
  

Додаток 1  

до Положення  

про оприлюднення інформації  

про діяльність недержавного  

пенсійного фонду  

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III) 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ  

недержавного пенсійного фонду 

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд 

Повне найменування Непідприємницьке товариство "Недержавний професійний 

пенсійний фонд "Хлібний" 

Код згідно з ЄДРПОУ 33404451 

Місцезнаходження 04070, м.Київ, вул. Верхній Вал, буд. 72 

Міжміський телефонний 

код 

044 Телефон 494 00 47 Факс 494 00 47 

Електронна пошта (за 

наявності) 

 Веб-

сторінка 

 

Дата та номер рішення 

про реєстрацію 

фінансової установи 

04.08.2005р. №4415 

Реєстраційний номер у 

Державному реєстрі 

фінансових установ 

12101608 

Вид діяльності Недержавне пенсійне забезпечення 

2. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду 

Дата державної 

реєстрації 

Дата запису про внесення змін до 

державної реєстрації юридичної особи 

Номер запису про внесення змін до 

державної реєстрації юридичної 

особи 

31.01.2005  
 

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду 

№ 

з/п 

Повне найменування юридичної особи чи 

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 

Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є 

юридична особа) 

1 Всеукраїнська профспілка працівників харчової, 

переробної промисловості та суміжних галузей 

26519745 

 

 



4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний 

фонд 

Юридич

на особа 

відповід

но до 

переліку

* 

Код 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Повне найменування 

юридичної особи 

Дата і номер 

ліцензії на 

провадження 

відповідного 

виду 

діяльності 

Дата укладання та 

номер договору з 

радою 

недержавного 

пенсійного фонду 

Місцезнаходження, 

телефон 

Адм 34690716 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Компанія з управління 

активами та 

адміністрування 

пенсійних фондів 

"УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" 

29.12.2008р.; 

АБ №115994 

25.04.2008р. №А-3 03151, м. Київ, вул. 

Ушинського, 40, 

(044) 200-10-60 

К 34690716 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Компанія з управління 

активами та 

адміністрування 

пенсійних фондів 

"УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" 

23.12.2011р.; 

АГ №580049 

25.04.2008р. №У-2 03151, м. Київ, вул. 

Ушинського, 40, 

(044) 200-10-60 

З 23697280 Публічне акціонерне 

товариство 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

"УКРГАЗБАНК" 

28.08.2013р.; 

АЕ №263236 

21.10.2015р. 

№7/2015 

03087, м. Київ, 

вул.Єреванська, 

буд. 1,  

(044) 590 49 99 

А 16463676 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Аудиторська фірма 

"БЛИСКОР ГАРАНТ" 

26.01.2001; 

свідоцтво 

№0218 

04.01.2020, 

№04-02/01-20 

01042, м. Київ, бул. 

Марії 

Приймаченко, 1/27 

__________  

*Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:  

Адм - адміністратор;  

з - зберігач;  

к - особа, що здійснює управління активами;  

а - аудиторська фірма або аудитор. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Додаток 2  
до Положення про оприлюднення інформації  

про діяльність недержавного пенсійного фонду  

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III) 

 

ВІДОМОСТІ  

про результати діяльності недержавного пенсійного фонду  

станом на 31 грудня 2019 р. 

Непідприємницьке товариство «Недержавний професійний пенсійний фонд 

«ХЛІБНИЙ», 33404451 

 

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 

(грн) 

Показники Код 

рядка 

Дані на 

початок 

звітного 

періоду 

Наростаючим 

підсумком на кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

Частина перша 

Грошові кошти, розміщені на вкладних 

(депозитних) банківських рахунках 

010 22000,00 22000,00 

у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати 

банків 

011   

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевими радами відповідно до 

законодавства 

020   

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

Кабінетом Міністрів України 

030 28354,56 21938,18 

Облігації підприємств, емітентами яких є 

резиденти України 

040   

Акції українських емітентів 050   

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

урядами іноземних держав 

060   

Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 

072), з них: 

070   

акції іноземних емітентів, визначених 

відповідно до Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» 

071   

облігації іноземних емітентів з інвестиційним 

рейтингом, визначеним відповідно до 

законодавства 

072   

Іпотечні цінні папери 080   

Об’єкти нерухомості 090   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15


Банківські метали 100   

у тому числі депозитні рахунки в банківських 

металах 

101   

Дебіторська заборгованість 110 194,07 199,17 

Активи, не заборонені законодавством 

України (з розбивкою за видами активів) 

120   

Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 

020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 

+ р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120) 

130 50548,63 44137,35 

Кошти на поточному рахунку 140 11460,71 8510,20 

Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 

140) 

150 62009,34 52647,55 

Частина друга 

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 

+ р. 163): 

160   

неперсоніфіковані внески 161   

заборгованість з перерахування помилково 

сплачених коштів 

162   

інше 163   

Заборгованість фонду з виконання 

зобов’язань перед учасниками та 

перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у 

тому числі: 

170   

заборгованість з перерахування пенсійних 

коштів до іншої установи (іншого пенсійного 

фонду, страховика, банку) 

171   

заборгованість за нарахованими, але не 

здійсненими пенсійними виплатами (за 

договорами виплати пенсії на визначений 

строк або нарахованими одноразовими 

пенсійними виплатами учасникам 

(спадкоємцям учасників)) 

172   

Заборгованість з відшкодування нарахованих, 

але не здійснених оплат недержавного 

пенсійного фонду 

180 25,88 26,67 

Заборгованість щодо придбання (продажу) 

активів та розрахунків з продавцями за 

отримані, але не сплачені недержавним 

пенсійним фондом активи 

190   

Загальна сума зобов’язань фонду 200 25,88 26,67 

Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200) 210 61983,46 52620,88 

 

 

 



2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду 

(грн) 

Показники Код 

рядка 

Дані на 

початок 

звітного 

періоду 

Усього за 

останній 

звітний 

період 

Наростаючим 

підсумком на 

кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 5 

Чиста вартість пенсійних активів на 

початок звітного періоду 

1 X X 61983,46 

Частина перша 

1. Надходження пенсійних внесків     

Пенсійні внески від фізичних осіб 010    

Пенсійні внески від фізичних осіб - 

підприємців 

020    

Пенсійні внески від юридичних осіб 030 245740,00 0 245740,00 

Переведено коштів фізичної особи до 

недержавного пенсійного фонду 

040    

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040) 050 245740,00 0 245740,00  

2. Виконання зобов’язань перед 

учасниками недержавного пенсійного 

фонду 

    

Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 

062): 

060 112266,01 0 112266,01 

пенсійні виплати на визначений строк 061    

одноразові пенсійні виплати 062 112266,01 0 112266,01 

Перераховано пенсійних коштів до 

іншого недержавного пенсійного фонду 

070 22571,76 0 22571,76 

Перераховано пенсійних коштів до 

страховика для оплати договорів 

страхування довічної пенсії 

080    

Перераховано пенсійних коштів до 

страховика для оплати договорів 

страхування ризику настання інвалідності 

або смерті учасника 

090    

Перераховано пенсійних коштів до банку 

на підставі відкритого депозитного 

пенсійного рахунку 

100    

Заборгованість недержавного пенсійного 

фонду з виконання зобов’язань перед 

учасниками та перерахування коштів (р. 

111 + р. 112), у тому числі: 

110    

заборгованість з перерахування пенсійних 

коштів до іншої установи (іншого 

пенсійного фонду, страховика, банку) 

111    

заборгованість за нарахованими, але не 112    



здійсненими поточними пенсійними 

виплатами (за договорами виплати пенсії 

на визначений строк або нарахованими 

одноразовими пенсійними виплатами 

учасникам (спадкоємцям учасників)) 

Загальний обсяг виконаних та 

нарахованих зобов’язань перед 

учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 

090 + р. 100 + р. 110) 

120 134837,77 0 134837,77 

 

Витрати на оплату послуг Адміністратору, 

наданих учаснику за рахунок пенсійних 

коштів та не пов’язаних із здійсненням 

виплат і переведенням пенсійних коштів 

130    

Частина друга 

Дохід (втрати) від управління активами 

пенсійного фонду 

    

1. Прибуток (збиток) від здійснення 

операцій з активами недержавного 

пенсійного фонду 

    

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 

142): 

140 -39799,72 -2263,92 -42063,64 

дохід від продажу 141 135,00 0 135,00 

переоцінка 142 -39934,72 -2263,92 -42198,64 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевими радами відповідно до 

законодавства (р. 151 + р. 152): 

150    

дохід від продажу 151    

переоцінка 152    

Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162): 160    

дохід від продажу 161    

переоцінка 162    

Облігації підприємств, емітентами яких є 

резиденти України (р. 171 + р. 172): 

170 -2770,94 0 -2770,94 

дохід від продажу 171 -482,80 0 -482,80 

переоцінка 172 -2288,14 0 -2288,14 

Акції українських емітентів (р. 181 + р. 

182): 

180 -63298,18 0 -63298,18 

дохід від продажу 181 -403,02 0 -403,02 

переоцінка 182 -62895,16 0 -62895,16 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

урядами іноземних держав (р. 191 + р. 

192): 

190    

дохід від продажу 191    



переоцінка 192    

Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202): 200    

дохід від продажу 201    

переоцінка 202    

Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 

212): 

210    

дохід від продажу 211    

переоцінка 212    

Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222): 220    

дохід від продажу 221    

переоцінка 222    

Об’єкти нерухомості (р. 231 + р. 232): 230    

дохід від продажу 231    

переоцінка 232    

Банківські метали (р. 241 + р. 242): 240    

дохід від продажу 241    

курсова різниця 242    

Списання кредиторської заборгованості 250 -22104,91 0 -22104,91 

Вибуття активів, які перестають 

відповідати такому стану, за якого вони 

визнаються активами (із зазначенням 

активу) 

260    

Інші активи, не заборонені 

законодавством України (з розбивкою за 

видами активів) 

270    

Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + 

р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + 

р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270) 

280 -127973,75 -2263,92 -130237,67 

2. Пасивний дохід, отриманий на активи 

недержавного пенсійного фонду: 

    

дохід (втрати) від коштів, розміщених на 

вкладних (депозитних) банківських 

рахунках 

290 96237,60 3001,54 99239,14 

 

дохід від коштів, розміщених в ощадних 

(депозитних) сертифікатах банків 

291    

дохід від боргових цінних паперів (р. 301 

+ р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + 

р. 307): 

300 90453,04 5820,80 96273,84 

цінних паперів, дохід за якими 

гарантовано Кабінетом Міністрів України 

301 79795,30 5820,80 85616,10 

цінних паперів, дохід за якими 

гарантовано Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевими радами 

відповідно до законодавства 

302    



облігацій місцевих позик 303    

облігацій підприємств, емітентами яких є 

резиденти України 

304 10657,74 0 10657,74 

цінних паперів, дохід за якими 

гарантовано урядами іноземних держав 

305    

облігацій іноземних емітентів 306    

іпотечних цінних паперів 307    

Дивіденди від (р. 311 + р. 312): 310 180,02 0 180,02 

акцій українських емітентів 311 180,02 0 180,02 

акцій іноземних емітентів 312    

Плата за користування об’єктами 

нерухомості 

320    

Відсотки, нараховані на кошти, розміщені 

у банківських металах 

330    

Відсотки, нараховані на кошти, що 

знаходяться на поточному рахунку 

340    

Дохід від користування іншими активами, 

не забороненими законодавством України 

(з розбивкою за видами активів) 

350    

Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + 

р. 330 + р. 340 + р. 350) 

360 186870,66 8822,34 195693,00 

3. Інші доходи (втрати) недержавного 

пенсійного фонду 

370    

Витрати, що відшкодовуються за рахунок 

пенсійних активів 

    

Витрати на оплату послуг з 

адміністрування недержавного пенсійного 

фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з 

них: 

380 11544,90 0 11544,90 

послуг з адміністрування недержавного 

пенсійного фонду 

381 11544,90 0 11544,90 

рекламних послуг 382    

витрат на оприлюднення інформації про 

діяльність недержавного пенсійного 

фонду 

383    

Винагорода за надання послуг з 

управління активами недержавного 

пенсійного фонду 

390 40257,88 0 40257,88 

Оплата послуг зберігача 400 5786,64 271,00 6057,64 

Оплата послуг з проведення планових 

аудиторських перевірок недержавного 

пенсійного фонду 

410 44000,00 15000,00 59000,00 

Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням 

операцій з пенсійними активами, які 

надаються третіми особами (р. 421 + р. 

