
  
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 Відкритий недержавний пенсійний фонд 

 «Український пенсійний фонд» 
Код згідно з ЄДРПОУ 35532454 
Місцезнаходження 03151, м.Київ, вул.Ушинського, 40 
Міжміський телефонний 
код 

044 Телефон 2001060 Факс 2001061 

Електронна пошта (за 
наявності) 

info@ukrfunds.com.ua Веб-
сторінка 

upf.fund 

Дата та номер рішення 
про реєстрацію 
фінансової установи 

від 06.12.2007р. №8339 

Реєстраційний номер у 
Державному реєстрі 
фінансових установ 

12102110 

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 

23.10.2007 14.09.2015 10731050008017485 
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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІДЕМІУС" 

39760777 

 



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

Юридич
на особа 
відповід
но до 
перелік
у* 

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 

19.12.2007р., №А-1 
 

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 

19.12.2007р., №У-1 
 

03151, м.Київ, 
вул.Ушинського, 
40. (044)200-10-60 

З 23697280 ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 
"УКРГАЗБАНК" 

28.08.2013р.; 
АЕ №263236 

25.08.2015р.; 
№3/2015 

03087, м.Київ, 
вул.Єреванська,1; 
(044) 590 49 99 

А 16463676 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
"Аудиторська фірма 
"БЛИСКОР ГАРАНТ" 

26.01.2001, 
№0218 

04.01.2020, №04-
05/01-20 

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. 
Відкритого недержавного пенсійного фонду «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД», 

35532454 
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 9429588,01 5699651,01 

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 7128416,28 4362516,39 

Облігації підприємств, емітентами яких є 
резиденти України 

040   

Акції українських емітентів 050 1592124,78 1417165 
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 3965000 3750300 
Банківські метали 100   
у тому числі депозитні рахунки в банківських 
металах 

101   

Дебіторська заборгованість 110 16804997,91 21052460,45 
Активи, не заборонені законодавством 
України (з розбивкою за видами активів) 

120 1618420 1618377,61 

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 40538546,98 37900470.46 

Кошти на поточному рахунку 140 8076,81 8665,86 
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 
140) 

150 40546623,79 37909136.32 

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 176417,35 180036,65 

Заборгованість щодо придбання (продажу) 
активів та розрахунків з продавцями за 
отримані, але не сплачені недержавним 
пенсійним фондом активи 

190 0 0 

Загальна сума зобов’язань фонду 200 176417,35 180036.65 
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200) 210 40370206,44 37729099.67 



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 40370206,44 

Частина перша 
1. Надходження пенсійних внесків     
Пенсійні внески від фізичних осіб 010 261849 6000 267849 
Пенсійні внески від фізичних осіб - 
підприємців 

020    

Пенсійні внески від юридичних осіб 030 473929,41 85125,59 559055 
Переведено коштів фізичної особи до 
недержавного пенсійного фонду 

040 38743586,68 917061,27 39660647,95 

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040) 050 39479365,09 1008186,86 40487551,95 
2. Виконання зобов’язань перед 
учасниками недержавного пенсійного 
фонду 

    

Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 
062): 

060 10996131,95 4207402,26 15203534,21 

пенсійні виплати на визначений строк 061 6435145,96 2909855,31 9345001,27 
одноразові пенсійні виплати 062 4560985,99 1297546,95 5858532,94 
Перераховано пенсійних коштів до 
іншого недержавного пенсійного фонду 

070 737967,66 2285407,24 3023374,90 

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 

110    



перерахування коштів (р. 111 + р. 112), 
у тому числі: 
заборгованість з перерахування 
пенсійних коштів до іншої установи 
(іншого пенсійного фонду, страховика, 
банку) 

111    

заборгованість за нарахованими, але не 
здійсненими поточними пенсійними 
виплатами (за договорами виплати пенсії 
на визначений строк або нарахованими 
одноразовими пенсійними виплатами 
учасникам (спадкоємцям учасників)) 

112    

Загальний обсяг виконаних та 
нарахованих зобов’язань перед 
учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 
090 + р. 100 + р. 110) 

120 11734099,61 6492809,50 18226909,11 

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 -352407,80 436193,81 83786,01 

дохід від продажу 141 307,74 0 307,74 
переоцінка 142 -352715,54 436193,81 83478,27 
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 71856,79 0 71856,79 



дохід від продажу 171    
переоцінка 172 71856,79 0 71856,79 
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 
182): 

180 -7590,37 -174959,78 -182550,15 

дохід від продажу 181 2485,26 0 2485,26 
переоцінка 182 -10075,63 -174959,78 -185035,41 
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 9006897 -214700 8792197 
дохід від продажу 231    
переоцінка 232 9006897 -214700 8792197 
Банківські метали (р. 241 + р. 242): 240    
дохід від продажу 241    
курсова різниця 242    
Списання кредиторської заборгованості 250 -1165417,02 0 -1165417,02 
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 -59580 -42,39 -59622,39 

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 7493758,60 46491,64 7540250.24 



2. Пасивний дохід, отриманий на активи 
недержавного пенсійного фонду: 

    

дохід (втрати) від коштів, розміщених на 
вкладних (депозитних) банківських 
рахунках 

290 3212344,02 -284034,72 2928309,30 

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 4139071,59 892783,20 5031854,79 

цінних паперів, дохід за якими 
гарантовано Кабінетом Міністрів 
України 

301 4139071,59 892783,20 5031854,79 

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    

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 223028,60 228098,86 451127,46 
акцій українських емітентів 311 223028,60 228098,86 451127,46 
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 7574444,21 836847,34 8411291,55 

3. Інші доходи (втрати) недержавного 
пенсійного фонду 

370 3929421,34 4306996,80 8236418,14 



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 3642819,02 1578000 5220819,02 

послуг з адміністрування недержавного 
пенсійного фонду 

381 3642819,02 1578000 5220819,02 

рекламних послуг 382    
витрат на оприлюднення інформації про 
діяльність недержавного пенсійного 
фонду 

383    

Винагорода за надання послуг з 
управління активами недержавного 
пенсійного фонду 

390 807715,05 390000 1197715,05 

Оплата послуг зберігача 400 404944,80 152343,52 557288,32 
Оплата послуг з проведення планових 
аудиторських перевірок недержавного 
пенсійного фонду 

410 72000 32000 104000 

Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням 
операцій з пенсійними активами, які 
надаються третіми особами (р. 421 + р. 
422 + р. 423), з них: 

420 84312,22 4447,64 88759,86 

послуг торговців цінними паперами 
(посередника) 

421 84312,22 4447,64 88759,86 

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 1360892,10 190028,75 1550920,85 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за 
рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 
390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430) 

440 6372683,19 2346819,91 8719503.10 

Прибуток (збиток) від інвестування 
активів недержавного пенсійного фонду 
(р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440 

450 12624940,96 2843515,87 15468456.83 

Чиста вартість пенсійних активів на 
кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - 
р. 130 + р. 450) 

2 X X 37729099,67 



Зміна чистої вартості пенсійних активів 
(р. 2 - р. 1) 

3 X X -2641106,77 

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 
40370206,44 37729099,67 -6,54 1,015780 1,092705 7,57 

__________  
*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%. 
 



6,rIIACKOP I-APAHT
CaigorlTBo AII! npo BHeceHHrr n Peecrpcy6'exrir ayAr.r'ropcxoigixurnocri Ns 0218 rig 23..U.2ffJ17

Caigoqrno AII! upo aignonignicn o{creMvr KoHTpo.rro srocri Ns 0762 sitr 22.U.2m8

3eir He3are)KHoro aygnropa

Haqionantniil xouicii, Uo aAihcutoe AepxaBHe
perynpBaHun y cQepi punxie Qinaucoeux noatyr

Paai BHncD <yKpAIHCbKUfr nEHCIilHnfr AOHA>

Aguiuicrparopy:
To aa p ucrey s o6nexe uo p e iAno a iAan ru icrp
<<Kouna.uis e ynpaaniuun aKTnBaMn ra aguiuicrpyBaHHq nenciiluux QouAis
<yKPAIHCbKI OOHAn>>

3eir uoao avanrv 6iraxcoeoi eeirHocri

Aymra ie aacreper(eHHru

Mr npoBenh ayilVr SiuaHcoaol gairHosri BI.qKPilTOI-O HEAEPXABHOTO nEHCIftHnOFO OOHAy
<yKPAiHcbKilfi-nEHclilnnil ooHA> (ron €APIloy 35532454, uicqe3HaxoAxeHHer 03151, u. KrTe,
ayr. Yurnxcuroro 40, xaAani no reKcry <<OoH4>>), trlo AoAaerbcr, qKa BKnloqa€: Eanasc (3air npo
QiHaucoeufi craH) xa 31 rpygHs 2019 pory, 3eir npo Qinarcoei pe3yflbrarn (3eir npo cyrynnrfi
goxi4), 3air npo sruiuu y BnacHoMy xaniTari, 3air npo pyx rpouoBilx rouiris sa pirc, r4o gariHqilecs
3a3HaqeHoto Aarop, ra f'lpuruirrn Ao OiHaHcoeoT geirnocri, BK.novaloLn4 crhcnnit euKna( 3Haqyqux
o6niroeux nonirnr.

Ha Haluy AyMKy, 3a BilHerKoM Bnn[By n[TaHb, onncaHilx e pogAini <<OcHoea Ans AyMKr4 ig
3acrepexeHHqM>> Hauoro aeiry, $iHaucoaa sairnicru, ulo AoAaerbcn, ei4o6paxa€ AocroBipuo, e ycix
cfrreBhx acneKrax $inancoerfi cras OonAy ua 31 rpyAHe 2019 poxy, fioro SiuaHcoei pesynuraril i

rpou:oei noroKt4 ea pix, lqo sarciFrqrBcc 3a3HarleHoo Aaroo, eiAnoeiAFro Ao MixnapoAHr4x craH4aprie
Sinancoeoi geirHocri (MCO3), ra eiAnoeiAa€ BilMoFaM 3arouy Vrpalxu <<f1po 6yxranrepcurufi o6nir ra
$iuancoay seirHicrs e Yxpalxi>> eig 16.07.1999 N9 996-XIV rqoAo cKnaAaxxr Sixancoeoi ssirFrocri.

