129

1402

1 208

1402

1 208

5

6

5

6

Керівництво Фонду вважає, що справедлива вартість зазначених фінансових активів дорівнює
їх балансовій вартості
Управлінський персонал вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів
фінансової звітності.
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6. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності

6.1. Інші операційні доходи
тис. грн
Переоцінка
довгострокових
зобов’язань
учасниками НПФ
Дохід від дооцінки цінних паперів
Всього

перед

6.2. Адміністративні витрати
тис. грн
Послуги з управління активами
Послуги аудиторів
Послуги зберігача
Всього
6.3. Інші операційні витрати
тис. грн
Витрати від переоцінки довгострокових зобов’язань
перед учасниками НПФ
Витрати від уцінки цінних паперів
Всього
6.4. Інші фінансові доходи
тис. грн
Дохід від цінних паперів
Дохід від коштів, розміщених на депозитних банківських
рахунках
Всього

6.5. Інші доходи
тис. грн
Дохід від продажу цінних паперів
Всього

6.6. Інші витрати
тис. грн
Собівартість продажу цінних паперів
Всього

2021

2020

29

18

30
59

42
60

2021

2020

(28)
(35)

(29)
(30)

(4)
(67)

(4)
(63)

2021

2020

(11)

(41)

(12)
(23)

(57)
(98)

2021
14

2020
61

17

40

31

101

2021
194

2020
-

194

-

2021
(194)

2020
-

(194)

-

6.7.Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
тис. грн
2021

ПАТ "Державний ощадний банк України"
ПАТ АКБ Львов

0,4
0

2020

1
1
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ПАТ "Ідея Банк"

0,2

1

ПАТ "КРЕДОБАНК"
ПАТ "Укрексімбанк"
ПАБ "АБ Укргазбанк"
Всього

0,4
2
2
5

2
1
6

6.8. Інвестиції в цінні папери

Вид ЦП
ОВДП UA4000195176
ОВДП UA4000199210
ОВДП UA4000200174
ОВДП UA4000204556
Облігації АТ "Таскомбанк",
UA4000203855
Облігації АТ "Таскомбанк",
UA4000198584
Всього

Термін погашення

Процентна ставка
до номіналу

2021

2020

11.08.2021
12.10.2022
20.01.2021
17.11.2021
09.05.2024

16,00%
14,91%
15,70%
16,42%
14%

135
521
482

141
509
193
471

68

68

10.08.2022

11,00%

61

61

-

-

1267

1 443

Цінні папери придбані з метою дотримання їх до погашення та отримання регулярних
контрактних грошових потоків. Оцінка цінних паперів здійснюється з використанням ефективної
ставки відсотка (дохідності до погашення) у разі відсутності біржового курсу.
6.9. Грошові кошти та їх еквіваленти
2021

2020

Депозитні вклади:
ПАБ "АБ Укргазбанк"
ПАБ "АБ Укргазбанк"
ПАТ "Ідея Банк"
ПАТ "Ідея Банк"
ПАТ "Ідея Банк"

160
80
67
75
90

160
80
67
75
90

Термін погашення
(дохідність %)
28.04.2021 (7,00 %)
24.05.2021 (6,50 %)
03.09.2021 (4,50 %)
19.06.2021 (7,00 %)
19.06.2021 (7,25 %)

ПАТ "Укрексімбанк"
ПАТ "Укрексімбанк"
ПАТ "Кредобанк"
ПАТ "Кредобанк"
ПАТ
"Державний
ощадний
банк
України"
ПАТ "АКБ Львів"
Поточний рахунок:
ПАБ "АБ Укргазбанк"
Всього

175
50
100
90
205

175
50
100
90
205

14.05.2021 (7,50 %)
14.05.2021 (7,50 %)
30.06.2021 (5,00 %)
04.06.2021 (5,00 %)
16.06.2021 (5,50 %)

310
1 402

85
31
1 208

15.01.2021 (7,00 %)
-

6.10. Поточна кредиторська заборгованість
тис. грн
Послуги з управління активами
Послуги аудитора

2021
9
35

2020
9
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Послуги зберігача
Всього

2
46

2
11

6.11. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
тис. грн.
Станом на 01.01.2020 р.
Надходження
пенсійних
внесків
Виплати
та
переведення
пенсійних коштів
Переоцінка
довгострокових
зобов’язань
Станом