422 + р. 423), з них: 

420 4467,26 50,00 4517,26 



послуг торговців цінними паперами 

(посередника) 

421 4467,26 50,00 4517,26 

витрат на ведення обліку та 

перереєстрацію прав власності на цінні 

папери 

422    

витрат на ведення обліку та 

перереєстрацію прав власності на 

нерухомість 

423    

Оплата інших послуг, надання яких 

передбачено чинним законодавством з 

недержавного пенсійного забезпечення 

430 1759,00 600,00 2359,00 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за 

рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 

+ р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430) 

440 107815,68 15921,00 123736,68 

Прибуток (збиток) від інвестування 

активів недержавного пенсійного фонду 

(р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440 

450 -48918,77 -9362,58 -58281,35 

Чиста вартість пенсійних активів на кінець 

звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + 

р. 450) 

2 X X 52620,88 

Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 

2 - р. 1) 

3 X X -9362,58 

3. Довідка про зміну чистої вартості активів та зміну чистої вартості одиниці пенсійних 

активів 

(грн) 

Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 

Чиста вартість одиниці пенсійних активів 

на початок 

звітного 

року (Ап, 

грн) 

на кінець 

звітного 

року (Ак, 

грн) 

зміни протягом 

звітного року* 

(За, %) 

на початок 

звітного 

року (Вп, 

грн) 

на кінець 

звітного 

року (Вк, 

грн) 

зміни протягом 

звітного року** 

(Зв, %) 

1 2 3 4 5 6 

61983,46 52620,88 -15,10 0,609705 0,517609 -15,10 

__________  

*Алгоритм розрахунку показника:  

від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість 

активів на початок звітного року (Ап);  

отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);  

частка від ділення множиться на 100%.  

**Алгоритм розрахунку показника:  

від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається 

чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);  

отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок 

звітного року (Вп);  

частка від ділення множиться на 100%. 
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3eir Hesanex(Horo ay4nropa

Hauionantnifr rcouicii, Igo sAihcHto€ AepxaBHe
perynpBaHnn y cQepi pnuxie Qiuancoanx nocnyr

Paai HT <<HnnO <XnI1Hl4fr>

Agninicrparopy:
Toaapucray s o6uexeuop eiAnoaiAantnicrp
<<Kounauic s ynpaeninun aKTHBaMn ra aguiuicrpyBaHHs neuciiluux Qouaie
<<yKPA|HCbKI AOHAn>>

3air uroao avanrv diHaxcoeol sEirHocri

AyMKa ia eacrepetKeHHet{

Mr npoeenu ay1tr Qinarcoeoi seirFrocri HEnIAnPh€MHl4l-lbKOTO TOBAP14CTBA <HEAEPXABHilIZ
npOoECItZHtAfi nEHCInHyltZ OOH.4 <XflIbHilfi> (roa €APflOy 334O445t, uicqesHaxoAxeHHe: O4O7O,

r',r. KrIe, ayn. BepxHiil Ban, 6.72, aa$ani no rercry <<Oou4>>), qo cKnaAa€rscc s SanaHcy (3eiry npo

$iHaucoeufi cran) ua 31 rpygHs 2019 pory, 3eiry npo $iuaHcoai pe3ynbrarr (3eiry npo cyrynHnft
goxig), 3airy npo suiHr,r y BnacHoMy ranirani, 3eiry npo pyx rpouloBhx roruris sa pir, ulo sarix'1ilecc
3a3Ha'.{eHo}o Aaron, ra f]pr,rruiror Ao Sixaxcoeoi sairFrocri, ernouaoqn crrcflnh eurcna4 3Haqyu.ll4x

o6niroehx nonirrr.

Ha xauly AyMKy, 3a BilHcrKoM BnnuBy nnraHHqf onficaHoro a pos4ini <<OcHoea Anc AyMKl4 is

3acrepexeHHgM>> Hauoro seiry, $iHaucoea seitHictu, r4o AoAaerbcn, ei4o6paxa€ AocroBipxo, a ycix
cyrr€Bt4x acneKrax SiHancoer,rft craH OoHAy na 31- rpyAHe 2019 porcy, fioro $iuaHcoei peaynurarn i

. rpouloai noroKl4 sa pir, 14o sarciHqilBcr 3a3HaqeHoo Aaroto, eiAnoeiAFro Ao MixnapoAHl4x crau4aprie
$iuaHcoeoi geirHocri (MCO3) , ra eiAnoaiAa€ BilMoFau 3arory Yrpalura <<[1po 6yxranrepcurcufi n6nir ra
QixaHcoey seirHicru e YrpaiHi>> aiA 16.07.1999 N9 996-XIV UoAo cKnaAaHHr Sinancoeoi seirnocri.

OcxoEa nnq AyMKr ia eacreperxeHHeu

Insoprqaqic B oKpeMnx posAinax npruiror 4o QixaHcoeoi geirHocri posrcpura He B noBHoruy o6cnsi, ttlo

He e noeHift uipi ei4noeiAae BuMorau MCO3. Tar, ari.qHo s naparpa$opt 134 MCSO 1 nignpreucrBo Ma€

po3KpuBaril ixQopuar-1iro crocoBHo ynpaeniuun xaniranou.'l-lpore e flpnuixax po $inaHcoeoi seirFlocri
OoHAy eiAcfrHift posAil <<Bnraorn AocrarHocri ranirany fi repyeaHHc raniranoN4>> : iu$opuaqiep qoAo
3MtHt4 r{t4croi eaprocri arrheig nescifiHoro QoHAy ra qucroi aaproeri oAnnuqi neHcifiurx arcrnein Uuoro

QoHay.

01042, u. Kra'rr, 6y.r6sap Mapii llpr.rfivraueuxo,'1. f 27
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Mn npoeenn ayAnr ei4noei,qno 4o MixnapoAHr,rx craHAapriB ayArry BuAaHHe 2OI6-2OL7 , npui,runrnx e
sxocri naqionanuHLrx craHAaprie ay4nry (4ani sa reKcroM - MCA). Hauly ei4noeiAanuHicrs griAHo s
q14M14 craHAapraMn BnKnaAeHo e posAini <<BiAnoeiAanusicru ayAnropa 3a ayA[T $inancoaoi seiTHocri>>
Hauoro seiry. Mr € He3anexHhMh no eiAxouJeFrFrto 4o Oon4y griAso s KoAerccor4 ernKt4 npoSecifiHrax
6yxranrepie Pa4n s uixuapo4uux craHAaprie errrcil 4nn 6yxranrepie, Ta eruqHhMn Bnroratt l
3acrocoBaHVMIA B YrpaTni Ao Hauoro ayA[ry SiHaxcoeoT 3sirHocri, a raKox Bt4KoHarn iHu"ri o6og'csril a
erhKl4 eiAnoeiAHo Ao qr4x Br4Mor. Mn eeaxaeMo, ulo orpr4Mari naur ayArropcbKi AorasH e Aocrarniun i

npuiHrrnruil Ans BrKopt4craHHe ix cr ocHoeu Anc Hauol 4yurcu is sacrepexeHHeM.

KnlortoEi nltraHHe ayAnry
Kntoqoei nrraHHe ayAury - ue nxraHHe, rqo, Ha Haue npo$ecifine cyAXeHHe 6ynn stavyqrMil niA ,{ac
Halxoro ayAnry $inaucoeol aeirxocri sa noror.{Hr4fi nepio4. tli nnrauHn po3rncAafihcs a roxrercri
Harroro aYAury $inancoaoi seirHocri a qinouy ra nph Sopuyeanui 4yurcu qoAo neT; npr qboMy Mr He
BilcnoBnpeMo orcpeuoT AyMKt4 u.loAo t-lt4x fluraHb.
,Qo4arroao Ao nilTaHHt, onrcaHoro e pos4ini <<Ocuosa Anq AyMKr4 ie sacrepexeHHeM>>, Mv1 Bn3Havufinl
qo onucaHi Ht4xqe nilTaHHs € KlrloqoBr4Mr nlraHHtMAayAnryt nxi cni4 eiAo6pagilril a uauouyeeiri.

Oqinxa Qinaucoenx ineecruqifi sa cnpaBeAnnBoro eapric,rrc 6nA)
Ha Hauy AyMKy, qe nr,rraHHF € oAHr4M s Hafi6inuu 3HaqnMtax Anq HauoFo ay4ury y 3e'n3ry is sFtaqHoo

'.{acrKoo $ixaHcoerx ineecrnqifi, s 3aranuxifi cyui arrheie Oonny (4I,5o/o), BncoK14M pieueu
cy6'exrnaHocri Aonyu.leHb, BrKop14craHrx nph ergxa'.{exi eaprocri $inaHcoeux ineecrrqifi, Ta
c1rrresicro cyAXeHb ft oqiuor s 6ory ynpaeniHcuKoro nepcoHany Kounauii.
CraHou na 31.L2.2019 OoHa uae QiHaHcoei iHeecrilqiT, 4o cKraAy eKrx BXoAeru OBAfl. Cranou na
31.12.2019 6anaHcoea eapricru qux iHeecrht-1ifi cx,nana 22tnc" rpn. $ri4uo o6nixoerx nonirux OoHAy
nicnr nepaicxoro Bh3HaHHt OoHA orliHloe ix ea cnpaBeAnilBoo eapricrn. Peaynuraru eiA sr'4ixr4
cnpaBeAnuBoT eaprocri yrpr4MyBaHoro A A npoAaxy QiHaxcoeoro aKTilBy Bl,t3Haprbce qepes npn6yrrn
qu g6nrrr.
Mr nopiaHnnn 6anascoey eapricru OBAfi s ix pnHroeon eapricno. Mn nepeKoHanrcb B ToMy, r4o
Qixancoei iHeecruqii ei4o6paxexi e 6yxrarrepcbKoMy o6nixy 3a cnpaBeAnHBoto aapricro, cra i e ix
p14HKOBOrO.

Hauu 6y.na npoBeAeHa oqiHra KopeKrHocri ra Aocrarxocri poerprrrie y SiHancoeifi seirHocri
ixQopuaqil y ei4nor.uenxi st4gFtaqexnn eaprocri SixaHcoanx ineecrnqiil.
IHQopuaqin npo @iuaucoei iFreecrrllii posrprra y llprauirrax 3.4,5 ra 6.5 SiHaHcoaoTseirHocri tDonny.