- OcnoBa Ans AyMKr,r is eacrepexeHHtm

' Aorpt4naHHs BnDtor ,4o4o cKna4y ra dPylWPu axtueie tDongy
B xo4i ayAury $iHaHcoaoi ssirFrosri Oox4y 3a nonepeAHifi eeirnmft nepio4 6yno auaaneHo, r4o OouA ne
Aorpr4Myerbcc o6r4exeHHe r4oAo iHeecrhqifiHoI 4irruuocri s nexcifiFruMh aKTrBaMn nencifiFroro Qon4y,
rqo BcraHoBfleHe crarren 49 (nn. 14 nynrry 1) 3aroHy YrpaTHn <<flpo ue4epxaBHe neucifiHe
3a6e3neqeHHc>>.
l-luraHHl, r{o crano nphqrHoto uoAnQiraqii ay4uropcurtoi 4ymrr 3a MilHynhfi nepio4, ne 6yno
erpiu:exo.
9r aasHaueHo y llpnmirqi 6.9., craHoM Ha 3t.L2.2OI9 y cr.na4i 4e6iropcuroi sa6oproeaFrocri
epaxoeaHi 3o6oe'caaxHs TOB <<flee OiHaHc>> nepeA OosAou a saranuFtifi cyui 20 980 rnc. rpH.

' 3asHaLreHa Ae6iropcura sa6oproeauicru craHopt Ha 31.12.2019 Qircye qacrKoBe BilKoHaHHe TOB <<Jlea

Oisanc> so6oe'ssaHs nepeA OoHAol'4 3a AoroBopaun xynieni-npoAaxy 3eMerbHr4x Aingsor.

010 42, u. Kra'rb, 6y.nrnap Mapii llpr,r fivrauewxo, 1 f 27
ren./Qaxc: /+38044/ 285-42-25, uo6.l+33 0b7/ 50G98-48
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Crarrep 49 (nn. 14 nyHKry 1) 3aroHy YrpaiHr <<l-1po He4epxaBHe nexcifine sa6esneqeHxn>> (4ani -
3aroH Ng 1057-IV) BcraHoBneHi o6uexeuxr ixeecrrqifinoi 4innuuocri s nexcifrFrilr.4rr aKruBaMil
neucifiuoro SoxAy, a caMe: oco6a, uo sAificFloe ynpaeninxe aKTrBaMh neHcifiHoro SosAy, niA ..{ac

npoBaAXeHHq Helo raroi Aicnsxocri ne Mae npaBa npng6aearn a6o AoAaruoeo iHeecryearu e iHuJi
aKTVBvl, r4o Moxyrb 6yrr oqiHeui sa pnuxoaoo eapricro ra ne ea6opoHeHi sarcoHoAaBcrBoM Yrcpainu,
are He aa3FraqeHi y Uifi crarri, 6inuur cx 5 eiAcoxie gararunoT aaprocri nenciftnrx arrhsis.
flpore, euacnigor HenoBHoro BuKoHaHHq TOB <<fiee Oisasc>> go6oe'qgaHu nepeA OoxAoru 3a
AoroBopaMil rynieni-npoAaxy 3eMenuxnx AincFrox nopyuleHi Br4Moru 3arony N9 1057-IV, a caMe: o6ccr
BpaxoBaHux y crna4i 4e6iropcuroi sa6oproeauocri (nra npupieuoerucn Ao iur.urx arrreie)
go6oe's3axu TOB <<nea OiHasc>> nepeA OouAou, craHoM xa 31.12.2019, craHoerru 20 980 rnc. rpH.,
qo cKnaAae 55 eiAcoror garanusoi aaprocri nencifiurx arrueie Oonay.

Posxputtn y Qixaacoeif, Eaituocri
IH$opMaqic B oKpeMilx pos4inax npnuirorc.qo Qixaxcoeoi gairHocri poerpura He B noBHoruy o6cnai, qo
He e noeHifi tuipi ai4noeiAae BrMoraM MCO3. Tar, eri4no s naparpaQoM 134 MCSO 1 ni4npreucrBo Ma€
po3KpuBarh in$opuaqirc crocoBHo ynpaeniHnn raniranopr. npore e f'lpuuirrax 4o $iuaHcoaoi seirnocri
Oou4y ei4cyrHifi poa4in <<BrMorr AocrarHocri ranirany fi repyeaHxs raniralou>> s iu$opuaqiep uloAo
guiHn qucroi eaprocri arrileie nencifiHoro SoHAy ra qncroi eaprocri oArsuqi nencifixrx arrheia quoro
Sosay.

Mr npoeenu ayAnr eiAnoaiAno 4o MixuapoAHr4x craHAaprie ay4rry BlAaHHe 2O[6-2OL7, npnitnatux e
srocri xaqioxaauHXX craHAapria ay4nry (aani sa reKcroM - MCA). Hau:y ei4noei4anuHicru sriAFro s
qr4Mr4 craHAapraMr4 BilKnaAeHo e pos4ini <<BiAnoei4anusicrs ayAilropa 3a ayAhr $iHaHcoeoT 3aiTHocri>>
HauoFo sairy. Mra € He3anexHlrMn no aiAuourexxp Ao OonAy sriAHo e Ko4excou ernKr npo$ecifiHttx
6yxranrepie PaAil e uixuapo4nrx craHAaprie erilrcn 4nr 6yxranrepie, ra erilqHuMtt BVMoraMV,
3acrocoBaHnMV B YrcpaiHi Ao Hauoro ay4nry Qinancosoi 3eirnocri, a raKox Bl4KoHarh ixr.r.ri o6oa'93rcil g

erilKrl ai4noaipuo Ao qr4x Br4Mor. Mn saaxael4o, u.to orphMani xaur ayAnropcbKi Aoxagu e Aocrarxiun i

npnilHRrnruu A e Bt Kopr4craHHe Ix sr ocHosil Anc Halxoi gyurn ia aacrepexeHHsM.

Knpqosi nvrraHHe ayAHry

Knnqoei nMTaHHe ay4nry - Lle nrraHHfiT rt.1or Ha Haue npoQecifixe cyAXeHHc 6ynn axavyu.lill,4u niA qac

Haluoro ayAnry Qiuancoeoi ssirHocri 3a noror{Hhfi nepioA. L]i nrraHHn posrn*Aanatcc e roHrersri
Hauoro ayAhry $inancoeoi geirnocri a qinouy ra npr $opruyeaxHi 4yuru uloAo uei; npta LtboMy Mt4 He
BilcnoBno€Mo orpeuoT AyMKr4 ltloAo qr4x nhraHb.
AoAarrcoeo Ao n[TaHb, onrcaH]4x e pos4ini <<Ocrosa Ans AyMKr4 is aacrepexeHHeM>>, Mn BtAgqaqvnv,
qo onncaHi Hr4xl{e nrraHHe € KntoLroBl4Mu nnraHHeMn ayAAryt cri cniA eiAo6pastaril e uaurotuysairi.

O4i uxa Qiuancoanx ineecruqif, ( KnA)
Ha uaury AyMKy, Lle nilraHHr € oAHr4M s Frafi6inuu: 3Har{hMr4x Ane Hauoro ayAnry y 3B'c3Ky ig sHaqHoo
Lf acrKoro $inaucoerx ixaecrnqifi, a garanuFrifi cyr',ri arrueie Oon4y (L5,2o/o), BilcoKt4M pieueu
cy6'errueuocri AonyuleHb, Bl4Kop14craHux npil en3HaqeHi eaprocri @iHaucoerx iHaecrrqifi, ra
cfrreeicro cyAXeHb fi oqisor s 6ory ynpaenixcuKoro nepcoHany.
CraHopr na 31.12.2019 Oona uae Qiuaucoei iFreesrhqii,4o cKraAy eKr4x BXoAeru axqii yrpaiHcurrx
er4irenrie ra OBAfl. Cranou na 3t.L2.2019 6anaxcoea eapricru qnx iHaecrrqifi crna.na 5 780 ruc. rpu.
3riAHo o6niros[x nonirurc OosAy nicnr nepeicxoro Br3HaHHs OouA oqinpe ix sa cnpaBeAflvtBolo
eapricro. Pesynsrarr eiA sr,4il-{14 cnpaBeAnr4Boi eaprocri yrpr4MyBaHoro Ane npoAaxy QiHancoeoro
aKTilBy Br43Haorbcc qepe3 npn6yrrr qu g6rrru.
Mn nopieHrnn 6anancoey eapricru arqifi yrpaTHcbKr4x eMireHrie ra OBAII s ii prxroeoo eapricro. Mr
nepeKoHaJrhcb B roMy, t.t1o Sinarcoai iH.eecrhqii ei4o6paxexi a 6yxranrepcbKoMy o6niry 3a
cnpaBeg[Bon eapricro , Rra i e ix pnxroeoo.
Haur 6yna npoBeAeHa oqixra roperrHocri ra AocrarHocri poerprrrie y Qinanconifi gairHocri
iHQopuaqil y ei4nourexHi eu3FraqeFrxn eaprocri QinaHcoaux iHeecrrqifi .

In$opuaqin npo QiHaHcoei iHeesruqii poaxpura y flpruiruax 3.4,5,6.11 QixaHcoeoT geirFrocri Oonay.

IxQopuaqin, u4o xe e QixaxcoBoKr aeirxicrto ra seirom ayAuropa uto4o nei
Posrpnrrn ra noAaHHc pivHrx geirFrrx AaHhx OoHAy sAificHtoeanocu A4uiuicrparopoM - TOB <KyA AnO
<yKPAIHCbKI OOHAI4> eiAnoeiAFro Ao Br4Mor '{rHHoro 3aKoHoAaBcrBa, 3oKpeMa flonoxeuHe npo
nopsAoK cKraAaHHe, Qopuyeanxe ra noAaHxn aguiHicrparopoM HeAepxaBHoro nescifiHoro Qox4y
eeirHocri 3 HeAepxaBHoro neucifinoro 3a6esnevexnr, 3arBepAxeHoro Poenopn4xennnna
,[epxaaHolrouicii 3 peryn]oBaHHe punrie Qixancoenx hocnyr Yrpainr 27.IO.ZOLI Ng 674 BiA
27.IO.2OLL (is sruixauu ra AonoBHeHHrun).