2021
2 646
-

2020
2 743
-

-

(201)

(18)

104

2 628

2 646

Нерозподілений прибуток (збиток) Фонду станом на 31 березня 2021 року в балансі не відображається,
оскільки фінансовий результат, отриманий від діяльності за 2021 рік віднесений на зменшення зобов’язань
Фонду перед його учасниками, станом на 31 березня 2021 року складають 18 тис. грн.
6.12. Звіт про рух грошових коштів
Звіт грошових коштів за 2020 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за
прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових
коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від
операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.
Операційна діяльність – полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витрати на придбання
оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та
інші витрати.
Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів
віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як
грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті
отримання та погашення позик.
Результатом чистого руху коштів від діяльності Фонду за звітний 2021 рік є позитивне значення руху
грошових коштів в сумі – 194 тис. грн.
6.13. Звіт про зміни у власному капіталі
За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 31 березня 2021 року відсутній, оскільки
зобов’язання Фонду перед його учасниками, зменшені на суму збитку, отриманого за 2021 рік, наведені в
балансі в розділі V «Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду».
Нерозподілений прибуток (збиток) Фонду станом на 31 збитку 2021 року в балансі не відображається,
оскільки фінансовий результат, отриманий від діяльності за 2021 рік віднесений на зменшення зобов’язань
Фонду перед його учасниками, станом на 31 березня 2021 року складають 18 тис. грн.
7. Операції з пов’язаними сторонами
Інформація щодо пов’язаних осіб наведена в таблиці нижче:
Група

№
запису

Повна назва юр. особи власника (учасника) Фонду чи
П.І.Б фіз. особи – власника (учасника) та посадової
особи

2021

2020

1

2

3

4

5
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А
Б

С

Засновники фонду – юридичні особи:
1
ТОВ «Сіріус-95»
Керівник Компанії – фізична особа
2
Директор ТОВ "КУА"ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
Мельник В.А.
3
Генеральний директор - ТОВ «КУА АПФ «Українські
фонди»- Захараш Т.І.
4
Голова Ради Фонду – Штойко Сергій Віталійович
Інші
5
Компанія - ТОВ "КУА"ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
6
7
8
9
10

Компанія - ТОВ «КУА АПФ «Українські фонди»
Член Ради- Коновалов Денис Олександрович
Член Ради- Захараш Тетяна Іванівна
Член Ради- Липко Назарій Михайлович
Член Ради- Кришталь Наталія Петрівна

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

Протягом 2021 та 2020 років НТ ВНПФ «ДНІСТЕР» мав такі операції з пов’язаними особами:
У
2021

2020

Операції з
пов'язаними
сторонами

Всього, грн

Операції з
пов'язаними
сторонами

Всього,
грн

2

3

4

5

Адміністративні витрати
(нарахована винагорода з
управління активами) ТОВ
"КУА"ПОРТФЕЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ" до договору на
управління активами № 2 від
23.06.2005 року.

27 815,84

66 737,74

114 065,42

161 842,67

Поточна кредиторська
заборгованість (винагорода з
управління активами) перед
ТОВ "КУА"ПОРТФЕЛЬНІ
ІНВЕСТИЦІЇ" до договору на
управління активами № 2 від
23.06.2005 року.

9 249,01

45 600,10

9 251,21

10 592,58

1

Всі операції між пов’язаними сторонами були проведені на звичайних комерційних умовах.
8.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками

НТ ВНПФ «Дністер» усвідомлює, що інвестиційна діяльність пов’язана з ризиками і вартість
чистих активів у мінливому ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу
суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і напрям впливу яких заздалегідь точно
передбачити неможливо.
До таких ризиків віднесено: кредитний, ринковий та ризик ліквідності.
8.1 Кредитний ризик
Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий та інший ціновий ризик.
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Управління ризиками Фондом здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику,
кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію
щодо його пом’якшення.
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе
виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в
банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків Фонду є оцінка кредитоспроможності контрагентів,
для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх
спроможності виконувати боргові зобов’язання.
Кредитний ризик:
підсумкові кількісні дані на 31.03.2021:

Активи
Поточні фінансові інвестиції, у
тому числі:
B (рейтинг суверенних боргових
зобов’язань України в
національній валюті, присвоєний
міжнародним рейтинговим
агентством Standard & Poor’s)
Ua AAA (кредитний рейтинг в
національній валюті облігацій
серій F та G АТ
«ТАСКОМБАНК», присвоєний
РА «Кредит-Рейтинг»)
Без рейтингу

31.03.2021р.