InQopuaqin, u4o xe e $ixarcoBoKt sEirxicrlo ra aEirou ay4]tropa qoAo xei
Poarpurrn ra noAaHHe pivnrx gairHrx AaHux Oon4y s4ificHoeanocu A4uiuicrparopoM - TOB <<KyA AnO
<yKPAIHCbKI OOHAI4> ei4noai4no Ao Br4Mor LrilHHoro 3aKoHoAaBcrBa, 3oKpeMa flonoxexHe npo
nopfiAoK cKnaAaHHc, Qopuyearuc ra noAaHHr a4uixicrparopoM HeAepxaBHoro neuciftHoro SoxAy
seirFtocri 3 HeAepxaBHoro nexcifinoro sa6esnevennn, 3arBepAxeHoro Poenopn4xenxn
.Qepxaeuol romicii 3 peryntoBaHHe pnuria $iuancoerx nocnyr VrpaTxra 27.1O.2OI1 N9 674 BiA
27.LO.2OtL (is sruinaun ra AonoBHeuHrr'lu).
Ynpaaniucurrfi 'nepcoHan AAI4iFricrparopa Oox4y - Tosaprcrea s o6MexeHoto eiAnoeiAanuFticrlo
<<Koi4naHic s ynpasninHe aKrilBaMil ra aAN4iFricrpyeaxun neHcifir.{'|x Sonaie <yKPAIHCbKI OOHALI>
nece ei4noai4anuHicru sa iH$opuaqito y piqFu4x 3sitHr4x AaHilx sa 2019 pir, nrci BKnoqalorb:

- 3aranuni ei4omocri npo HeAepxaenufi neHcifiHrfi QoHa (gopua HflO-1);
- 3eir npo cKnaA, crpyKrypy ra qncry eapricru arrheie HeAepxaBHoro nenciftuoro Sox4y craHoM

na 31 rpy4ns 2019 p. ($opuaHnO-2);
- 3eir npo st,tiHy qhcroT aaprocri nencifiHrx arrileis HeAepxaBHoro nencifinoro SonAy craHoM Ha

31 rpy4nr 2019 p. ($opua HnO-3);
- 3eirHi 4axi nepcoxiSiroeaxoro o6niry yvacHurie HeAepxaBHoro neuciilHoro OonAy craHoM Ha

31 rpy4He 2019 p. (Sopua HflO- );- 3eirHi 4aHi npo pe3yflbrarr Aicnsxocri KopnoparhBnrax i npoQeciftsux HeAepxaBHrx nescifinrx
SoHaie craHoM ua 31 rpy4ns 2OL9 p. ( Sopua HflO-S);

- 3sirxi 4aui npo yvacHrria HeAepxaBHoro nexcifiHoro Son4y ga siroeoo xareropieo craHoM Ha
31 rpy4nr 2019 p. (Sopua HnO-6);

- 3eir npo cKnaA ra crpyKrypy arcrneie HeAepxaBHoro nexcifiuoro QoH4y craHoM na 31 rpy4xn
2019 p. (Qopua Hl-lO-7);

- 3eir npo AoroBopil, tqo 6ynra yrcna4eHi sa qixuuluu nanepaMh yrpaiHcurrx emireuria, rri
BXoAcrb (exo4rnr) Ao cKnaAy arcrheie HeAepxaBHoro nexcifinoro $oH4y (Sopua Hl-1O-8);

- IHQopuaqip uloAo guix qrcrol eaprocri o4nurqi nenciftnrx sHecxie (Sopua Hl-lO-9);
- Aoeiary npo qilcry aapricru arrileie HeAepxaBHoro nexcifinoro Oonay"
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Haula 4yura qoAo $iHancoeoT aeirFrocri He nouhpxc€Tbce Ha pivni seirni Aaxi i Mil He po6rr,ro
BI4CHOBOK S 6y4s-nxuu pieueu BneBHeHocri rl.l0Ao qnx piuHnx gairFt14x AaH[x.
Y sa'rsxy s'l{6uuNa ayA[ToM $ixancosoT seirnocri Haluoro eiAnoeiAanuxicrto e o3Hafior4hrilcn e piuHunar
3eirHuNll4 AaHnMV ra npil qboMy po3rneHfr[, un icnye cyrr€Ba neei4noei4nicru uix pivHur'ln seirxl4t4l4
AaHVMn i$iHancoeoo seirHicro a6o sau:ruu 3HaHHeMl4, orphMaHrMt4 ni,q vac aVAvry, a6o qr rli pir{Hi
seirHi AaHi BilrlcAaorb raKnMV, r4o luicrrru cyrr€Be BtaKpltBneHHe.

lloAo piqHnx geirHilx AaHilx sa 2019 pir, nri noAanrbce 4o HaqioHanuHoT roMiciT, r4o :4ificr+roe
AepxaBHe perynoBaHHn y cQepi prHrie $ixaHcoeux nocryr, MV BVcnoBVnil AyMKy g.loAo iHQopMarlii e
H14x y oKpeMouy aairi 3 HaAaHHq BneBHeHocri eia25.O2.ZO20.

Tarcru q14HoM, Ha ocHoei npoee4eHol ualau po6oru crocoBHo piunrx geirurx AaHhx, orpt4MaHrx Ao
Aaril Halxoro 3eiry aYAVTopat Mn He p,ifrunu BLrcHoBKy, r4o icuye cyrreBa ueei4noeiguicru rqix qrur
piuHrun gairHhM14 AaHVMIA ra Sixaxcosoto sgirHicrto a6o HauhMt4 3HaHH9Mr, orpilMaHt,tMt4 xaun niA
Llac ayAilry, a6o ulo iH$opuaqir B qnx pivxrx eeirHtax AaHhx Ma€ BnmqA raxol, r.tlo rutichru cyrreai
B14KphBJteH H9.

Bignoaiganuxicru ynpaenincbkoro nepcoHany A4rixicrparopa oor4y ra rnx, roro xaginexo
xafi enu1nr.rlt noBHoBar(eHHnMr, aa Sixancoey aeirxicrr
Ynpaanixcuxrfi nepcoHan Agruinicrparopa oox4y - Toeapucrea s o6uexexoo eiAnosiAanuxicrlo
<<Kol4naHie s ynpaeniHHe aKruBaMr ra a4uinicrpyeauHn nescifiunx Sonaia <yKpAiHCbKI OOHAI4>
Hece eiAnoeiAalunicrs 3a cKnaAaHHe ra Aocroeipue no4auun QinaHcoeol seirHocri Oon.qy ei4noeiAno
Ao 3acrocoeaxol ronqenryanuuoT ocHoBl4 Qinancoeol seirHosri - Mixnapo4ui craH,qaprr Siuaucoeolseirxocri (MCO3) ra 3a raKy cilcreMy eHyrpiu.rHuoro KoHrpono, eKy ynpaBriscurrfi nepcoHan
A4tuiuicrparopa Oor+4y Bh3Haqae norpi6uoro A.nq roro, ulo6 sa6esneqhrn cKnaAaHHc Sinancoeoi
eeirHocri <Dox4y, u.lo He uicruru crrr€Br4x Br4KphBneHb euacni4or uaxpaftcrea a6o nournxu.
flpr crcnaAaxHi $iuaHcoeoi geirHocri ynpaaniHcurrfi nepcoHan A4ruinicrparopa Oon4y Hece
ei4noei4ansHicru sa oqiHry s4arxocri OoH4y npoAoBxyBaril cBoto 4innuHicru ua 6esnepepenifi ocnoei,
po3Kp14Baloll14, Ae qe 3acrocoBHo, nhraHHs, uto crocytorbcg 6esnepepeHocri 4innuxocri, Ta
Bl4Kopl4croBytottil npilnyqeHHe npo 6esnepepaxicru 4irnuuocri 4nr 6yxranrepcbKoro o6niry, rpim
anna4xie, eKqo ynpaenincur[fi nepcoHan a6o nnaHye nirei4yaarn ni4npreMcrBo \n npvnvlurvl
4ianuuicru, a6o xe uae isulrx peanbHnx anbrepHarllB tlboMy.
Ti, roro Ha4ileHo naitanulnuvt noBHoBaxeHHsM14, Hecyru eignoeiganuuicru 3a HarneA 3a npoqecoM
QiHaxcoaoro seiryeaHHn OoH4y.

Bi4noai4anunicru ay4lrropa 3a ayAltr Qixaxcoeoi eeirxocri
Haulruu qinrun € orpl4MaHHr o6ipyuroeaHoi gneeueHocri, rqo Siuancosa geirHicru y qinouy ue
t"tictrru cyrreBoro BhKpt4BneHHc eHacni4ox traxpailcrea a6o nournrcv, Ta Bnnycr sairy ayAhropa, qo
uicrrrs Hauy AyMKy. O6ipyxroeaHa BneBHexicru e BucoKr4M piexeu BneBHeHocri, npore He rapaHry€,
f4o ayAllr, npoee4enrfi eiAnoeiAFto 4o MCA, 3aBXAr4 Bt sBvtrb cyrreBe B[Kpl/BneHHs/ gKu.lo eouo icuye.
Bnrpuelexuc Mpx}rrb 6yrn pesynbraroM luaxpaficraa a6o nournrn; BoHn BBaxaprbcr cyrr€Br4Mh,
gKlJlo oKpeMo a6o e cyrynnocri, nr o6ipyxroBaHo ovircyerucr, BoHt4 Moxyrb BnnnBaril Ha eroHol'4i.lFti
pituenxa KopucryBaqie, r4o npnfiuaorsce Ha ocHoBi qiel $ixaHcoeoi seirnocri.
Bnronyrcun aYAnr ei4noei4no Ao Br4Mor MCA, MA BrKopl4croByeMo npoQecifixe cyAXeHHg Ta
npoQecifiurfi crenrrqu3M nporsroM ycboro 3aBAaHHe 3 ayAury. Kpiu roro, un:

. IAesrr$ircyeuo ra or{ispeuo pn3vKr cyrreBoro BilKpr4BfleHHr SinaHcoeoi seirxocri eFtacriAor
ulaxpaficrea qta noMrrKlt, pospo6nneMo fi evroHy€Mo ayA[Topcuri npoqeAypt4 y ei4noai4u na
tli praurcn, a raKox orphMyeMo ayAilTopcbKi 4ora:r, qo e Aocrarsiuu ra npniluRruuuvl A A
Bl4Kopl4craHHc ix sr ocHoBl4 Ang sauoi AyMKt4. Pugnx He BilcBneHHg cyrr€Boro B[KpilBneHHc
eHacni4or Luaxpaficraa e Btat4t4M, nix .qnn BrKphBneHHc eFtacniAoK noMil.nKLt, ocrinuru
uaxpaficreo Moxe BKltoqarh 3MoBy, ni.qpo6ry, HaeMucni nponycKl4, HenpaBhnbHi reep4xennr
a6o HexryeaHHe 3axoAaur anyrpiurHboro KoHTponto;

. OrpilMye[4o posyl'litHn saxoAie enyrpiuluuoro KoHrpo.no, qo crocytorbcg ay1nryt Ane
poepo6rr ayArropcbKnx npoqeAyp, Rri 6 ei4noei4anu o6craeuHaM, a He Anc Br4croBreHHc
AyMKr4 r4o4o e$ercrilsHocri chcreMu auyrpiuluuoro KoHrpono;