TOB "Aynrrropcr'ra Qipua "EIITICKOP fAPAHT"
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Ynpaenincuxrfi nepcoHan A4uiHicrparopa oon4y - Toeapucrea s o6MexeFtoto ei4noei,qanuxicro
<<Kotqnaxis e ynpaanixHe aKruBaMn ra aAuiHicrpyeaHur neuciilxux SoHaie <yKPAiHcbKI oOHAl4>
Hece siAnoBiganuxicru sa in$opuaqio y pivxrax geirrnx AaHilx sa 2019 pir, rri BKnoqa;grb:- 3aranuni ei4or'rocri npo HeAepxaeuura nencifinnfi eoua (eopr',ra HIlo-1);- 3eir npo cKnaA, crpyKrypy ra qrcry eapricru arrreie HeAepxaBHoro nexcifinoro eon4y craHoM

xa 31 rpy4Hc 2OI9 p. (SopuaHnO-2);
- 3eir npo sl,liHy qucroi eaprocri nenciftHnx arrhais HeAepxaBHoro neHcifixoro $on4y craHoM Ha

31 rpy4ur 2019 p. (gopna HF|O-3);
- 3eirFli 4aHi nepcouiQiroaauoro o6riry yvacxurie HeAepxaBHoro nencifiHoro SoH4y craHoM Ha

31 rpy4nr 2019p" (goptra Ht-lO-4);
- 3eirHi 4arti npo pe3yflbraril AicnuHocri KopnoparilBnrax i npo$ecifianx HeAepxaBHilx nencifisnx

OoHgia craHoM na 31 rpy4Hs 2Ot9 p. (Qopna Hl-tO-S);- 3eirHi 4aHi npo yrlacnrris HeAepxaBHoro nencifixoro Son4y ga eiroeoto rcareropien craHoM Ha
31 rpy4un 2019 p. (Sopua Hflo-6);

- 3eir npo cKnaA ra crpyKrypy arrreia HeAepxaBHoro nexcifisoro Son4y craHoM ua 31 rpy4nr
2019 p. (Sopua HnO-7);

- 3eir npo AoroBoPtr, u.to 6ynn yrna4exi sa qiuHuur nanepaMh yrpaincurnx euirenrie, rri
BXoAerb (exo4rnra) Ao cKraAy arrlaeie HeAepxaBHoro neHcifiHoro Qon4y (Qopr,4a HnO-8);- IHQopuaqio r4oAo st4iH qilcrol eaprocri oAnsrqi nexcifinux sHecrie ($opr,la HfiO-9);- Aoeiary npo Ln4cry aapricru arrueie HeAepxaBHoro nesciilHoro Son4y.

Hau:a .4ytlra qoAo QiHaucoaoi seirxocri He nou[ptoerbcs Ha piuni seirr+i Aaxi i Mu He po6rmo
B]4CHOBOK a 6y4u-nxru piaxeu BneBHeHocri utoAo qnx piuurx seirHrx AaHux.
V 3a'nsrcy 3 Haut,tM ayArroM $inaHcoaoT geirHocri Haluoto eiAnoaiAanunicrp e ogHafiourrnca s pivxruu
geirHIplt4 AaHVMU ra npu qboMy po3rngHyrt4, vr,r icHye cyrreBa xeei4noei4ticru uix pivHurur gairFrilr,4]4

AaHnMn i QiHaucoaop seirHicro a6o Hau:urqn 3HaHHIMH, orprMaHhMl4 ni4 uac ayAlryt a6o qr qi piqni
seirHi AaHi BilmcAaprb raKrMr, qo uicruru cyrr€Be B[KpilBneHHc.

l4oao piqunx seirHhx AaHt4x sa 2019 pir, nri noAaorbce Ao Harlionansnol rouicii, r4o a4ificxroe
AepxaBHe peryn0BaHHr y cQepi prHrie Qiuancoenx nocryr, Mu BVcnoBVnil AyMKy r.qoao inQopMaqii e
Hr4x y oKpeMouy sairi 3 HaAaHHe BneBHeHocri aia24.O2.2O2O.

Tarnu quHoM, Ha ocnogi npoae4eHoi Haun po6orn crocoBHo piuuux gairxrx AaHuxt orpuMaHhx Ao
Aarh Hauoro 3eiry aYAnropa, Mh He Aihwnn BhcHoBKy, r4o icnye cyrreBa HeeiAnoeiAHicru uix quun
pivxruu 3eitxt4tutt4 AaHuMt4 ra QiHaxcoeoto sgirHicrlo a6o Ha[urMn 3HaHHqMt4, orpilMaHuMtr naur niA
Llac ayAilry, a6o qo inQopuaqie B Llt4x piuHnx seirHhx AaHilx Ma€ B[rneA raKoi', luo micuru cyrreei
B14KpnBneHH9.

Bi4norigaauxicrs ynpasnixcbKoro nepcoHary AAmixicrparopa. Oox4y ra rnx, roro xa4ineno
xafteru1nr'rn noBHoBarKeHHsMn, ea Qixaxcoey eeirnicru
Ynpaeliucurrfi nepcoHan A4rtlinicrparopa oon4y - Toeaprcrea s o6[4exeHoto si4noei4anunicro
<<KounaHis 3 ynpaBniHHs aKrhBaMr ra aAN,tit{icrpyeanur nexciisux Qoxaie <yKpAiHCbKI OOHAI4>
Hece eiAnosiAanuuicru 3a cKnaAaHHe ra AocroeipHe no4anHr $iHancoeol ssirxocri OoHAy eiAnoeiAHo
Ao 3acrocoeaHol roxllenryanuuol ocHoBn Qiuaucoeol seirHocri - Mixxapo4Hi cran4aprr $inancoaoiseirHocri (MCo3) ra 3a raKy cr4creMy euyrpiunuoro KoHrponto/ eKy ynpaBlixcuruft nepcoHan
A4t'liHicrparopa oox4y Br43Haqae norpi6Hoo A,ne roro, u1o6 sa6esnequrl4 cKnaAaHHs $inaxcoeoi
seirHocri Oon4y, t4o He r4icrt4tu cfrr€Br4x Br4KptaBneHb exacni4ox r.uaxpaficrea a6o nounnru.
l-lpr cua4auui $iHaxcoaoT seirHocri ynpaeniHcrrrfi nepcoHan A4uinicrparopa Oox4y Hece
siAnoeiAansHicrs sa o4iHry a4arHocri Oon4y npoAoBxyBaril cBolo 4irnrxicru Ha 6esnepepaHifi octoei,
po3KphBa|oLl14, Ae qe 3acrocoBHo, nvraHHA, u{o crocytorbcg 6esnepepexocri 4isnuxocri, Ta
BrlKopl4croBylot{[ np[nyqeHHe npo 6esnepepexicru AicnuHocri 4ne 6yxranrepcbKoro o6liry, rpiu
enna4rie, qKu.to ynpaeniHcsrufi nepcoHan a6o nnaHye nirai4yaarr ni4npueMcrBo t4rl npvnulurn
4innsuicru, a6o ue uae inutrx peanbHrx anurepxardB qboMy.

Ti, roro xa4ineno nafierqruu noBHoBaxeHHsM14, Hecyru ei4noei,qanusicru sa HarnflA 3a npoqecoM
$inaHcoeoro seiryeauxr Oor+4y.

B ignoeigan ux icru ayAltropa 3a ayAxr ei xa xcoeoi seirxocri
Hauiillull4 qinnuu € orpt4MaHHe o6ipynroeaHoT sneeneHocri, r4o QiHaxcoea geirHicru y qinouy ne
uicrrru cyrr€Boro BLtKpt4BreHHc eHacniAorc uaxpaficrea a6o nounnrcnt Ta Bnnycrc seiry ayAilTopa, u{o
uicruru Hauly AyMKy. O6ipynroeaHa BneBHenicrs e BHcoKt4M piaxeu BneBHeHocri, npore He FapaHrye,
qo ayAhr, npoee4exnfi eiAnoeiAFto Ao MCA, 3aBXAr4 eltce[tu cfrr€Be BnKpuBneHHe, eKt4o aoHo icuye.
Burpranexne Moxyrb 6yrr,r peeynbraroM uraxpaficrea a6o nor4unru' BoHn BBaxaprbce cyrreBuntAt
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9Kr4o oKpeMo a6o B cyKynHocri, eK o6dpyHroBaHo or.{iKy€Tbcs, BoHr4 Moxyrb BnnhBarh Ha eKoHoMir{Hi
piuJeHHe Kopr4s4/Baqie, qo npufituaoruce Ha ocHoBi qiei $inarcoeol geirHocri.