Частка від активів, %

31.12.2020р.

1267

47,38%

1 443

Частка від
активів, %
50,71%

1138

42,56%

1 314

45.99%

129

4,82%

129

4.72%

-

-

-

-

8.2 Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний та відсотковий. Ринковий ризик виникає у
зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних
курсів. НПФ наражаються на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші
фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають
унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони
чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками,
що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення
цінового ризику Фонд використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в
акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.
НТ ВНПФ «Дністер» усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись, і це впливатиме на
справедливу вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у
високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, Фонд контролює
частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою
ставкою.
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Він здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий
розмір. У разі зростання відсоткових ризиків НТ ВНПФ «Дністер» має намір позбуватися боргових
фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою.
Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін
відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів.
Активи, які наражаються на відсоткові ризики:
Тип активу
Державні облігації
Депозити у банках
Облігації підприємств
Разом
Частка в активах Фонду, %

31.03.2021 р.

31.12.2020 р.

1 138
1 092
129
2 359
88,22%

1 314
1 177
129
2 620
98,61%

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Фонду використовував історичну
волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні п’ять років за
оприлюдненою
інформацією
НБУ
(https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sectorfinancial#2fs).
Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою
відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за чинною
ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за кожним
фінансовим інструментом.
Відсоткові ризики:
Тип активу

Вартість Середньозважена
ставка

31 березня 2021 року
Можливі коливання ринкових ставок
Державні облігації у національній
1 138
9,93%
валюті
Можливі коливання ринкових ставок
Депозити у банках у національній
1092
6,30%
валюті
Можливі коливання ринкових ставок
Облігації підприємств
129
13,22%
Разом
2 620
x
31 грудня 2020 року
Можливі коливання ринкових ставок
Державні облігації у національній
1 314
10,82%
валюті
Можливі коливання ринкових ставок
Депозити у банках у національній
1 177
6,56%
валюті
Можливі коливання ринкових
-1,83%
+1,83%
ставок
Облігації підприємств
129
13,22%

Потенційний вплив на
чисті активи фонду у разі
зміни відсоткової ставки
-11,01%
-12,29

+11,01%
+12,29

-0,17%
-66,94

+0,17%
+66,94

-0,17%
-16,83
-96,06

+0,17%
+16,83
+96,06

-1,00%
-13,14

+1,00%
+13,14

-1,83%
-21,54

+1,83%
+21,54

3,15

-3,15

-2,36

+2,36
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Разом

2 620

x

-37,04

+37,04

8.3 Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що суб’єкт господарювання матиме труднощі в ході
виконання зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. НТ ВНПФ «Дністер» не наражається
на значні ризики ліквідності, оскільки його зобов’язання перед учасниками обмежуються
наявними активами.
Для управління ризиком ліквідності Фонду контролюються обсяги ліквідних активів, які
можуть бути конвертовані у грошові кошти упродовж п’ятнадцяти днів.
Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення
31.03.2021
31.12.2020
менше
більше
менше
більше ніж
ніж 15
ніж 15
ніж 15
15 днів
днів
днів
днів
Грошові кошти
310
31
Депозити
1 092
1 177
Фінансові інвестиції
1 267
1 443
Дебіторська заборгованість
Усього активів
Поточні зобов’язання за послуги
Розрив (активи мінус зобов’язання)

2
2
(46)
(44)

3
2 672
2 672

3
34
(11)
23

3
2 623
2 623

Станом на 31.03.2021 року у Фонду наявні лише поточні зобов’язання. Грошових коштів
Фонду достатньо для виконання даних поточних зобов’язань.
9.