. Ot{iHpeuo npnfiHrrHicru 3acrocoBaHnx o6.niroerx nonirrr ra o6ipynroeaHicru o6niroerx
oqinor i siAnoeiAxl4x posrprrria ix$opnarlii, spo6neunx ynpaeniHcbKhM nepcoHanoM;I floxo4ut"to B14cHoBKy t{oAo npuftnnrxocri BnKopilfiaHHe ynpaeniHcurcru nepcoHanoM
npilnyu{eHHe npo 6eanepepeHicru 4irnuxocri cr ocHoBt4 4nr 6yxranrepcbKoro o6niry ra, Ha
ocHoei orpilMaHux ayArTopcbKrx 4orcaaia ,po6uuo Bl4cHoBoK, vn icHye cyrreBa HesrgHaqeuicru
tt1o4o no.qifi a6o ytuoe, qri nocraernn 6 ni4 snaqHHfi cyruHia Moxnheicru Oon4y npoAoBxt4rt4
6esnepepeHy 4irnuHicru. grulo M14 AoxoAr4Mo Bt4cHoBKy r{oAo icxyeaHHn raroi cyrreeoi
HeB[3HaLleHocri, lar nosltxFti nphBepHyrh yBary B cBo€My seiri ay4uropa Ao eiAnoeiAFil4x
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po3Kpr4rriB iHQopmaqil y Qiuancoeifi seirFrocri a6o, nrcqo raxi po3Kphrre in$opmauii e
HeHanexHilr'lr,r, r'lo4n$iryearr cBoo AyMKy. Haui BrlcHoBKvr lpyHryorucg Ha ayAvrropcbKl4x
AoKa3ax, orprMaHrx Ao Aarv Hauoro aeiry ay4rropa. Briu, uaft6yrni noAiT a6o yMoBr4 Moxyrb
npnuycvrn rounasip npvnnHurn cgoo aicnuHicru Ha 6e:nepepexifi ocHoai;

. OqisoeMo 3aranbHe noAaHHq, crpyKrypy ra sMicr Qiuaucoaoi seirxocri BKnnqHo 3 po3KplrrrcM
iu$opuaqil, a raKox re, qh noKa3ye QiHaucoea seirHicru onepaqiT ra no4iT, Luo nornaAeHi e
ocHoBy iT cua4auHA, TaRt u{o6 Aocgrrn 4ocroeipnoro noAaHHe.

MI noeiAor'4rc€Mo r]4M, Koro saAineno HafieraqilMh noBHoBaxeHHcMh/ pa3oM 3 iHrur4M14 nilTaHHgM14
iHQoptua4irc npo 3anaaHoeannil o6cnr i qac npoBe4eHHe ayAilry ra cyrr€Bi ay4rropcuri pesynurarn,
BKnoqatoqn 6yAu-qxi cyrreei HeAonixr saxoAie suyrpiunuoro KoHrpono, BhqBneHi Haun niA qac
aYAnrY.

Mu rarox HaAaeMo n4M, Koro uaAineno xaftehqhrau noBHoBaxeHHsMr4/ TBepAXeHHq. u1o Mx Br4KoHanh
eiAnoeiAHi etuqni BilMon4 uloAo He3anexnocri, ra noei4ol,rnsel4o ir,4 npo aci crocyHKr i isuri nnraHHg,
sri uornu 6 o6ipyuroeaHo BBaxarilcb raKilMvr, ulo BnnrBatorb Ha Halxy He3anexxicru, a raKoxf Ae qe
3acrocoBa Ho, tqoAo aiAnoeiAFr r4x 3acrepexH ilx saxo4i e.

3 nepenircy Bcix nrraHu, iuQopua4in qoAo eKr4x HaAaBaracb rr'!M, roro HaAinexo HafteilqilMr
noBHoBaxeHHAMnt Mt Bn3Haqvnv ri, r4o uanr Hafi6inuure 3HaqeHHs ni4 vac ay4rry SiuaHcoeol
sairxocri norot{Horo nepio4y, To6ro ri, sri e soqoBrMh nr4raHHeMh ayA[ry. Mu onrcyeuo qi nilraHHe
B cBo€My sairi ay4uropa rpiu arna,4ria, eKr4o 3aKoHoAaBqtaM qh perynqropH!tM aKToM sa6opoueuo
ny6aivne po3Kpnrrs raKoro n[TaHHs, a6o grcu{o sa arpafi BhHgTKoBl4x o6craarH Mu Bl43HaqaeMo, r4o
TaKe nilTaHug He cniA er4csirnoearil B Ha[loMy sairi, ocrinuru HerarreF{i xacnigxtr raKoro sncaitneHHc
Moxyrb ouiryeauo nepeBaxrrr fioro ropucuicrb Ane inrepecia rporua4curocri.

TOB <Ayarropcxa Qipna <EIII4CKOP IAPAHT"
01M2, u. Krair, 6y:nnap Mapii llpr,rrzMa.reHKo, 1/ 27 , ofic 50'l

ren./Saxc: /+380M/ 28542-25, ruo6. /+38 067/ 5A6-98-48
e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.cclrn



Qeil posgin crcnaAeuuh 3 ypaxyBaHHttM Bt4Mor, BcraHoBneHux qacruHoto rperboto crani 74 3axouy yrcpaiuu
<l1po ay4ur Qiuaucoeoi sairxocri ra ayAuropcbxy ginnunicrr> eiA 21 t-pynHfl 2017 porcy N9 225g-Vifi (3arcou
2258) ao ayAuropcbKoro seiry

vSrogrlGHlcTb 3Brw nPo vnPABnrHHg,flKuil cKnAgAeTbcf, BrEnoBrEHo go 1AKqHqAAB1TBA,3
orHAHcoBoKr SBrrHrcrKr 3A SBrrHnil flEProA; npo HAgBHrcrb cyrreBux BnKpuBnEHb y BBrrr
NPO YTIPABNIHHg TA iX XAPAKTEP

BiAnosi4xo 4o u.7 cr. 11 3aroHy YrpaTHra <<l-lpo 6yxranrepcurrft o6nir ra einaHcoey geirHicrs e
YrpaIHi>> BiA 16.07"1999 N9996-XIV oona seinuHeHhfi ei4 Ha4aHHn raKoro seiry.

cvTTeBA HEBnSHA.IEHTCTb-, flKA MO)I<E CTAB|ITU nrq cyMHrB SI|ATHTCTb npo4oBrIGHHgAxsnbHocrr rcPnAnqHoi ocoEtL orHAHcoBA sBirnrcrt siot nipeatpserbcs, HA
EESNEPEPBHIfr OCHOBI Y PASI HAf,BHOCTI TAKOi HEBNSHA'TEHOCTI

Mr seepraeMo yBary xa flpruirry 2.3., ara 3a3Haqa€, u1o $iHaxcoea geirFticru <Dou4y cKnaAa€rbce Ha
ocHoBi nphnyqeHHe, t{o Oor4 e 6esnepepeto Airor{r4l'4 i ganrularrMerbcg 4irovru B AocexHoMyuail6yrHsol.ly' Ay4raropou He BucBreuo noAifi a6o yuoe, Rxi BKa3ynrb 

"J 
icny"a""" cyrreeoi

HeBh3HaLleHocti, u-1o Moxe nocraeutn niA snaqFrtafi cyuxia s4aruicru Oon4y npo4oBxyBarr 4irnsuicrura 6eanepepenifi ocHoei.

Qert poz4in cxna4enurt 3 ypaxyBaHHrM peKoMeH*auifr uloAo ayAuropcbKnx sairia, sxi noAaprtce AoHa4ionananoi xonicii, t4o sAihcnpe AepxaBHe peryntoBaHHtt y cfuepi pnurcia einaucoaux nocnr/r, aa
pe3ynbraraM n ayAury piunoi zairuocri

AOTPnMAHHS BUMO| HOPMATnBHO-ilPABOBnX AKTrB HA4KOMOrHnOCnyr, r4o pErynprorb
4rnn bHrcrb orHAHcoBnx vcrAHoB (3oKpEMA, HEEED|aBH ux n EHcrfr n ux o6u4ta1

flnraxsg t4oAo Aorpl4MaHHs Bl4Mor
3aKOHOAaBCTBa

uoao
BiAnoei.qu (norcueHxn)

cyMlqeHHe npoBaAXeHHn au4ie rocno4apcuroT
AicnuHocri

OonA sAificFrloe He4epxaBHe nexciftne
ga6esneqenHn, u.lo € BilKnoLtHt4M Bt4AoM 4innuxocri.
l-lpoea4xexHq iHuoro awgy 4ianatocri sa6opoHeHo
3aKOHOAaBCTBOM.

HaAaHHs QiHaucoerx nocnyr Ha ni4craei
AoroBopy y ei4noai4uocri 4o 3aKoHoAaBcrBa ra
enyrpiunix npaBrn HaAaHHl Qiuancoerx
nocnyr cy6'€rtoM rocnoaapoBaHHg

OoxA s4ificuroe HeAepxaBHe neucifiHe
sa6egneqeHxs yvacunris Sonay Ha ni4craei
nescifisrx roHrparrie ra AoroBopie npo Bt4nnary
4eHcii Ha Bh3HaqeHrft crpor.

poauiqeHHn ixgopuaqiT Ha. B/lacHoMy ee6-cafiri
(ee6-cropi x qi ) rb sa6esneqeH He iT a rryan unocri

A4uinicrparop Oonay cBoeLtacHo poauiulye
iH$opuaqio npo HaAaHHr gixancoailx nocnyr Ha
enacHifi ae6cropiHqi
www.ukrfunds.com.ua
:a sa6esneqye iT arryaluHicru

po3rneA seirHocri nescifinoro Qonay paAoo
nescifisoro Oox4y Ha cBoeMy saci4anui Ao Aaril
ayAilTopcbKoro BrcHoBKy, rqo oQopunoerucn
nporoKonoM Bt4 qoro opraHy vnDaen iH Hc

Oixaxcoea geirHicru Oon4y, sKa ni4nrrae
onprnoAHeHHlo, 3arBepAxeHa piuexxnu paAyr

Oox4y, sKe o$opuneuo nporoKonoM
Ne 22/Ot/2020 eia 22 ci\ns 2020

TOB "Ayarmopcrxa Qiprua "EIII4CKOP IAPAHT"
01M2, u. Kwir,, 6ym,nap Mapii llpzrZnaueuxo, 7 / 27 , o$ic 501.

ren./ Sarc: / +38 A44 / 28542-25, Mo6. / +38 067 / SM-98-48
e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com



Ixlui eneMeltrr,l

ocHoBHr BI4OMOCTT npo AyEnTOpCbKy OXpMy

lloeua uaiueHyBaHHs ropuguuuoi oco6n
TOBAPT4CTBO 3 OBM EXEHOIO BTAnOBI4AI bHrCTlO
<AyAI4TOPCbKA OIPMA <<EJll4CKOp TAPAHT>>

Koz 3a €IIP1OY t6463676
flara Aepxaanoi peecrpauii 29.1 1.1993

Ceiaoqreo AnY
CeiAoqreo npo BHeceHHq Ao Peecrpy cy6'errie ayArropcbKoi 4innuxocri
N9 0218, BhAaHe sri4no s piuJeHHcM Ay4raropcurcol naaarr yrpainra eiA
26,01.2001 p. sa Ne 98