BrxoHyto.lf -ayAur eiAnoeiAHo Ao Br4Mor MCA, Mn BrKopr4croBy€Mo npoSeciilHe cyAXeHHl ra
npoQecifixrfi crenrn4n3M nporfiFoM ycboro 3aBAaHHe 3 ayAury. Kpiu roro, un:

. IAexrr$ircyeuo ra oqiHpeuo pu3vKn cyrr€Boro BnKpxBneHHn QiHancoeoT sairFtocri eFracniAor
uaxpaficrea qn noMunKh, pospo6nreMo il ehrcoHyeMo ayAhropcuri npoqeAyph y eiAnoeiAu Fra

qi pneurn, a raKox orpr4MyeMo ayAhropcbKi 4ora3u, rqo € Aocraruiur ra npufinnrxuuu AnA
Bl4Kopr4craHHc ix cr ocHoBr4 4nr nauoi AyMKr4. Prsilr He BueBrreHHe cyrreBoro B[Kpr4BreHHe
enacni,qor uraxpaficrea e Bilt4l4Mf nix 4nn BtaKphBneHHn euacni4oK noMrnKu, ocKinbKh
u:axpaficreo Moxe BKnroqaril 3MoBy, ni4po6xy, HaeM[cHi nponycKl4, HenpaBunbHi rsepAxeFrFrn
a6o HexryeaHHe 3axoAaun exyrpiurHboro KoHTpono;

. OrptaMyeMo posymiuHn gaxoAie eHyrpiuuuoro KoHTponro, ll{o crocylorbcc ayp.nry, AnA
pospo6rn ayAnropcbKrx npoqeAyp, rrci 6 eiAnoaiAanu o6craerHaM, a He Ans BtacnoBreHHq
AyMKr4 uqo4o e$errraHocri cilcreMil exyrpiuruuoro KoHTponlo;

. Oqinoeuo nprfturrnicru 3acrocoBaH[x o6niroenx nonirur ra o6ipyuroeaxicru o6niroehx
oqiuor i siAnoeiAFu4x posrpnrrie ixQop[4aqii, spo6neHux ynpaanixcbKhM nepcoHanoM ;

r fioxo4ur'ro BhcHoBKy r4oAo npufiunrHocri BnKopr4craHHe ynpaeniHcurcru nepcoHanoM
np[nyqeHHe npo 6eanepepeHicru AicnuFrocri cr ocHoBr4 4nn 6yxranrepcbKoro o6niry ra, Ha

ocHoei orpr,rMaHnx ayAilTopcbKnx 4oxasie, po6nuo Br4cHoBoK, vn icuye c1rrreBa Heer3xaveFricru
qoAo noAifi a6o yuoe, qri nocraannu 6 niA gnaqurfi cyunie Moxrueicru Oox4y npoAoBxr4rt4
6eenepepeHy Aisnunicru. .frculo Mr4 AoxoAl4Mo Br4cHoBKy r4oAo icnyeaxun raroi cyrreeoi
HeBr3HaqeHocri, run noerHHi npilBepHyrr4 yBary B cBoeMy seiri ay4nropa Ao siAnoeiAFr4x
poarcprrrie iHSopMaqii y QinaHcoeifi seirxosri a6o, cxqo rari po3Kpr4rre ixQopuauii e
HeHarexHilrun, uopnQixyearr cBoro AyMKy. Haui Br4cHoBKl4 ipyuryoruc* Ha ay4rTopcbKtlx
AoKa3ax, orphMaHrx Ao Aaru Hauoro sairy ay4rropa. Briu, uafi6yrHi noAii a6o yMoBr4 Mox1rrb
npnMycurh rounario npvnuHnrv ceoto AisnuHicru na 6eenepepexifi ocHoai;

. OqiuneMo 3arafibHe noAaHHq, crpyKrypy ra gMicr $inancoeoi geirsocri BKnpqHo 3 po3Kpt4TTeM

in$opuaqii, a raKox re, qI noKa3y€ QiHaHcoea seirFricru onepaqil ra noAii, lqo noxnaAeHi e

ocHoBy ii crnaAannq, TaK, ulo6 Aocsrru 4ocroeipnoro noAaHHc.

MH noeiAotutnr€Mo rt4M, Koro HaAinexo HafierqrNan noBHoBaxeHHqMt4r pa3ou g ixr.uuuu nrraHHgMt4
ixSopuaqio npo 3annaHosaxrft o6ccr i qac npoBeAeHHe ayAnry ra cyrreei ayALlropcbKi pesynurarr,
BKntoqatoqh 6yau-sri cyrreei xeAoniru saxoAie enyrpiurnsoro KoHTponp, BtaqBneHi naur niA qac

ay4ury.

Mr rarcox HaAa€Mo THM, Koro HaAineuo na'tenu[nun noBHoBaxeHHcMr4, TBepAXeHHs, l4o M14 Bl4KOHaJlil

aiAnoeiAxi errqni BuMorr uloAo He3anexuocri, ra noai,qourseMo ir'4 npo aci crocyHKl4 ft iuttti nilTaHHt,
cri Mornil 6 o6lpyuroeaHo BBaxarncb raKhMr4, r.t.1o BnnilBalorb Ha Hauy He3anexnicrb, a raKox, Ae qe

3acrocoBaHo, r.l]oAo eiAnoeiAxhx 3acrepexHrx saxoAie.

3 nepeniry Bcix nilraHu, ixQopl4aqic qoAo cKr4x HaAaBafiacb rr4M, rcoro xaAineHo HafiehquMv
noBHoBaxeHuaiun, un Bt43Haqr4nlr ri, ruo uann uafi6inuure 3HaqeHHc ni4 vac ayAvlry $iHancoaoi
sgirHocri noror.tHoro nepio4y, ro6ro ri, qri € rnpqoBuMh nuraHHrMV ayAy.ry. Mn onucyel4o qi nrraHHe
B cBo€My seiri ay4rropa rpiru enna4rie, 9Kr4o 3aKoHoAaBLn4M rrh peryrcropHl4M aKToM sa6oponeHo
ny6nivHe posKpHTTg TaKoro nilTaHHr, a6o srulo aa erpaft BilHsrKoBl4x o6craenH Mn Br3HaqaeMo, t4o
TaKe nhraHun ue cni4 eucsirnoaarh B HauoMy eairi, ocxinurn Herarueni gacniAxu raKoro e[cgirneHFtc
Moxyrb oviryeauo nepeBaxilrr4 fioro ropuctticru Ans inrepecie rpoMa4curocri.

TOB <Ayur.mopcrxa Qipua "EflI4CKOP IAPAIIT,
01042, u. Kr,ria, 6ynrsap Mapii llplrrzMarreHKo, L/27, ofic501
ren./Sarc: /+38044/ 28542-25, Mo6. /+38 067/ 5M-98-48

e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com



3eir uoao erMor ixutnx gaxoHoaaeqtax i xooMarnsHnx arrie

Qeil pos4in crcnaTenuh s ypaxyBaHHnM BuMor, BcraHoBneHnx qacruHoro rperboto crarti 14 3arcony yKpaiHu
<<l1po ay4ur Qiuancoaoi sairuocri ra ayAuropcbxy ginnanicrt> aiA 21 rpyAHe 2017 poxy Ng 2258-VIil (3axou
2258) ao ayAuropcbKoro zeiry

wro4x<EHrcTb SBrw nPo vnPABnrHHf,, tKuil cKnA4Aerbcg BrAnoBrAHo qlo 3AKqHoAABCTBA,3
dTHAHCOBOIO 3BrTrlrCTIO 3A SBrTHUrt flEPTOE; nPO HAf,BHTCT, CyTteBUX BnKpUBnEHb y SBrTr
NPO YNPABNIHHf, TA tX XAPAKTEP

BiAnoeiAHo 4o flopr4ry noAaHHc $ixancoaoT aeirHocri, 3arBepAxeHoro nocraHoeoo KMY N9 419 sia
28,02.2000 (ie auiuauu ra AonoBHeHuRl'ru), OoxA se noAae pa3oM s pivnon $iuancoeoo geirHicrto seir
npo ynpaeniuun.

cvTTeBA HEBUSHAqEHICTb, flKA MO)KE CTABUTn ilA CyMHIB SAATHTCTb z2OAOBXGHHfl
ArgnbHocTr pPnnnqHoi ocosn, orHAHcoBA 3BrTHrcTb gKOi nEpEBrpneTbcg, HA
EESNEPEPBHIfr OCHOBI Y PASI HAnBHOCTI TAKOI HEBNSHA'TEHOCTI

Mu aeepraeMo yBary na f'lpruiruy 2.3., era 3a3Haqae, qo Qinaxcoea seirHicru <Don4y cKnaAa€rbce Ha
ocHoBi npnnyqeHHn, u1o Oox4 6yae npoaoBxyBarr4 ceoto Aicnunicru src 4iove nignpreucrBo BnpoAoBX
Hait6nnxranx 12 Nicrrlie, r4o nepe46avae peanieaqiro arrheis ra noraueHHe 3o6oB'ssaHu y xo4i
senqafiHoT ,4irnuHocri. Ay4raropol'r He BtalBfieHo noAiil a6o yruoe, nrci arasynru na icxyeaxxc cfrreeoi
HeBh3HaqeHocri, r4o Moxe nocraeutu niA gnaqunfi cyuHie sAarxicru Oon4y npoAoBxyBar[ AiqnuHicru
xa 6esnepepeuifi ocHoei.

Qeh pos4in crcnaAeuuil 3 ypaxyBaHHrM peKoMenAauih utoAo ayAuropcbKux zairia, nrci no4anracn
Haqiouantnoi rcouicii, uto eAificnn€ AepxaBHe perynrcBaHHn y cQepi punxia Qinancoaux nocnyr,
pe3yn braraMH ayAury pi u uoi sairuocri

4OTPnMAHHfl BnMOr HOPMATUBHO-nPABOBnX AKTIB HAUKOMOIHnOCnyT, t4O PErvnrcpTb
BrgnbHrcTb orHAHcoBux ycTAHoB (30KPEMA, HEEE2X(ABHUX nEHCTilHUX OOHATB @nO))

Ao
3a

Fluranns qoAo Aorpr4MaHHe Br4Mor
3aKOHOAaBCTBa

tltol1c)
BiAnoeiAu (norcneuur)

cyMif.qeHHe npoBaAXeHHs au4ie rocnoAapcbKoi
4irnunocri

OouA sAiftcHtoe He4epxaBHe nesciilxe
sa6egneqeFrHs, rllo € B14KJiloqH14M Br4AoM AicnsFrocri.
flpoaa4xenss isr.uoro enp'y AisnyHocri sa6opoHeHo
3AKOHOIIABCTBOM.