Вимоги достатності капіталу й керування капіталом

Відповідно до вимог Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення», інформація, що
оприлюднюється недержавним пенсійним фондом, обов'язково повинна містити дані про зміни
чистої вартості активів пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних активів цього фонду.
Фондом, станом на 31 березня 2021 року проведено розрахунок чистої вартості активів
недержавного пенсійного фонду:
Найменування показників
2021

2020

2674
46
2628
2,010633

2 657
11
2 646
2,024532

№
1
2
3
4

Активи недержавного пенсійного фонду
Зобов’язання недержавного пенсійного фонду
Чиста вартість активів
Чиста вартість одиниці пенсійних активів (грн)

Чиста вартість одиниці пенсійних активів за станом на 31 березня 2021 року складає 2,010633
грн та зменшилася у порівнянні з показником на 31 грудня 2020 року на 0,69%.
10.

Умовні зобов’язання

10.1 Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання
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НТ ВНПФ «Дністер» не має умовних активів і зобов’язань, а також і невизнаних контрактних
зобов’язань.
10.2 Ступень повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності,
що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою
балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Фонду.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза
зоною контролю Фонду. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Фонду визначається на підставі
обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Фонду, резерв під фінансові активи
на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
10.3 Судові процеси
Станом на звітну дату НТ ВНПФ «Дністер» не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним
судовим процесом.
10.4 Бізнес середовище
Основну частину своїх операцій Фонд здійснює на території України. Як наслідок, Фонд може
бути підвернена ризикам, що характерні для економічних та фінансових ринків України, яким
притаманні ознаки ринку, що розвивається. Юридичне й податкове законодавство продовжує
розвиватись, тому характеризується наявністю різноманітних тлумачень і внесенням частих змін, що
поряд з іншими законодавчими та податковими бар’єрами накладає додаткові складності на компанії,
які здійснюють діяльність в Україні.
10.5 Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють
більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному
економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної
діяльності, у разі, якщо податкові ограни підпадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці
керівництва економічної діяльності Фонду, ймовірно, що Фонд змушений буде сплатити додаткові
податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів,
втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва
Фонду сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки.
Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
11. Події після Балансу
Очікуваний вплив спалаху коронавірусу COVID-19. З початку 2021 року спалах
коронавірусу COVID-19 розповсюдився по всьому світу, вплинувши на світову економіку та
фінансові ринки. Протягом 2021 року очікується вплив на оцінку фінансових інструментів, що
оцінюються за справедливою вартістю, на оцінку очікуваних кредитних збитків щодо відповідних
фінансових активів відповідно до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, а також на оцінку знецінення
окремих нефінансових активів відповідно до МСБО 36 “Знецінення активів”. Внаслідок
невизначеності і тривалості подій, пов’язаних зі спалахом коронавірусу COVID-19, компанія не
має практичної можливості точно та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на
фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2021 році. У теперішній час керівництво
уважно слідкує за фінансовими наслідками, викликаними зазначеними подіями.
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У фінансовій звітності станом на 31.03.2021 р. виправлення помилок минулих періодів не
відбувалось. На дату затвердження фінансової звітності інформація щодо подій, які мають суттєвий
вплив на фінансові показники невідома.
Події після проміжного періоду і не відображені в фінансовій звітності, передбачені МСБО 10
«Події після звітного періоду»:
Подія

Наявність

Прийняття рішення щодо реорганізації Фонду
Оголошення плану про припинення діяльності Фонду
Істотні придбання активів, класифікація активів як утримуваних для
продажу, інші вибуття активів або експропріація значних активів урядом
Знищення (втрата) активів Фонду внаслідок пожежі, аварії, стихійного
лиха або іншої надзвичайної події
Аномально великі зміни після дати балансу в цінах на активи або в
курсах обміну іноземних валют
Прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність Фонду
(зміна ставки НБУ)
Прийняття значних зобов’язань або непередбачених зобов’язань,
наприклад, унаслідок надання значних гарантій
Початок крупного судового процесу, що виник виключно внаслідок
подій, які відбулися після дати балансу
Дивіденди за звітний період оголошені Фондом після дати балансу
Укладення контрактів щодо значних капітальних і фінансових
інвестицій
Оголошення банкротом дебітора Фонду, заборгованість якого раніше
була визнана сумнівною.
Переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про стійке зниження
їхньої вартості, визначеної на дату балансу.
Продаж запасів, який свідчить про необґрунтованість оцінки чистої
вартості їх реалізації на дату балансу.
Виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до
перекручення даних фінансової звітності.

ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні
ні

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують
коригування активів та зобов'язань, розкриття інформації у даних Примітках Фонду відсутні.
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