M icuesuaxoar<eHHs 1L 1Q{2,1- Krie, 6yn seap Ma p ii fl pu fi ua eenro, t / 27

Kroqoer4l4 naprHepoM 3aBAaHHs s ayAury,
pe3ynbTaToM gKoro € qefi 3Bir He3anexHoro ayAuTopa,
Fenepansxnil Al,tpeKrop
CepruQixar A|TY cepii A Ne 004056 eiA 24.12"1999
HoMep B Peecrpi AnY 100876

25 nproro 2O19 poxy
Knie, Vrpalna

B.B. Basinoaaffi
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Непідприємницьке товариство « Недержавний професійний пенсійний фонд «Хлібний» 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

 
Непідприємницьке товариство                                                              

«Недержавний професійний пенсійний фонд «Хлібний» 
 

Звіт про прибутки та збитки та інші сукупний дохід за рік, 
який закінчився 31 грудня 2019 року 

в тис.грн. 
Примітки 

Рік, що закінчився  
31 грудня 

2019 2018 
1 2 3 4 

Інші операційні доходи в т.ч. 6.1 17 13 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

 
17 13 

Адміністративні витрати 6.2 (16) (10) 
Інші операційні витрати в т.ч. 6.3 (10) (11) 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 

 
(10) (11) 

Інші фінансові доходи 6.4 9 8 
Прибуток (збиток) за рік 

 
- - 

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2019 року 

  Примітки 31 грудня 
2019 

31 грудня 
2018 

1 2 3 4 
Активи       
Поточні активи 

   Фінансові інвестиції  6.5 22 28 
Грошові кошти 6.6 31 34 
  

   Усього активи 
 

53 62 

Власний капітал та зобов’язання 
   Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 6.7 53 62 
Разом власний капітал та зобов’язання 

 
53 62 

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

в тис.грн. 
Примітки 

Рік, що закінчився  
31 грудня 

2019 2018 
1 2 3 4 
І. Операційна діяльність       
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)   (16) (10) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності   (16) (10) 

ІІ.  Інвестиційна діяльність   
  Надходження від погашення позик   26 - 

Надходження від отриманих: відсотків   9 9 
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Непідприємницьке товариство « Недержавний професійний пенсійний фонд «Хлібний» 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій   (22) - 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності   13 9 

ІІІ. Фінансова діяльність   
  Чистий рух коштів від фінансової діяльності   - - 

Чистий рух грошових коштів за звітний період   (3) (1) 
Залишок коштів на початок року 6.9 34 35 
Залишок коштів на кінець року 6.9 31 34 

 
Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
 

Зміни в капіталі Статутний 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі 
лені прибутки 

Всього  
власний 
капітал 

1 2 3 4 5 
Залишок на 31 грудня 2017 року - - - - 
Використання прибутку - - - - 
Усього сукупний прибуток за рік - - - - 
Залишок на 31 грудня 2018 року - - - - 
Використання прибутку - - - - 
Усього сукупний прибуток за рік - - - - 
Залишок на 31 грудня 2019 року - - - - 
 

 

                     

Генеральний директор                                                 Захараш Т.І 

 

Головний бухгалтер                                                      Гончар М.П. 
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Непідприємницьке товариство « Недержавний професійний пенсійний фонд «Хлібний» 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

Непідприємницьке товариство                                                                   
« Недержавний професійний пенсійний фонд «Хлібний» 

Примітки до річної фінансової звітності за МСФЗ за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 

1. Інформація про пенсійний фонд та програми пенсійного забезпечення 
1.1.  Інформація про НПФ 

Найменування Фонду: 
українською мовою повне: Непідприємницьке товариство «Недержавний професійний 

пенсійний фонд «Хлібний»; 
українською мовою скорочене: НТ НППФ «Хлібний»; 
англійською мовою повне: Non-profit organization «Private Professional Pension Fund 

«Khlibni»; 

Юридичний статус НТ НППФ «Хлібний»; 
Непідприємницьке товариство «Недержавний професійний пенсійний фонд «Хлібний» (далі – 

Фонд або НПФ) є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. 
Мав статус неприбуткової установи (внесений до Реєстру неприбуткових організацій 11.05.2005 

року, рішення № 143), виключений з реєстру неприбуткових установ рішенням № 1726564601158 від 
10.07.2017 року та дата скасування ознаки неприбутковості 01.07.2017р.   

ЄДРПОУ 33404451.  
Вид Фонду – професійний, тобто це недержавний пенсійний фонд, засновником (засновниками) 

якого можуть бути організації роботодавців, їх об'єднання, об'єднання громадян, професійні спілки, їх 
об'єднання або фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті 
фонду. Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов'язані за родом їх професійної 
діяльності (занять), визначеної у статуті фонду, а також фізичні особи, які є працівниками організацій 
роботодавців, їх об'єднань, членами або працівниками професійних спілок, їх об'єднань, які створили такий 
фонд. 

Фонд має самостійний баланс, рахунки у зберігача, печатку, штампи та бланки зі своїм 
найменуванням. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПФ № 47 від 08.08.2005р. 
НТ НППФ «Хлібний» включено до державного реєстру фінансових установ 04 .08.2005 

року, реєстраційний номер 12101608. 

Засновники Фонду 
Засновником НТ НППФ «Хлібний» є Всеукраїнська профспілка працівників харчової, 

переробної промисловості та суміжних галузей. 

Мета діяльності НТ НППФ «Хлібний» 
НТ НППФ «Хлібний» створений для провадження діяльності з недержавного пенсійного 

забезпечення шляхом накопичення пенсійних внесків на користь учасників Фонду з подальшим 
управлінням пенсійними активами, а також здійснення пенсійних виплат учасникам НТ НППФ 
«Хлібний» у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» порядку. 

Предмет діяльності НТ НППФ «Хлібний» 
Предметом діяльності НТ НППФ «Хлібний» 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. 

Органи управління НТ НППФ «Хлібний» 
Органами управління НТ НППФ «Хлібний» є загальні збори засновників та Рада фонду. 

Створення інших органів управління Фонду заборонено. 
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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-3 від 25.04.2008 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 та адміністрування пенсійних фондів «Українські фонди» (далі – КУА) 
відповідно до договору на управління активами № У-2 від 25.04.2008 року. КУА діє на підставі 
таких ліцензій: 
ліцензія серії АГ № 580049, видана НКЦПФР 23.12.2011 року, строк її дії – безстрокова. Професійна 
діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів 
(діяльність з управління активами). 
Місцезнаходження КУА: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40. 

Зберігачем НТ НППФ «Хлібний» є Публічне акціонерне товариство «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 
«УКРГАЗБАНК» (далі – Зберігач), який надає Фонду відповідні послуги згідно з договором № 
7/2015 від 21.10.2015 року. 
Зберігач діє на підставі ліцензії серії АЕ № 263238, виданої ДКЦПФР 28.08.2013 року. 
Місцезнаходження Зберігача: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд.1. 

 
1.1.1 Опис програми пенсійного забезпечення НТ НППФ «Хлібний». 

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;  

 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;  
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 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 цим 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 цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;  
 державне регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляду за його 

здійсненням.  
 
Вкладники Фонду 

До основної групи вкладників Фонду, які сплачували пенсійні внески відноситься  Всеукраїнська 
профспілка працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей, Дніпропетровська 
обласна профспілка організація Всеукраїнської професійної спілки працівників харчової, переробної 
промисловості та суміжних галузей, ВАТ «Хліб». До групи працівників, охоплених програмою 
пенсійного забезпечення відносяться всі працівники вкладника, які перебували в трудових відносинах з 
засновником або роботодавцем - платником Фонду. 

Станом на 31.12.2019 р. недержавний пенсійний фонд обслуговує 1010 працівників. За 2019 рік 
не було залучено нових працедавців. 

Учасники Фонду 
Учасниками НТ НППФ «Хлібний» 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 на 31.12.19 р. становить 1010. 

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 «НППФ «Хлібний» 
Пенсійний контракт є договором між НТ «НППФ «Хлібний» та його вкладником, який 

укладається від імені Фонду його Адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне 
забезпечення учасника НТ НППФ «Хлібний» за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. 

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 наступні пенсійні схеми: 
Пенсійна схема №1 «Пенсійна схема з розміром пенсійних внесків, що визначається відсотком 

відносно суми заробітної плати в залежності від віку учасника за прогресивною шкалою»; 
Пенсійна схема №2 «Пенсійна схема з розміром пенсійних внесків, що визначається відсотком 

відносно суми заробітної плати в залежності від стажу роботи учасника на підприємстві вкладника за 
прогресивною шкалою»; 

Пенсійна схема №3 «Пенсійна схема з розміром пенсійних внесків, що визначається відсотком 
відносно суми заробітної плати в залежності від віку учасника та стажу його роботи на підприємстві 
вкладника за прогресивною шкалою»;  

 Пенсійна схема №4 «Пенсійна схема з розміром пенсійних внесків, що визначається відсотком 
відносно суми заробітної плати в залежності від віку учасника та стажу його роботи на підприємстві 
вкладника за прогресивною шкалою.  

НТ НППФ «Хлібний» 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. 
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Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається множенням 
кількості одиниць пенсійних активів НТ «НППФ «Хлібний», 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 пенсійного 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. 

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 НТ НППФ «Хлібний» 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 «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

Інвестиційна декларація 
Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику НТ НППФ 

«Хлібний». 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 НППФ «Хлібний» 
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 31.12.2019 року – 53 тис. грн. 
h Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду за 2019 рік становить 0 тис. грн, у тому числі 
сума переведення пенсійних коштів з інших недержавних пенсійних фондів  0 тис. грн. 
h Переоцінка довгострокових зобов’язань Фонду в 2019 році, становить -9 тис. грн. 
h За звітний 2019 рік здійснено пенсійних виплат на загальну суму 0  тис. грн. 
h Приріст чистих активів Фонду за 2019 рік -9 тис. грн. 

2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності. 

2.1. Ідентифікація фінансової звітності 
Фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з 

метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків 
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Фонду для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними 
економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2019 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 2019 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 національна валюта 
України - 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.. 

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності  
Фінансова звітність Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) рішенням Ради 

Фонду 21 січня 2020 р. Ні учасники Фонду, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї 
фінансової звітності після її затвердження до випуску. 

2.5. Звітний період фінансової звітності 
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 

період  з 01 січня по 31 грудня 2019 року. 

2.6. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 
Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2019, ефективна дата яких не настала 

МСФЗ та 
правки до 

них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 
застосування 

Застосуван-
ня у 

фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 
31.12.2019 

р.1 

Вплив 
поправок2 

Концептуаль
на основа 
фінансової 

звітності 

У новій редакції оновлено структуру документа, 
визначення активів і зобов'язань, а також 
додано нові положення з оцінки та припинення 
визнання активів і зобов'язань, подання і 
розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. 
Згідно нової редакції інформація, представлена 

01.01.2020 
Дозволяєть-

ся 
Не 

застосовано 

Не 
застосовані, 

бо відсутні на 
сайті Мінфину 

                                                             
1 В цій графі зазначається застосовані чи не застосовані поправки у фінансовій звітності за 2019 рік.  
2 В цій графі зазначається вплив поправок (якщо їх застосовано) та дається посилання на примітку, де цей вплив 
розкрито, або зазначається, що правки не мали впливу 
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МСФЗ та 
правки до 

них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 
застосування 

Застосуван-
ня у 

фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 
31.12.2019 

р.1 

Вплив 
поправок2 

у фінансовій звітності, також повинна 
допомагати користувачам оцінити ефективність 
керівництва компанії в управлінні 
економічними ресурсами. Принцип обачності 
трактується через підтримку нейтральність 
представлених даних. Обачність визначається 
як прояв обережності при винесенні суджень в 
умовах невизначеності. Правдиве уявлення 
даних трактується як подання суті операцій, а не 
тільки їх юридичної форми. Нова  редакція 
КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про 
фінансовий стан і звіт про фінансові результати. 
Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і 
розкриття», визначається, що дані фінансової 
звітності представляються за певний період і 
містять порівняльну інформацію, а також за 
певних обставин - прогнозні дані.  