HaAaHHc SiHaHcoerx nocnyr Ha ni.qcraei
AoroBopy y eiAnoeiAHocri Ao 3aKoHoAaBcrBa ra
enyrpiuluix npaBnn HaAaHHq QinaHcoarx
nocfl vr cv6'€rtopt rocnonaDoBaH H9

OonA s4ificnroe HeAepxaBHe nesciilHe
sa6egneqexHs yvacxuria Sonay Ha niAcraei
neHcifixrx roHrparrie ra AoroBopie npo Bunnary
nescil Ha Br3Haqesrfi croor.

poauiuleHHr isQopmaqii Ha BnacHoMy ee6-cafiri
(ee6-cropi H qi ) ra sa6eaneqeH He ii arryan unocri

A4uinicrparop OoH4y cBo€LracHo po3Mit4y€
iu$opuaqio npo HaAaHHn $inancoerx nocnyr Ha

enacHiil ee6cropiFnli
www. ukrfunds.com.ua
ra ga6eeneqye iJ arryanunicrs

ni4rpnuauxn pivxoro FpaHhqHoro pos14ipy
Bilrpar sa 2018 pir, qo eiAurxoAoeyerbce sa
paxyHoK nexcifiHr,tx arrueie, srnit
BcraHoBneHrfi y ei4coruax eiA qncrol eaprocri
arrhaie nexcifisoro doHay - 7,0 eiacorrie

Posr'rip Br4Tpar, ulo eiAuJroAoByrorbce 3a paxyHoK
nescifiHnx arrnsie He nepeB[ulye 7o/o eiA qucroi
saprocri arrneis OoHAy.

po3rfleA sairHocri neHciftnoro Souay paAoo
nercifixoro QouAy Ha cBo€My saci4axHi Ao Aarta
ayAhropcbKoro BHcHoBKy, rqo o$opmnoerscn
nporoKonoM Br4 uloro opraHy ynDaeni Frxg

OiHascoea seirxicru <Don4y, qKa niAncrae
onpunto4HeHHo, 3arBepAXeHa piureuunM PaAn
OoH4y, eKe o$opmnexo nporoKonoM N982 BiA
22 cittas 2O2O

TOB "Ayarropcrxa Qiprrta "EIII4CKOP IAPAHT"
01042, u. Kr,rin, 6y.nmap Mapii llpzrZua.reuro, 1. / 27 , oflic 5O1

ror./ Saxc: / +38 044 / 28542-25, M'o6. / +33 067 / 506-98-48
e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com



Ixui ener'rexrr

ocHoBHr BrgouocTr npo Ay4nTopcbKy aIPMv

lloBua nailueHyBaHHs ropu4nvnoi oco6n
TO BAPIICTBO 3 O EM EXEHOIO BIAnOBIfl A.n bH ICTIO <AyAl,lTOPCbKA
OIPMA <EJIhCKOP TAPAHT>

Koa aa eIlP t6463676
nara Aepx<a euoi peecrpa uii 29.1 1,1993

CaiAoqrBo AflY

CeiAoqrao npo BHeceHHn 4o Peecrpy cy6trris ay4hropcbKoi 4innuuocri
Ng 0218, BrAaHoro eri4uo e piueHHau Ay4rropcsroi nanarr YrpaiHh eiA
26.01.2001 p. sa Ns 98, Aic eKoro noAoBxeHa Ao 24.Q9.202Q p.
piueHHtM AyArropcbKoi nanaru yKpaiHh N9 315/3 eia 24.09,2015 p"

MicuesnaxoaxeHHs OLO42, pt. Kt4ie. 6vnueao Mapii floufiua,aeauo. I/27

Kepyovrm naprHepoM 3aBAaHHe g ay4nryl
p$ynbTaroM eKoro e qefi 3BiT He3a.nexHoro ayAuropa, e
Fenepanunnf, ArpeKTop
CeprnQirar AllY cepii A Ne 004056 Bh 24.12.1999
Houep e Peecrpi A|TY 100876

24 nrororo 2O2O pory
KnIe, Yrpaixa

B.B. BaEinoaa

TOB "Ayarropcxa Qipua "EIII4CKOP IAPAHT>
01M2, u. Kr,ria, 6ynmap Mapii llpuaMatrenKo/ 1 / 27, o$ic 501

ren./ sarc: / +38 0M / 28542-2j, Mo6. / +38 067 / 506-98-48
e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com
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ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»; 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019 р.  
 

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 
“УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» 

 

 

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 6 231  6 793  
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 6.1.1 1 573  4 491  
Адміністративні витрати 6.2 (2 347)   (3 309)   
Інші операційні витрати в т.ч. 6.3 (5 577)   (5 789)   
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 6.3.1 (4 370)   (5 615)   
Інші фінансові доходи 6.4 1 693  2 305  
Інші доходи 6.5 3 187 26 729  
Інші витрати 6.6 (3 187)   (26 729)   
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      
Непоточні активи       
Земельні ділянки 6.7 3 750  3 965  
в т.ч. земельні ділянки призначені для продажу       

Корпоративні права 6.8 540  540  
      
Поточні активи       
Дебіторська заборгованість  6.9 21 053 16 805  
Права вимоги 6.10 1 078  1 078  
Інвестиції доступні для продажу 6.11 5 780  8 721  
Грошові кошти 6.12 5 708  9 438  
      
Усього активи   37 909  40 547  

Власний капітал та зобов’язання       
Поточні зобов’язання       
Поточна кредиторська заборгованість  6.13 180 177  
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 6.14 37 729  40 370  

Разом власний капітал та зобов’язання   37 909  40 547  
    
    



 
 

2 
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»; 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019 р.  
 

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       
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
рахунках   - 707 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)   - 1 010 
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)   (2 337)   (2 526)   
Зобов'язань з податків і зборів   (7)   (768)   
Інші витрачання    -   (20)   
Чистий рух коштів від операційної діяльності   (2 344)   (1 597)   

ІІ.  Інвестиційна діяльність       
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій   3 202 6 554  
Надходження від реалізації: необоротних активів   -  4 640  
Надходження від отриманих: відсотків   669  1 343  
дивідендів   228 223 
Витрачання на придбання:фінансових інвестицій   -   (8 226)   
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності   4 099   4 534   

ІІІ. Фінансова діяльність       
Інші надходження   1 008 1 594   
Інші платежі   (6 493)   (4 112)   
Чистий рух коштів від фінансової діяльності   (5 485)   (2 518)   

Чистий рух грошових коштів за звітний період   (3 730)   419   
Залишок коштів на початок року   9 438   9 019   
Залишок коштів на кінець року   5 708   9 438   

 
 

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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ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 
“УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» 

 
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: ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ 

ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»; 
українською мовою скорочене: ВНПФ «Український пенсійний фонд»; 
англійською мовою повне: ONPF «The Ukrainian Pension Fund»; 

Юридичний статус ВНПФ «Український пенсійний фонд»; 
Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд» (далі 

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

організацій 21.11.2007 року, рішення № 184/15-02), виключений з реєстру 
неприбуткових установ рішенням № 1726584600631 від 10.07.2017 року та дата 
скасування ознаки неприбутковості 01.07.2017р.   

Код ЄДРПОУ 35532454. 
Вид Фонду – відкритий, тобто це недержавний пенсійний фонд, 

засновниками якого можуть бути будь-які юридичні особи (крім тих, діяльність 
яких фінансується за рахунок державного бюджету України чи місцевих 
бюджетів). Учасниками цього виду фонду можуть бути будь які фізичні особи 
незалежно від місця та характеру їх роботи. 

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

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПФ № 101 від 10.12.2007 р. 
Фонд включено до Державного реєстру фінансових установ 06.12.2007 року, 
реєстраційний номер 12102110. 

Засновники Фонду 
Засновником ВНПФ «Український пенсійний фонд» є Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Фідеміус».  

Мета діяльності ВНПФ «Український пенсійний фонд» 
ВНПФ «Український пенсійний фонд» 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 ВНПФ «Український пенсійний 



 
 

4 
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»; 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019 р.  
 

фонд» у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 
порядку. 

Предмет діяльності ВНПФ «Український пенсійний фонд» 
Предметом діяльності ВНПФ «Український пенсійний фонд» 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 ВНПФ «Український пенсійний фонд» 
Органами управління ВНПФ «Український пенсійний фонд» є загальні збори 

засновників та Рада фонду. Створення інших органів управління Фонду 
заборонено. 

Рада фонду є єдиним регулярно діючим органом управління ВНПФ 
«Український пенсійний фонд», 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-1 
від 19.12.2007 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-1 від 19.12.2007 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 ВНПФ «Український пенсійний фонд» є Публічне акціонерне 
товариство «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Зберігач), який надає 
Фонду відповідні послуги згідно з договором № 3/2015 від 25.08.2015 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 програмного забезпечення для персоніфікованого обліку учасників 

Фонду. 
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Ведення персоніфікованого обліку учасників Фонду здійснюється 
Адміністратором за допомогою ліцензійного програмного забезпечення «АТЛАС 
СПО», а саме: 

 облік пенсійних внесків; 
 розподіл пенсійного внеску, який сплачується на користь учасників, за 

індивідуальними пенсійними рахунками таких учасників; 
 обчислення суми пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду 

шляхом  множення кількості одиниць пенсійних активів фонду, облікованих на 
індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду, на чисту вартість одиниці 
пенсійних активів фонду;  

 облік на індивідуальних пенсійних рахунках учасників Фонду  загальної 
кількості одиниць пенсійних активів фонду, що належить кожному учаснику 
Фонду;  

 збирання, оброблення та зберігання інформації щодо кожного учасника 
Фонду, вкладників фонду, які здійснюють внески на користь учасників Фонду та ін. 

Вкладники та учасники Фонду 
Учасниками ВНПФ «Український пенсійний фонд» є фізичні особи, на користь 

яких сплачуються 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 пенсії на визначений строк. 

Кількість учасників на 31.12.19 р. становить 426 (чол). 
Вкладниками ВНПФ «Український пенсійний фонд» є юридичні та фізичні 

особи, які здійснюють пенсійні внески до Фонду на користь учасників. 
Умови припинення пенсійної програми 

Програма може бути припинена, якщо ліквідовані всі засновники або не 
залишилося жодного учасника. 

Порядок укладення пенсійних контрактів з ВНПФ «Український пенсійний 
фонд». 

Пенсійний контракт є договором між ВНПФ «Український пенсійний фонд» та 
його вкладником, який укладається від імені Фонду його Адміністратором та згідно з 
яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника ВНПФ «Український 
пенсійний фонд» 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 
«Вкладник-юридична особо», Пенсійна схема № 2 «Вкладник-фізична особа на 
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свою користь», Пенсійна схема № 3 «Вкладник-фізична особа на користь іншої 
фізичної особи». 