У новій редакції КОФЗ вводиться поняття 
«звітуюче підприємство», під яким мається на 
увазі сторона економічної діяльності, яка має 
чітко визначені межі та поняття зведеної 
звітності.  

Вираз «економічний ресурс» замість терміну 
«ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не  
розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, 
скоріше, як набір прав. Визначення активів і 
зобов'язань не відносяться до «очікуваних» 
надходжень або відтоків. Замість цього 
визначення економічного ресурсу відноситься 
до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / 
передавати економічні вигоди.  

Нова глава КОФЗ присвячена опису різних 
методів оцінки (історична і поточна вартість 
(справедлива вартість, вартість використання)), 
інформації, яку вони надають. 

МСФЗ 3 
«Об’єднання 

бізнесу» 

Зміни запроваджують переглянуте визначення 
бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих 
процесів, які у сукупності формують здатність 
створювати віддачу.  

Нове керівництво визначає систему, яка 
дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого 
процесу, у тому числі для компаній, які 
знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не 
отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, для 
того щоб підприємство вважалося бізнесом, 
має бути наявним організований трудовий 
колектив.  

Визначення терміну «віддача» звужується, щоб 
зосередити увагу на товарах і послугах, які 

01.01.2020 
Ці зміни є 

перспективн
ими 

Не 
застосовано 

Керівництво 
та 

управлінськи
й персонал  
вважає, що 
діяльність 
Фонду не 
входить у 
сферу дії 

цього 
стандарту 
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МСФЗ та 
правки до 

них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 
застосування 

Застосуван-
ня у 

фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 
31.12.2019 

р.1 

Вплив 
поправок2 

надаються клієнтам, на формуванні 
інвестиційного доходу та інших доходів, при 
цьому виключаються результати у формі 
скорочення витрат та інших економічних вигод. 
Крім того, наразі більше не потрібно оцінювати 
спроможність учасників ринку замінювати 
відсутні елементи чи інтегрувати придбану 
діяльність і активи.  

Організація може застосувати «тест на 
концентрацію». Придбані активи не 
вважатимуться бізнесом, якщо практично вся 
справедлива вартість придбаних валових 
активів сконцентрована в одному активі (або 
групі аналогічних активів).  

МСБО 1 
«Подання 

фінансової 
звітності» та 

МСБО 8 
«Облікова 
політика, 
зміни в 

облікових 
оцінках та 
помилки» 

Зміни уточнюють визначення суттєвості, 
пояснення до цього визначення та 
застосування цього поняття завдяки включенню 
рекомендацій щодо визначення, які раніше 
були наведені в інших стандартах МСФЗ.  

Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано 
очікується, що її пропуск, спотворення або 
затуманення може вплинути на рішення 
основних користувачів фінансової звітності 
загального призначення, винесені на підставі 
такої фінансової звітності, що представляє 
фінансову інформацію про звітуючу компанію 

Зміни забезпечують послідовність використання 
визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.  

01.01.2020 Дозволяється 
Не 

застосован
о 

Керівництво 
та 

управлінськи
й персонал 
проводять 

дослідження 
щодо 

потенційного 
впливу на 
фінансову 
звітність. 

 

МСБО 10 
«Події після 

звітного 
періоду», 
МСБО 34 

«Проміжна 
фінансова 
звітність», 
МСБО 37 

«Забезпеченн
я, 

непередбачен
і зобов'язання 

та 
непередбачен

і активи", 
Керівництво 

із 
застосування 

МСФЗ 2 
«Виплати на 

основі акцій», 

У всіх випадках словосполучення «економічні 
рішення» замінено словом «рішення», а поняття 
«користувачі» звужено до «основних 
користувачів». 

01.01.2020 Дозволяється 
Не 

застосован
о 

Керівництво 
та 

управлінськи
й персонал 
проводять 

дослідження 
щодо 

потенційного 
впливу на 
фінансову 
звітність. 
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них 
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Ефективна 

дата 

Дострокове 
застосування 

Застосуван-
ня у 

фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 
31.12.2019 

р.1 

Вплив 
поправок2 

Посібник з 
застосування 

МСФЗ 4 
«Договори 

страхування», 
Основи для 

висновків до 
МСФЗ 17 
«Страхові 

контракти». 

МСФЗ 9 
«Фінансові 

інструменти»
, МСФОЗ 7 
«Фінансові 

інструменти: 
розкриття 

інформації», 
МСБО 39 

«Фінансові 
інструменти: 
визнання та 

оцінка» 

Зміни стосуються процентних ставок (такі як 
LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються 
в різних фінансових інструментах: від іпотечних 
кредитів до похідних інструментів. 

Поправки  

 змінили вимоги до обліку хеджування: 
при обліку хеджування передбачається, що 
контрольний показник процентної ставки, на 
якому засновані грошові потоки, що 
хеджуються і грошові потоки від інструменту 
хеджування, не зміниться в результаті реформи; 

 обов'язкові для всіх відносин 
хеджування, на які безпосередньо впливає 
реформа внутрішньобанківської ставки 
рефінансування; 

 не можна використовувати для усунення 
будь-яких інших наслідків реформи; 

 вимагають розкриття інформації про 
ступінь впливу поправок на відносини 
хеджування. 

01.01.2020 Дозволяється 
Не 

застосован
о 

Керівництво 
та 

управлінськи
й персонал 
проводять 

дослідження 
щодо 

потенційного 
впливу на 
фінансову 
звітність. 

 

 

Фонд у фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 р., не 
застосувала достроково вище зазначені МСФЗ, поправки до них та 
інтерпретації. Керівництво та управлінський персонал проводить дослідження 
щодо потенційного впливу на фінансову звітність. 

3. Суттєві положення облікової політики 
3.1. 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». 
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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 
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. 

3.2. 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 
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 НППФ «Хлібний» за МСФЗ складається і подається Адміністратором 
Фонду згідно з ч. 6 ст. 21 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Раді НТ НППФ 
«Хлібний». 
 Перелік та назви форм фінансової звітності НТ НППФ «Хлібний» відповідають встановленим 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Аналіз витрат, визнаних у прибутку або збитку, 
здійснюється з використанням класифікації, заснованої на функції витрат у Примітках розкривається 
структура витрат за характером. 
 Представлення грошових потоків від операційної діяльності у фінансовій звітності здійснюється 
із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових 
надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. Інформація про основні види 
валових грошових надходжень та валових грошових виплат формується на підставі облікових записів 
Фонду. 
  

3.3.   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 2019 р., 
облікова політика, прийнята при складанні цієї фінансової звітності, відповідає політиці, що 
застосовувалась при складанні річної фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 
2019 р. Фонд не застосовує достроково будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які є 
випущеними, але ще не набули чинності.  
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Інформація про характер і вплив цих змін розкрита нижче. Хоча Фонд вперше застосував ці нові 
стандарти і поправки в 2019 році, вони не мають істотного впливу на річну фінансову звітність 
Фонду.  

 

3.4. Пенсійні активи, зобов’язання 
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. 
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, земельні 
ділянки, акції, ОВДП та паї (частки) господарських товариств, дебіторську заборгованість та права вимоги. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти складаються з 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. 
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. 

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. 
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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. 

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, 
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 
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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 

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. 

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 
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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.  
 

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. 

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 
відповідно до МСФЗ № 39 "Фінансові інвестиції". 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. 

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. 
 

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

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; 
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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. 

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. 

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. 

 

3.6. 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. 

3.7.  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. 
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4. Істотні облікові судження, оцінені значення і припущення 

4.1. Опис операційного середовища та економічної ситуації 
НТ НППФ «Хлібний» функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з 

економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на сході 
України. Ситуація ускладнюється суттєвими коливаннями валютного курсу національної валюти. 
Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою залежатиме від ефективності 
фіскальних та інших економічних заходів, що будуть вживатися Урядом України. Водночас не 
існує чіткого уявлення того, що саме робитиме Уряд для подолання кризи. 
 У зв’язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації 
на фінансовий стан Фонду. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні 
операції та можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не включає 
жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування 
буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. 

4.2. Основні припущення, оцінки та судження 
Під час підготовки фінансової звітності НТ НППФ «Хлібний» 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. 

 

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». 

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. 
  
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. 

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 
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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. 

5. 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’язань, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю 

 

Методики оцінювання 
Метод 

оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 
витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка грошових 
коштів  здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їхній номінальній 
вартості 

 
Ринковий 

 
Офіційні курси НБУ 

 
Депозити  

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 

 
Дохідний 
(дисконтуван
ня грошових 
потоків) 

 
Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 
депозитними 
договорами 

 
 

Боргові цінні 
папери 

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 

 
 
Ринковий, 
дохідний 

Офіційні біржові 
курси організаторів 
торгів на дату оцінки, 
котирування 
аналогічних боргових 
цінних паперів, 
дисконтовані потоки 
грошових коштів 

 
 
 
Інструменти 
капіталу 

 

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 

 
 
 
Ринковий, 
витратний 

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 

 

Дебіторська 
заборгованість 

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

 
 
Дохідний 

 
Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вхідні грошові 
потоки 

Вартість активів 
недержавного 
пенсійного фонду 

Первісна та подальша оцінка здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівнює чистій 
вартості активів 

Ринковий, 
дохідний 

Стаття 51 Закону 
України «Про 
недержавне пенсійне 
забезпечення» 

Поточні 
зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка поточних 
зобов’язань здійснюється за вартістю 

 
Витратний 

Контрактні умови, 
ймовірність 
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погашення погашення, очікувані 
вихідні грошові 
потоки 

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 
Класи активів 
та зобов’язань, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю 

1 рівень 2 рівень 3 рівень Усього 
(ті, що мають 
котирування, 
та 
спостережуван
і) 

(ті, що не мають 
котирувань, але 
спостережувані) 

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

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Дата оцінки 31.12.19 31.12.1

8 
31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 

Інвестиції за 
справедливою 
вартістюОВДП 

-  -  22 28 -  -  22 28 

Грошові 
кошти -  -  31 34 -  -  31 34 

Разом актив -  -  53 62 -  -  53 62 
 
 
5.3. 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 
31.12.2018 р. 

Придбання 
(продажі) 

Залишки 
станом на 
31.12.2019 
р. 

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

Грошові кошти 34 (3)   31   
Інвестиції за 
справедливою 
вартістю (ОВДП) 28 

+22                  
-26 (погашен) 22 

-2 (зміни 
справедливої 
вартості ЦП) 

 

5.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю. 