Фонд використовує програму пенсійного забезпечення з визначеним внеском, 
згідно з якою суми, що підлягають виплаті у вигляді пенсійного забезпечення, 
визначаються відповідно до внесків, сплачених до фонду, і отриманого від них 
інвестиційного доходу. 

Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається 
множенням кількості одиниць пенсійних активів ВНПФ «Український пенсійний 
фонд», 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 ВНПФ «Український пенсійний фонд» складаються із: 

1) активів у грошових коштах; 
2) активів у цінних паперах; 
3) інших активів згідно із законодавством. 

Інвестиційна діяльність з активами Фонду здійснюється відповідно до його 
Інвестиційної декларації та вимог Закону. 

Інвестиційна декларація 
Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику 

ВНПФ «Український пенсійний фонд». 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 ВНПФ 
«Український пенсійний фонд» та зміни до неї розробляються і затверджуються 
Радою Фонду. 
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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 – 37 729 тис. грн. 
h Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду за 2019 рік становить 1 008 
тис. грн, у тому числі сума переведення пенсійних коштів з інших недержавних 
пенсійних фондів 917 тис. грн. 
h Переоцінка довгострокових зобов’язань Фонду в 2019 році, становить 2 844 тис. грн. 
h За звітний 2019 рік здійснено пенсійних виплат на загальну суму 6 493  тис. грн. в 
т.ч. переведення пенсійних коштів до інших недержавних пенсійних фондів  2 285тис. 
грн. 

2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності. 
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка 
сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів 
діяльності та грошових потоків Фонду для задоволення інформаційних потреб 
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Фонду 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 
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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 22 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 
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.  

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 

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 
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).  

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 

МСБО 1 
«Подання 

фінансової 
звітності» та 

МСБО 8 
«Облікова 
політика, 
зміни в 

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 

01.01.2020 Дозволяється 
Не 

застосован
о 

Керівництво 
та 

управлінськи
й персонал 
проводять 

дослідження 
щодо 
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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 

облікових 
оцінках та 
помилки» 

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.  

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», 
Посібник з 

застосування 
МСФЗ 4 

«Договори 
страхування», 

Основи для 
висновків до 

МСФЗ 17 
«Страхові 

контракти». 

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. 

 

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 

01.01.2020 Дозволяється 
Не 

застосован
о 

Керівництво 
та 

управлінськи
й персонал 
проводять 

дослідження 
щодо 

потенційного 
впливу на 
фінансову 
звітність. 
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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 

реформа внутрішньобанківської ставки 
рефінансування; 

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

 вимагають розкриття інформації про 
ступінь впливу поправок на відносини 
хеджування. 

 

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. Cуттєві положення облікової політики                                                                                                                             
3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 

 Ця фінансова звітність підготовлена на справедливій вартості фінансових 
інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», а також інвестиційної 
нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 
«Інвестиційна нерухомість». Щодо ринкових цінних паперів, тобто тих, операції з 
якими відбуваються з достатньою частотою та в достатньому обсязі, щоб надавати 
інформацію про ціноутворення на безперервній основі, то справедливою вартістю є 
ринкова ціна. Щодо цінних паперів, для яких активний ринок відсутній, справедлива 
вартість розраховується з використанням інших методів оцінки фінансових 
інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». 

Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань на 
неактивних ринках або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за 
характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі 
визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість 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 
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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 ВНПФ «Український пенсійний фонд» за МСФЗ 
складається і подається Адміністратором Фонду згідно з ч. 6 ст. 21 Закону України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення» Раді ВНПФ «Український пенсійний 
фонд». 

Перелік та назви форм фінансової звітності ВНПФ «Український пенсійний 
фонд» 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. 
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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.  

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 
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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 депозитах. 
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 можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті та в іноземній валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена 
вище. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється 
за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній 
валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного 
банку України (НБУ). 

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. 

 
Операції з іноземною валютою  

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за 
офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення 
операцій. 

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, 
перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. 
Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, 
відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за 
справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату 
визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за 
монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому 
вони виникають. 

Фонд використовував обмінні курси на дату балансу: 
31.12.2019  31.12.2018 

Гривня/1 долар США 23,6863  27,6883 
Депозити  

Депозит (вклад) – це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у 
валюті України, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на 
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договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку 
(під відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до 
законодавства України та умов договору. 

Депозит визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ стає 
стороною контрактних положень щодо цього інструменту. 

Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює його номінальній вартості. Витрати за операцією, навіть якщо вони 
прямо відносяться до укладання договору про депозит, не включаються до первісної 
оцінки депозиту, а визнаються витратами періоду. 

У разі зміни справедливої вартості депозитів, що мають місце на звітну дату, 
такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

Депозити в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним 
курсом обміну Національного банку України на кожний день. 

Курсові різниці, що виникли при перерахунку, визнаються в прибутку або 
збитку в тому періоді, у якому вони виникають. 

Фонд використовував обмінні курси на дату балансу: 
31.12.2019  31.12.2018 

Гривня/1 долар США 23,6863  27,6883 
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 
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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 нескасована 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. 

Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою 
вартістю. Ринкова вартість належних НПФ боргових цінних паперів оцінюється за 
офіційним біржовим курсом організатора торгів на дату оцінки. Якщо боргові цінні 
папери мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, під час розрахунку 
вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для 
цього боргового цінного паперу або, за відсутності основного ринку, на 
найсприятливішому ринку для нього. За умови відсутності свідчень на користь 
протилежного положення ринок, на якому НПФ зазвичай здійснює операцію продажу 
активу, приймається за основний або, за відсутності основного ринку, за 
найсприятливіший ринок. 

Ринкова вартість боргових 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 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 
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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 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 
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недержавне пенсійне забезпечення», оцінюються за біржовим курсом (ціною закриття 
біржового торгового дня), визначеним цією біржою на дату оцінки активів НПФ. 

Справедлива вартість цінних паперів емітентів, обіг яких зупинена, дорівнює 
нулю. 

Інвестиційна нерухомість 
Інвестиційна нерухомість – нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, 

або їх поєднання), утримувана на правах власності або згідно з угодою про фінансову 
оренду для отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для 
досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи для постачання 
товарів, для надання послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в 
звичайному ході діяльності. 

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є 
ймовірність того, що НПФ отримає майбутні економічні вигоди, пов’язані з цією 
інвестиційною нерухомістю; (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна 
достовірно оцінити. 

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. 
Витрати на операцію включаються до первісної вартості. 

Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та 
будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені 
витрати охоплюють, наприклад, гонорари за надання професійних юридичних послуг, 
податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію. 

Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки. 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із 
залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості 
зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. 
Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного 
об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва. 
 
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 нескасована 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»), 
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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 МСБО № 39 "Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка". 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, інвестиційної нерухомості або 
інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених 
далі умов: 
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а) НПФ передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) за НПФ не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у 
формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за про даними 
фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 
г) ймовірно, що до НПФ надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно 

оцінити. 
Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів 

Фонду, що приносять відсотки та дивіденди, визнається у прибутку або збитку, якщо: 
є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з операцією, надходитимуть до НПФ, 
або можна достовірно оцінити суму доходу. 

Дохід за фінансовим активом або фінансовим зобов’язанням, що оцінюється за 
справедливою вартістю, визнається у прибутку або збитку. 

Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або 
підлягає отриманню. Сума доходу, яка виникає в результаті операції, як правило, 
визначається шляхом угоди між суб’єктом господарювання та покупцем або 
користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою вартістю отриманої 
компенсації або компенсації, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої 
торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надається суб’єктом господарювання. 

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо: 
- право Фонду на одержання виплат за дивідендами встановлено; 
- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть 

до Фонду; 
- суму дивідендів можна достовірно оцінити 
Коли виникає невизначеність щодо отримання суми, яку вже включено до суми 

доходу, не отримана сума (або сума, щодо якої перестає існувати ймовірність 
відшкодування), визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаного 
доходу. 
 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. 
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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. 

 

4. Істотні облікові судження, оцінені значення і припущення 
 

4.1. Опис операційного середовища та економічної ситуації 
 ВНПФ «Український пенсійний фонд» функціонує в нестабільному 

середовищі, що пов’язано з економічною кризою, політичною нестабільністю та 
продовженням збройного конфлікту на сході України. Ситуація ускладняються 
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 Фонд здійснюються 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 
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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 

  Станом на 29 листопада 2019 року переоцінка земельної ділянки 
здійснювалась з залученням незалежного оцінювача. 
 ТОВ «Спецюст»: 
 Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 2,667 

га, кадастровий номер: 3221284000:02:002:0004, за адресою: Київська область, 
Броварський р-н, Княжицька с/рада. Станом на 31.12.2019р. ринкова вартість 
об’єкта оцінки складає, без ПДВ 3 750 300(три мільйони сімсот п’ятдесят тисяч 
триста гривень 00 копійок). 

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. 

 
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок 
за справедливою вартістю28 

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. 
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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, 
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» 
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Поточні 
зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю 
погашення 

 
Витратний 

Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 

очікувані вихідні грошові 
потоки 

Інвестиційна 
нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної 
нерухомості здійснюється за 

собівартістю. Подальша оцінка 
інвестиційної нерухомості 

здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 
дохідний 

Ціни на ринку 
нерухомості, дані оцінки 
професійних оцінювачів 

 
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 
спостережувані) 

(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 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 
Земельні 
ділянки -  -  -  -  3 750 3 965 3 750 3 965 

Корпоративні 
права -  -  -  -  540 540 540 540 

Інвестиції за 
справедливою 
вартістю 

-  -  5 780 8 721 -  -  5 780 8 721 

Грошові 
кошти  -  -  5 708 9 438 -  -  5 708 9 438 

Дебіторська 
заборгованість  -  -  -  -  21 053 16 805 21 053 16 805 

Права вимоги -  -  -  -  1 078 1 078 1 078 1 078 
Разом актив -  -  11 488 18 159 264 21 22 388 37 909 40 547 

Поточна 
кредиторська 
заборгованість 

-  -  -  -  180 177 180 177 

Разом 
зобов’язання -  -  -  -  180 177 180 177 

 

 

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 

31.12.2018р. 