  
Балансова вартість Справедлива 

вартість 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

1 2 3 4 5 
Фінансові активи         
Інвестиції за справедливою 
вартістю (ОВДП) 22 28 22 28 

Грошові кошти 31 34 31 34 
 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.  

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності 
 



 
 

20 
Непідприємницьке товариство « Недержавний професійний пенсійний фонд «Хлібний» 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

6.1. Інші операційні доходи 
    2019 2018 

Дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю   

від дооцінки облігацій внутрішньої 
державної позики         3 3 

переоцінка довгострокових 
зобов’язань 14 10 

Всього 17 13 

6.2. Адміністративні витрати 
   2019 2018 

Послуги аудиторів 15 10 
Послуги зберігача 

1 
 

Послуги нотаріуса 
Послуги брокера 
Всього 16 10 

6.3.Інші операційні витрати в т.ч. 
  2019 2018 
Витрат від зміни вартості активів, 
які оцінюються за справедливою 
вартістю 

  Переоцінка довгострокових 
зобов’язань 5 6 
від уцінки облігацій внутрішньої 
державної позики         5 5 
Всього 10 11 

6.4.Інші фінансові доходи 
  2019 2018 
Дохід від коштів, розміщених на 
депозитних банківських рахунках 3 3 

Дохід від боргових цінних паперів 
ОВДП 6 5 

Всього 9 8 

  
6.5.Фінансові інвестиції 
  31 грудня 

2019 
31 грудня 

2018 
ОВДП UA4000198006 22  
ОВДП UA4000192660  28 
Всього 22 28 
 
 
  Термін 

погашення 

процентна 
ставка до 
номіналу 

31 грудня 
2019 

31 грудня 
2018 

ОВДП UA4000198006 10.06.2020 14,64% 22  
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ОВДП UA4000192660 23.01.2019 20,00%  28 
Всього боргові цінні папери   22 28 
 
6.6.Грошові кошти 
  31 грудня 

2017 
31 грудня 
2018 

Термін 
погашення 

Депозитні вклади:       
ПАБ "АБ Укргазбанк" 6 6 12.11.2021 
ПАТ "Ощадний" 5 5 22.01.2020 
АТ "УкрСиббанк" -  -    
ПАТ "Мега-банк" 6 6 14.07.2020 
Філія ПАТ АБ "Південний" м.Київ 5 5  25.09.2020 

Поточний рахунок:       
ПАБ "АБ Укргазбанк" 9 12 -  
Всього 31 34 -  
 
6.7.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 
  2019 2018 
Станом на 01.01 62  65  
Надходження пенсійних внесків -  -  
Виплата пенсійних внесків -  -  
Переоцінка довгострокових зобов’язань (9)   (3)   
Станом на 31.12 53  62  

 
  6.8. Звіт про рух грошових коштів   
  Звіт грошових коштів за 2019 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 2019 рік є від'ємне   значення 
руху грошових коштів в сумі – 3 тис. грн. 
 

6.9. Звіт про зміни в капіталі 
  За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 31 грудня 2019 року відсутній, оскільки 
зобов’язання Фонду перед його учасниками, зменшені на суму збитку, отриманого за 2019 рік, 
наведені в балансі в розділі V Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду.  

Нерозподілений прибуток (збиток) Фонду станом на 31 грудня 2019 року в балансі не 
відображається, оскільки фінансовий результат, отриманий від діяльності за 2019 рік віднесений на 
зменшення зобов’язань Фонду перед його учасниками, яки станом на 31 грудня 2019 року складають 
9 тис. грн., а станом на 31 грудня 2019 року становили 53 тис. грн.  

 
6.10. Ступень повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 
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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. 

 

7. Розкриття іншої інформації 
Операції з пов’язаними сторонами 
 
Перелік пов’язаних сторін протягом 2019 року 
 

Група № 
запису 

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

 
1 2 3 

   А Засновники Фонду – юридичні особи: 
         1    Всеукраїнська профспілка працівників харчової, 

переробної промисловості та суміжних галузей 
Б Керівник Компанії-фізична особа 
      2 Голова ради Фонду-Перепелицин Сергій Олексадрович 
      3  Директор ТОВ «КУА «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» 

Захараш Тетяна Іванівна 
С Інші 
     4 ТОВ «КУА «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» 

 
Протягом  2019 та 2018 років НТ НППФ «ХЛІБНИЙ» мав такі операції з пов’язаними особами: 
 2019 2018 
 Операції з 

пов'язаними 
сторонами 

Всього   
(грн) 

Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього  (грн.) 

1 2 3 4 5 
Адміністративні витрати 
(нарахована винагорода з 
управління активами та 
адміністрування) 

- 15921,00 - 10301,41 

Поточна кредиторська 
заборгованість 

- 26,67 - 25,88 

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

 
Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання 

НТ НППФ «Хлібний» не має умовних активів і зобов’язань, а також і невизнаних 
контрактних зобов’язань. 

Судові процеси 
Станом на звітну дату НТ НППФ «Хлібний» не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним 

судовим процесом. 
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8. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

 Керівництво Фонду визнає, що діяльність Фонду пов’язана з ризиками і вартість чистих активів 
у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних 
чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно 
передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик 
ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. 
Управління ризиками керівництвом Фонду здійснюється на основі розуміння причин виникнення 
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 
інструментарію щодо його пом’якшення. 

 Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з 
якими стикається Фонд, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за 
рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. 

 Управління ризиками керівництвом здійснюється на основі розуміння причин виникнення 
ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 
інструментарію щодо його пом’якшення. 

Ризики 
Кредитний ризик 
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 31.12.2019 

Актив 31.12.2019 
р. 

Частка від 
ак- тивів, % 

Рейтинги 
боргових 

зобов’язань або 
лістинг акцій 

31.12.2018 
р. 

Частка 
від ак- 
тивів, 

% 

Рейтинги боргових 
зобов’язань або 
лістинг акцій 

UA4000198006 22 41,51 

Саа1 (агенство 
(Moody’s  
підтвердило 
рейтинг боргових 
зобов’язань 
України в 
національній 
валюті, 22  
листопада 2019 р.) 

   

UA4000192660    28 45.73 

Саа1 (агенство 
(Moody’s  
підтвердило рейтинг 
боргових зобов’язань 
України в 
національній валюті, 
21 грудня 2018 р.) 

 
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. 
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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. 

Аналіз чутливості до іншого цінового ризику здійснювався за фінансовими інструментами, 
оціненими за 1-м та 2-м рівнем ієрархії  справедливої вартості. 

Відсотковий ризик – це  ризик  того,  що  справедлива  вартість  або  майбутні  грошові  
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових 
ставок. НТ НППФ «Хлібний» 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. 

Він здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий 
розмір. У разі зростання відсоткових ризиків НТ НППФ «Хлібний» 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        31.12.2019 р 31.12.2018 р 
Державні облігаціЇ                                                                      22  28  
Депозити у банках                                                 22  22  
Разом          44  50  
Частка в активах 
Фонду, %      83,02% 80,6% 

 
Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок НТ НППФ «Хлібний» використовував 

історичну волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні п’ять 
років за оприлюдненою інформацією НБУ. 

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 

Потенційний вплив на чисті 
активи фонду в разі зміни 
відсоткової ставки 

на 31.12.2019 р. 
Можливі коливання 
ринкових ставок 13,04% 13,25% -0,21% 0,21% 

Державні облігації у 
національній валюті 
(переоцінка ОВДП в 
сторону зменшення 
доходності призведе до 
отримання прибутку і 
навпаки) 

22 22 - - 

Можливі коливання 
ринкових ставок 

14,50% 13,50% -1,00% 1,00% 
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Депозити у банках у 
національній валюті 22 25 -3 3 

Разом 44 х -3 3 
на 31.12.2018 р. 
Можливі коливання 
ринкових ставок 18,53% 17,78% 18,18% 17,19% 

Державні облігації у 
національній валюті 
(переоцінка ОВДП в 
сторону зменшення 
доходності призведе до 
отримання прибутку і 
навпаки) 

28 26 3 1 

Можливі коливання 
ринкових ставок 

17.64% 12,6% 15,9% 9,5% 

Депозити у банках у 
національній валюті 22 20 -1 3 

Разом 50 х 2 4 
 

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 НППФ «Хлібний» 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 
  31.12.2019 31.12.2018 

менше 
ніж 15 
днів 

більше 
ніж 15 
днів 

менше 
ніж 15 
днів 

більше 
ніж 15 
днів 

Грошові кошти 9 - 12 - 
Депозити - 22 - 22 
Фінансові інвестиції - 22 - 28 
Дебіторська заборгованість - - - - 
Усього активів 9 44 12 50 
Поточні зобов’язання  - - - - 
Поточні зобов’язання за 
послуги - - - - 

Розрив (активи мінус 
зобов’язання) 12 50 12 50 
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8. Операційні сегменти 

Протягом 2019 року Фонд здійснював діяльність в одному географічному та бізнес сегменті, 
отже Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався. 

9.  Події після звітної дати 
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що 

потребують коригування активів та зобов'язань, розкриття інформації у даних Примітках у Фонді 
відсутні. 

                    

Генеральний директор                                                 Захараш Т.І 

 

Головний бухгалтер                                                      Гончар М.П. 
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Cnigoqrso AII! npo riguoniguicrn cvcrevr;aKorrTpo,rro sxocri Ne 0762 er822.02.2018

3BIT
He3anerKHoro oaxi Bt4q-npaKrrKa (aygnropa )

3 HaAaHHe BneBHeHOCTi UIOAO piqHrx 3BiTHnx AaHHx

H EnrAn pneM H n LlbKoro ToBApltCTBA
<< H EAEP)I(ABH n fi n pOOECrr H n r n EHcthnnfi ooHA << xfl r6H Ltfi >>

ea 2O19 pir

Hauiouantuiil tcouicii, t4o sAifrcHtoe AepxeBHe
perynpBaHnn y cQepi puuxie Qiuaucoenx nocnyr

PaAi HT <<HnnA <XIlISHnn>>

A,4uinicrparopy:
Toea pucrey s o6uexeuon ei4noei4an bHrcrn
<<Kounauig s ynpaaniunn aKrhBaMu ra aguinicrpyBaHHs nenciilunx QonAiB
<<yKPAiHCbKI OOHAt4>>

Ilpegmer 3aBAaHHt

flpeguerou 3aBAaHHR e BHcnoBJreHHe AyMKh uloAo iHQopuaqii, rra uicrrrucs B piqH[x 3BiTHt4x AaHilx 3a
2019 pir HEnIAnPneMHilUbKOTO TOBAPyTCTBA <HEAEPXABHh]z npOOEclnHVn nEHCrlzHilfi OOHA
<XfiIEHillZ> (aani - Oon4), y eiAnoeiAxocri 4o Mixuapo4Horo craHAapry 3aBAaHb 3 HaAaHHe eneaFtenocri
3000 <<3aeAaHHe 3 HaAaHHe BneBHeHocri, trlo He € ayAhroM t4v1 orneAoM icropnvHoi $ixaxcoeol
ixSopuaqil>.

PiqHi seirHi 4ani euovalorb HacrynHe :

- 3aranuHi ei4olocri npo He4epxaaanil nexcifisyrft SoHa (Qopua HflO-1);
- 3eir npo cKnaA, crpyKrypy ra '.{r4cry eapricru arrilaie HeAepxaBHoro neHcifiHoro Qonay craHoM

Ha 31 rpy4us2At9 p. (SopuaHn0-4;
- 3eir npo euiny qucroi eaprocri nenciftnrx arrileie HeAepxaBHoro nencifixoro QoH4y crasou Ha 31

. rpyAHs 2Ol9 p. (gopua HflO-3);
3eirHi 4aHi nepcouiQircoeanoro o6niry yvacHuxie HeAepxaBHoro neHcifiHoro Songy craHom na 31
rpyAHq 2019p. (gopua HnO-a);
3eirui 4axi npo pe3yflbraru 4innuuocri KopnoparrBurx i npo$ecifisux HeAepxaBHrx nescifixrx
Qox.qie craHoM na 31 rpygHs 2Ol9 p. ( OopMa HflO-S);

- 3eirHi 4aHi npo yvacHurie HeAepxaBHoro nescifinoro Qox4y sa eiroeolo rareropieo craxou sa 31
rpyAHe 2019 p. (Qopma HnO-6);

- 3eir npo cKnaA ra crpyKrypy arrnaie HeAepxaBHoro nesciftHoro $ongy craHoM sa 31 rpyAHf,
2019 p. (Sopua HnO-7);

- 3eir npo AoroBopil, rqo 6ynn yrnageni ga qiuurNr nanepaMil yrpaTucurnx eMiTeHTiB, cKi BXoAerb
(axo4rru) Ao cKnaAy arrilaie HeAepxaBHoro neucifisoro Songy (Sopua HIIO-8);

- In$opuaqio uloAo sraiH qhcroi eaprocri oArnuqi nencifisnx enecris (Sopna HIIO-9);
- Aoeiary npo qilcry eapricru axrreie He4epxaBHoro nencifir+oro $on4y.

07042, v. Klrin, 6y.rrnap Mapii llpr.rrllaavenr o, 1. / 27
rer./Qaxc: /$8Oa4/ 285-42-25, Mo6" /+38 067/ S0G9B-48
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a

3acrocoexi rpurepii
KpurepiT, 3a AonoMoroto eKHX 6yno oqirexo inQopuarlio, MicrgrucR e nonoxeHFti npo nopeAoK
cKiaAaHHe, Q6puyeaxne ra noAaHnr a4uinicrparopoM HeAepxaBHoro neHcifixoro $oH4y seirnosri s
HeAepxaBHoro neucifinoro 3a6e3nevexnr, 3arBepAXeHoMy Posnopn4xeHnru AepxaeHoi roN,ticiI 3
perynloBaHHR punrcie $iuaHcoerx nocnyr YrpaTxu 27.LO.2OIL Ns 674 eia 27.IO.2011 (i: gMixar4il ra
AonoBHeHHelur), ra noreratorb y BilcnoBnerxi 4yturr qoAo inQopuaqil, rra po3KpilTa y pivnrx ssirFnax
AaHux HeAepxaBHoro neucifiHoro $oH4y.

Bnacrr,rei o6mexenxs

Haura nepeeipra ra BhcJroBreHHg AyMKr4 crocy€rbce rinurcr iH$opuaqiT, rxa ai4o6paxeHa y pivHrx
3girHhx AaHhx HeAepxaBHoro nexcifinoro $on4y, Ta He nour,rpperbcfl Ha pivHy QinaHcoBy seirFricru
Oox4y. Bi4uocuo $inancoaol seirHocri Oon4y sa 2019 pir xaur HaAaHo orpemrfi 3air ay4uropd, Ae
Br4c;loB.neHo AyMKy is sacrepexeHHqM, AaroeaHilft 25 nororo 2O2Op"

Koxrperna mera

f'lpe4uerou 3aBAaHHq € BucnoBnenni 4yr'rxu r4o4o iHQopuaqii, nrca po3Kphra y pivurx gsirsrx AaHt,tx
HeAepxaBHoro nexcifiuoro SoHgy sa 2019 QiHaHcoeuil pir.

Ilepernng EraroxaxoT po6orn

Mv etarcoxanu 3aBAaHHe ei4noei4uo Ao MixxapofqHoFo craHAapry 3aBAaHb 3 HaAaHHs BneBHeHocri 3000
<<3aeAaHHe 3 HaAaHHe BneBHeHocri, r4o ne € ayAilroM qil ornqAoM icropnunoT $iuaxcoeoi iHSopuaqii>>.

3aeAasxs nepe46avano BuKoHaHHe npoqeAyp Anq orpxMaxHr o6fpyHrosaHoT BneBHeHocri uloAo roro, qn
crcnaAeui pi.lni aeirxi Aaui neAepxaBHoro neHcifisoro Sonay sa 2019 pir ei4noei4Ho Ao Bt4Mor flonoxexHc
npo nopeAoK cKnaAaHHr, QopuyeaHHe ra noAaHHe apuinicrparopoM HeAepxaBHoro nescifinoro Ooxay
seirHocri 3 HeAepxaBHoro neucifinoro sa6e3neueHHR, 3arBepAxeHoro Posnopn4xeuuru
flepxaenol rouicii 3 peryn]oBaHHc prurcie Siuancoerx nocnyr Yxpalxra 27.LO.2OLL Ng 674 BiA
27.70.20t1 (is smiuauu ra AonoBHenxnur). flia Lrac nepeeipru npoee4eni AocriAxeuHe u.nexoM
nepeeipru ra recryBaHHs Aorasie na o6ipyxryBaHHe cyM ra iuQopuaqii, po3Kpr4Tl4x y Bilqe3a3HaqeH[x
3eirax.

Bignoaiganunicrr ynpaan i xcbKoro nepcoHany

Ynpaenircurrfi nepcoHan A4uixicrparopa OoHAy - Toeapucraa g o614exeFroo eiAnoeiAanuFricrlo
<<Kounauis s ynpaaniHuc aKrilBaMil ra aAMir{icrpyBaHHc nexcifinnx Qonaie <yKPAIHCbKI OOHAI/> Hece
ei4noei4anuHicrs sa ni4roroexy ra noAaHHF cyM ra in$opuaqii eiAnoeiAxo Ao Br4Mor l-lonoxexxg N9674 ra
sa rarhfi euyrpiuuiil KoHrporb, srilfi eiFr BBaxa€ neo6xi4nuu Anc cKnaAaurr pivurx geirxilx AaHrx
HeAepxaBHoro nescifixoro Sou4y, u.lo He pricrsru cyrreB[x Br4KprBaeHb axacni4orc uraxpaficrea a6o
noMujlKh.

BiAnoeiAanuHicrs He3arerxHoro Qaxi eqs

Hau:oto eiAnoeiAaruuicrp e BilcnoBfleHHc AyMKr4 r4oAo iH$opuaqii, nxa Micrurscs y piuHnx geirHilx AaHilx
HeAepxaBHoro neHciinoro Son4y, xa ocHoei pesynurarie B[KoHaHoro HaMn 3aBAaHHc.

Mr AorpnMant4cb BhMor He3anexHocri ra inunx errqHt4x Br4Mor, BilKJIaAeHilx y
roAerci err4Kt4 npo$ecifiHnx 6yxranrepia, sareep4xeHoMy PaAoo s Mixuapo4Hr4x craHAaprie ernrcr 4nR
6yxranrepia, arcuiA ipyHryerucr Ha Qyu4aueHTa.nbHilx nptaHqilnax vecuocri, o6'errrgnocri, npoQecifiHoi
KoMnereHTHocri ra uanexnoi perenbHocri, ronSi4enqiilsocri ra npo$ecifiuoi noee,qixKt4, Ta BuMor 3arouy
Yxpalur .,Flpo ayp'nr $ixaucoeol geirFrocri ra ayAilropcbKy 4innuxicru>> BiA 21.L2.20I7
N9 2258-VIII.

Mn 4orpnuanilcb Br4Mor Mixuapo4noro craHAapry KoHrponp srocri 1 ra, ai4noei4no, BnpoBaAlrnh B

ayAilropcbKifi rounanil KoMnneKcHy cr4creMy KoHrponto'erocri, Brnoqatoqh 3aAoKyMeHToBaHy nonirrrcy ra
npoqeAyp14 ll1o4o Aorp14MaHHe erilLrH14x BhMor, npo$ecifixrx crau4aprie i gacrocoexhx B14Mor
3aKoHoAaBqrx ra HopMartaeFtilx arria.
Mrt eeaxaeMof rqo orpr4Maflh AocrarHi ra npnfiHnrHi ay4nropcuxi Aorasu AnA BVcnoBreHHe nauoi AyMK14.

BncnoEor

Ha Haruy AyMKy, pivni aeirFri AaHi HEnIAnPheMHilUbKOfO TOBAPI4CTBA <HEAEPXABHilIZ
flPOOECIftHnh ntaCtitHhfi OOHA <XJlI5Hilfi> Micrcrs in$opr.,rauiro, po3Kpt4rrn sxol silr.aaraerbce B

flonoxeuxi npo nopeAoK cKnaAaHHe, SopuysaHxn ra noAaHHc a4uinicrparopou HeAepxaBHoro
neHciilxoro Qosay seirxocri 3 HeAepxaBHoro neHciftuoro sa6e3neveuur, 3arBepAXeHoMy
Poanopr4xexxru ,{epxaeFroiroMicil s perynoBaHHc prHxie $iuaucoanx nocnyr Yrpalxr 27.LO.2OLL
N9 674 eia 27 .10,2011 (ie suinaur ra AonoBHeHHeur).
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O6mex<exnr ulo4o po3noBcKrA)KeHHe

Llei 3eir ni4roroenenhfi silKnoqHo Aae HaAaHHs Ao HaqiouanuHifi rorqicii, r4o sAiftcFtoe
perynoBaHHr y cQepi prnrie QiHaxcoeux nocflyr, ra He Moxe BilKopr,rcroByBarncs Anq inunx
uoxe 6yrr po3noBcloAxeHril uix ixlunun cropoHaM[ uix OoH4, TOB <<Kounanis s ynpaelixnn
ra aAI4iHicrpyBaHHc nexcifiur,rx QoHaia <yKPAIHCbKI OOHAh> ra Haqxouginnocnyr.

Ixuri enemexrn

ocHoBHr BwoMocTr npo Ay4t4TopcbKy olpMy

AepxaBHe
qireft i se
AKTTBAMh

l1oena uafrueHyBaHHs npn4uunoi oco6u
TOBAPI4CTBO 3 OEM EXEHOTO BIAnOBIAAIT bHICTIO
<Ay.U4TOPCbKA OIPMA <<En ilCKOp TAPAHT>>

KoA sa eAPnOY t6463676
,4ara Ae p xa B H oi peecrD a rJ ii 29.1 1.1993

CaiAoUreo A|TY

CeiAoureo npo BHeceHHq Ao Pe€crpy cy6'errie ayAuropcbr(oi AicnuHocri
Ns 0218, BhAaHe sriAHo s piureguru Ay4uropcuxoi nanarn YrpaiHh eiA
26.01.2001 p. 3a Ne 98

MicqesHaxoA)KeHHs OIO42, pr. Khie, 6vnseao Mapii floufivaeeuro" t/27

KnoqoeuNr naprHepoM 3aBAaH Hsr
pe3ynbraroM eKoro e qefi 3air, e
fexepanrxnfi guper<rop
CeprnQixar Any cepii A Ne 004056 ei4 24.12.1999
HoMep e Peecrpi AllY 100876

25 nproro 2O2O pory
Knie, Yrpaixa
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