Придбання 
(продажі) 

Залишки 
станом на 

31.12.2019р. 

Стаття 
(статті) у 

прибутку або 
збитку, у якій 
прибутки або 

збитки 
визнані 

Грошові кошти 9 438   5 708   
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Інвестиції за 
справедливою 

вартістю 
8 721 (3 187) 5 780 

+246 (дохід 
від зміни 
справедливої 
вартості ЦП) 

 

5.4. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням 
вихідних даних 3-го рівня ієрархії.  

Класи активів, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю з 

використанням 3-
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 

Права вимоги 1 078 -  1 078   
Дебіторська 

заборгованість  16 805 4 248  21 053   

Корпоративні 
права 

540   540  

Земельні ділянки 3 965   3 750 

-215 (витрати 
від зміни 
справедливої 
вартості) 

Поточна 
кредиторська 

заборгованість 
177 3  180   

 

5.5. 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 5 780 8 721 5 780 8 721 

Корпоративні права 540 540 540 540 
Грошові кошти 5 708 9 438 5 708 9 438 
Права вимоги 1 078 1 078 1 078 1 078 
Дебіторська заборгованість  21 053 16 805 21 053 16 805 
Земельні ділянки 3 750 3 965 3 750 3 965 

 
 Управлінський персонал вважає, що наведені розкриття щодо застосування 
справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності 
залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка 
може бути корисною для користувачів фінансової звітності.  
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6. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності 
   
6.1. Інші операційні доходи в 
т.ч.   
  2019 2018 
Дохід від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 1 573  4 491  

Одержані штрафи 4 307 2 147 
Курсова різниця 351 155 

Всього 6 231 6 793 
 

  
   
6.1.1. Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 
  2019 2018 
від дооцінки акцій     285 324 
від переоцінки чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду 125 626 
від дооцінки облігацій внутрішньої державної позики         1163 922 
від дооцінки земельної ділянки - 2 619 
Всього 1573 4 491 
   
6.2. Адміністративні витрати   
  2019 2018 
Послуги з адміністрування 1578 1 548 
Послуги з управління активами 390 375 
Послуги аудиторів 32 25 
Послуги зберігача 152 146 
Оцінка земельних ділянок 11 42 
Комісія від валютних операцій - 1 
Послуги нотаріуса 172 392 
Послуги брокера 5 12 
Податок на землю 7 768 
Всього 2 347 3 309 
   
6.3.Інші операційні витрати в т.ч.   
  2019 2018 
Курсова різниця 1207 174 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 4370 5 615   
Всього 5577 5 789 
   
6.3.1.Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю 
  2019 2018 
від уцінки акцій     459 273 
від уцінки корпоративних права - 60 
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від уцінки облігацій внутрішньої державної позики         728 1 263 

від переоцінки чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду 2968 4 019 
від уцінки земельної ділянки 215  -  
Всього 4370 5 615 
   
6.4.Інші фінансові доходи   
  2019 2018 

Дохід від коштів, розміщених на депозитних банківських рахунках 572  739  

Дивіденди від акцій 228  223  
Дохід від боргових цінних паперів ОВДП 893 1 343 
Всього 1693 2 305 
   
6.5.Інші доходи   
  2019 2018 
Дохід від продажу  акцій     -  -  
Дохід від продажу облігацій підприємств         -  -  
Дохід від продажу земельних ділянок - 20 175 
Дохід від продажу  облігацій внутрішньої державної позики         3187 6 554 

Всього 3187 26 729 
   
6.6.Інші витрати   
  2019 2018 
Собівартість продажу акцій     -  -  
Собівартість продажу облігацій підприємств         -  -  
Собівартість продажу земельних ділянок    - 20 175 
Собівартість продажу облігацій внутрішньої державної позики         3187 6 554 

Всього 3187 26 729 
   
Активи, що оцінюються за справедливою вартістю 
 
6.7. Земельні ділянки   
  2019 2018 

01 січня 3 965 21 521 
обл.Броварський р-н Княжицька сільська рада 3221284000:02:002:5006  
6,5939га - 8 099 

обл.Броварський р-н Княжицька сільська рада 3221284000:02:002:5008  
7,973га - 10 145 

обл.Броварський р-н Княжицька сільська рада 3221284000:02:002:0004 
2,6670га 3 750 3 277 

Придбання: -  -  

  -  -  

Дооцінка (Уцінка): (215) 2 619 
обл.Броварський р-н Княжицька сільська рада 3221284000:02:002:0004 
2,6670га (215) 688 
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обл.Броварський р-н Княжицька сільська рада 3221284000:02:002:5006  
6,5939га - 857 

обл.Броварський р-н Княжицька сільська рада 3221284000:02:002:5008  
7,973га - 1 074 

Продаж: - 20 175 
обл.Броварський р-н Княжицька сільська рада 3221284000:02:002:5006  
6,5939га - 8 956 
обл.Броварський р-н Княжицька сільська рада 3221284000:02:002:5008  
7,973га - 11 219 

31 грудня 3 750 3 965 
обл.Броварський р-н Княжицька сільська рада 3221284000:02:002:0004 
2,6670га 3 750 3 965 

Всього 3 750 3 965 
      
      
6.8. Корпоративні права   
  2019 2018 
01 січня 540 600 
Корпоративні права ТОВ Фідеміус 10% 540 600 
Дооцінка (Уцінка):     
Корпоративні права ТОВ Фідеміус 10% - -60 
31 грудня 540 540 
Корпоративні права ТОВ Фідеміус 10% 540 540 
Всього 540 540 
   
6.9.Дебіторська заборгованість    
  31 грудня 

2019 
31 грудня 

2018 

ТОВ "Лев Фінанс"  (Договір продажу земельної ділянки ) штрафні санкції 5445 1 137 

ТОВ "Лев Фінанс"    (Договір продажу земельної ділянки ) 15535 15 535 

АТ "Укрексімбанк" 3 31 

ПАТ "Ощадбанк"  5 

ПАТ "Ощадбанк" 52 48 

ПАБ "АБ Укргазбанк" 18 38 

ПАБ "АБ Укргазбанк"  11 

Всього 21 053 16 805 

     
6.10. Права вимоги     
  31 грудня 

2019 
31 грудня 2018 

Права вимоги по депозитному договору 1 078 1 078 

Всього 1 078 1 078 
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6.11. Інструменти капіталу 
     
  31 грудня 

2019 
31 грудня 2018 

Акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" 1 209 1 267 

Акції ПАТ "Центренерго" 208 325 

ОВДП UA4000192660 - 17 

ОВДП UA4000198006 4 363 7 112 

Всього  5 780 8 721 

     
 Термін 

погашення 

процентна 
ставка до 
номіналу 

31 
грудня 
2019 

31 
грудн
я 2018 

Акції АТ "Райффайзен Банк Аваль" -  -  1209 1 267 

Акції ПАТ "Центренерго" -  -  208 325 

ОВДП UA4000192660 -  -  - 17 

ОВДП UA4000198006 10.06.20 15,59% 4363 7 112 

Всього цінні папери     5 780 8 721 

 
6.12. Грошові кошти та їх еквіваленти     
  31 

грудня 
2019 

31 грудня 2018 Термін 
погашення 

ПАБ "АБ Укргазбанк" - 791  

ПАБ "АБ Укргазбанк" 1824 2 835 23.03.20 

АТ "Укрексімбанк" 410  12.01.20 

АТ "Укрексімбанк" 190 2 412 03.01.20 

ПАТ "Ощадбанк" 829 532 23.03.20 

ПАТ "Ощадбанк" 2447 2 860 25.08.20 

ПАБ "АБ Укргазбанк" 8 8 - 

Всього 5 708 9 438   

 
6.13. Поточна кредиторська заборгованість   

  2019 2018   
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Послуги з адміністрування 132 132 
Послуги з управління активами 32 33 
Послуги з незалежної оцінки   - 
Послуги зберігача 16 12 
Всього 180 177 

 

   
   
6.14.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 
  31 грудня 

2019 
31 грудня 

2018 
Станом на 01.12 40 370  39 495  
Надходження пенсійних внесків 1 008  1 594  
Пенсійні виплати 6 493  4 112  
Переоцінка довгострокових 
зобов’язань 2 844  3 393  
Станом на 31.12 37 729  40 370  
         
6.15. 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 –  3730 тис. грн. 
        
    6.13. Звіт про власний капітал 
    

За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 31 грудня 2019 року 
відсутній, оскільки зобов’язання Фонду перед його учасниками, збільшені на суму 
прибутку, 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 збільшення зобов’язань Фонду перед його 
учасниками, станом на 31 грудня 2019 року складають 2844 тис. грн. 
 6.14. 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. 
Інформація щодо пов’язаних осіб Фонду наведена в таблиці нижче: 

Група 
№ 

запису 

 
Особа 

 
1 2 3 
А Учасники Фонду – юридичні та фізичні особи 

 1 ТОВ «Фідеміус»/39760777/ 
керівник Макаренко О.І. 

Б Керівник Компанії – фізична особа 
 2 Директор Компанії-Захараш Тетяна Іванівна 
 3 Голова Ради Фонду-Брагін Сергій 

Олександрович 
С Інші 
 4 Компанія - ТОВ «КУА АПФ «Українські 

фонди» 
   

 

Протягом  2019 та 2018 років Фонд  мав такі операцій з пов’язаними сторонами:  

 2019 2018 
 Операції з 

пов'язаними 
сторонами 

Всього Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 
Адміністративні витрати (винагорода 
КУА за управління активами) 

1968 
 (С) 

2340 1923 
 (С) 

3309 

Поточна кредиторська 
заборгованість  

164 

 (С) 

180 165 

 (С) 

177 

       
Всі операції між пов’язаними сторонами були проведені на звичайних 

комерційних умовах 
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 Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання 
ВНПФ «Український пенсійний фонд» не має умовних активів і зобов’язань, 

а також і невизнаних контрактних зобов’язань. 

 Судові процеси 
Станом на звітну дату ВНПФ «Український пенсійний фонд» не є ні 

позивачем, ні відповідачем за жодним судовим процесом. 
Але є третьою стороною у Справі № 910/20136/16 від 13.01.2017р. за позивом 

ТОВ «Фрам Ко» до ПАТ «Банк «Софійський» про визнання припиненим 
зобов’язання за Кредитним договором № 010/32/005 від 27.03.14р., укладеним між 
сторонами. Станом на 31.12.2019 матеріали справи 910/20136/16 знаходяться на 
розгляді в Касаційному господарському суді Верховного Суду.  Також потрібно 
зазначити, що виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
прийняла рішення від 21 березня 2019 року № 639 про продовження строків 
здійснення процедури ліквідації ПАТ «Банк «Софійський» строком на один рік з 
25 квітня 2019 року до 24 квітня 2020 року включно. Однак 16 вересня 2019 року 
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань внесена запис № 10731110022022984 про припинення 
ПАТ «Банк «Софійський» як юридичної особи. Також потрібно зазначити, що 
21.03.2019 ВНПФ «Український пенсійний фонд» укладено Попередній договір 
відступлення права вимоги, яким передбачено, що 24.04.2020 буде здійснено 
продаж дебіторської заборгованості у сумі 1 078 000,00 грн. у випадку, якщо 
заборгованість не буде погашена ПАТ «Банк «Софійський» у строк до 24.04.2020. 
Але є третьою стороною у Справі № 910/20136/163а від 13.01.2017р. за позивом 
ТОВ «Фрам Ко» до Публічного акціонерного товариства «Банк «Софійський» про 
визнання припиненим зобов’язання за Кредитним договором № 010/32/005 від 
27.03.14р., укладеним між сторонами.  

 
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. 
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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 

активів, 
% 

Рейтинги 
боргових 

зобов’язань або 
лістинг акцій 

31.12.2018 
р. 

Частка 
від 

активів, 
% 

Рейтинги боргових 
зобов’язань або 
лістинг акцій 

UA4000192660     Caa1/Ca (агенство 
(Moody’s  підтвердило 
рейтинг боргових 
зобов’язань України в 
національній валюті, 
22 листопада 2019 р.) 

16 326 0,04% Саа1 (агенство 
(Moody’s  підтвердило 
рейтинг боргових 
зобов’язань України в 
національній валюті, 21 
грудня 2018 р.) 

UA4000198006 4 362 516 11,51% 7 112 090 17,54% 

РАЗОМ 4 362 516 11,51% 7 128 416 17,58% 
  

UA4000069603 1 209 265 3,19% Акції є в біржовому 
списку біржі ПФТС та 
АТ "Українська 
біржа", але є 
позалістинговими. 

1 267 251 3,13% 
Акції є в біржовому списку 
біржі ПФТС, але є 
позалістинговими. 

UA4000079081 207 900 0,55%  324 874 0,80%  
РАЗОМ 1 417 165 3,74% 1 592 125 3,93% 

 
 
Ринковий ризик 
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні 

грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін 
ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, 
валютний та відсотковий. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, 
зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. НПФ 
наражаються на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші 
фінансові інструменти. 

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні 
грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін 
ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного 
ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для 
окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають 
на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів 
пом’якшення цінового ризику Фонд використовує диверсифікацію активів та 
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з 
нефіксованим прибутком. 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні 
грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін 
валютних курсів. 
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Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Фонд контролює частку 
активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка 
валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. 

Визначення порогу чутливості Фонд здійснював на основі статистичних 
даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була 
розрахована історична волатильність курсу, що визначається як стандартне 
відхилення річної дохідності від володіння іноземною валютою за період. 

Валютні ризики Фонду виникають у зв’язку з володінням фінансовими 
інструментами, номінованими в іноземній валюті. Фонд інвестує кошти в банківські 
депозити в іноземній валюті та може інвестувати в цінні папери, номіновані в 
доларах США/ євро (наприклад, державні облігації у доларах США/ єврооблігації 
України). Товариство визначило, що обґрунтовано можливим є коливання 
валютного курсу на +19,35/-1,82 відсотка.  

 
Чутливі до коливань валютного курсу активи 

Активи номіновані в іноземній 
валюті 31 грудня 2019 

31 грудня 
2018 

Банківські депозити в іноземній 
валюті 5100 5695 
Дебіторська заборгованість по 
розрахунках за % по банківським 
депозитам 70 0 
Всього 5170 5695 
Частка в активах Товариства, % 13,64% 14,04% 

 

 
Аналіз чутливості до валютних ризиків проведено на основі історичних даних 

щодо волатильності курсів іноземних валют. 
Валютні ризики 

 

Валюта Сума, тис 
грн 

Стандартне відхилення, % (зміни) 
Потенційний 

вплив на активи 
Фонду, тис грн 

Сприятливі зміни Несприятливі 
зміни 

(зростання 
вартості) 

(зменшення 
вартості) 

На 31.12.2019 р. 
Долар США   19,35% -1,82%     

ПАТ “Ощадбанк” 3 328 3 972 3 267 644 -61 
ПАТ АБ 
"УкрГазБанк" 1 842 2 198 1 808 356 -34 

Разом 5 170 6 170 5 076 1 001 -94 
 
Відсотковий ризик – це  ризик  того,  що  справедлива  вартість  або  майбутні  

грошові  потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін 
ринкових відсоткових ставок. ВНПФ «Український пенсійний фонд» усвідомлює, 



 
 

35 
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД»; 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019 р.  
 

що відсоткові ставки можуть змінюватись, і це впливатиме на справедливу вартість 
чистих активів. 

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у 
високо інфляційному 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 ВНПФ «Український 
пенсійний фонд» 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                     4363  7129  
Депозити у банках                         5700  9438  
Разом          11480  16567  
Частка в активах 
Фонду, %      44,76% 44,76% 

 

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок ВНПФ «Український 
пенсійний фонд» 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 ринку 
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) 4 363 4 359 -4 4 
Можливі коливання 
ринкових ставок 14,50% 13,50% -1,00% 1,00% 
Депозити у банках у 
національній валюті 600 681 -81 81 
Можливі коливання 
ринкових ставок 3,51% 2,80% -0,71% 0,71% 
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Депозити у банках в 
іноземній валюті  5 100 5 242 -143 143 
Разом 10 062 х -228 228 

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) 7 128 7 195 31 119 
Можливі коливання 
ринкових ставок 17,64% 12,60% 15,90% 9,50% 
Депозити у банках у 
національній валюті 3 743 3 583 -55 -259 
Можливі коливання 
ринкових ставок 4,75% 1,90% 4,30% 0,40% 
Депозити у банках в 
іноземній валюті  5 695 5 540 -25 -237 
Разом 16 566 х -49 -377 

     
     

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. ВНПФ «Український пенсійний фонд» 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 

Об’єкти нерухомого майна  -  3 750 -  3 965 
Інші iнвестицiї -  1 618 -  540 
Грошові кошти 9 -  8 -  
Депозити 600 5 100 732 8 698 
Фінансові інвестиції -  5 780 -  8 721 
Дебіторська заборгованість 3 21 049 64 17 819 
Усього активів 612 37 297 804 39 743 
Поточні зобов’язання за послуги 180 -  177 -  
Розрив (активи мінус зобов’язання) 432 37 297 627 39 743 
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9. 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. 

 

10. 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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Caigoqrno AIff npo BHecenrur B Peecrp cy6'exrir aytrr4TopcbKoiAiffrbHocri Ne 0218 rirE26.O1.2CfJi1

Cni,4orlrso AII! npo siguonigrricrs crrcreMrd Kourpo-rro rKocri Ns 0762r;rp 22.02.2m8

3BIT
He3afl e)KHoro oaxi Bqq-npaKrxKa (ayAHTopa)

3 HaAaHHH BneBHe]rocra uloAo PirlHr,|x sBiTltl,lx AaHxx

BrAKplrroro HEAEP)I(ABHOTO nEHCTTHOTO OOHAy
<vKPAiHCbKnr nEHCrfi Hnfi OOHA>>

sa 2O19 pir

Hauiouanauih xouicii, uto aAiilcnpe Aep)KaBHe
perynpBaHHe y coepi puHKiB Qinancoeux nocnyr

Paai BHtTcD <vKPAIHCbKUfr nEHCIhHUil OOHA>

Aguiuicrparopy:
Toaa pucrey 3 o6MexeHop ai4noai,qan ru icno
<<Kouna.uiq a ynpaeniuun aKrnBaMt4 ra a4uiuicrpyBaHHs nencihuux Qonaia
<<yKPAIHC'KI OOHAU>

IlpeAr'rer 3aBAaHHn

flpe4uerou 3aBAaHHe € BhcnoBneHHq AyMKr4 utogo iHQopr.raqii, nra ltigrurucc e pivHux geirFtrx.AaHilx sa
zors pirc BIAKPI4TOTO HEIEPXABHOiO nEHCTfrHOTO OOH,qv <vKPAiHCbKnfi nEHClhHnn OOHA>
(Aani - Oon4), y ei4noei4Hocri Ao MixHapo4Horo craHAapry 3aBAaHb 3 HaAaHHe BneBHeHocri 3000
<<3aeAaHHq 3 HaAaHHe BneBHeHocri, u-lo xe e ayAuroM tu4 oFneAoM icropuvHol Qiuancoeol iH$opuaqii>.

PiqHi seirxi Aaxi exnloqaorb HacrynHe :

- 3aranuxi eiAolqocri npo HeAepxaeuuh nencifinnil QoHa (Sopua HIIO-1);
- 3eir npo cKnaA, crpyKTypy ra qtacry eapricru arrueie HeAepxaBHoro nencifinoro SoHay craHoM

ua 31 rpyaHs 2Ot9 p. (SopuaHflO-2);
- 3eir npo suiHy qrcroi aaprocri nexcifiHnx arrneie HeAepxaBHoro

rpyAHe 2019 p. (Qopua HnO-3);
- 3eirHi 4ani nepconiQiroeauoro o6niry yvacHuris HeAepxaBHoro

rpyAHe 2019p. (Sopua HflO-4);
3eirxi 4aHi npo pe3ynbrarr AicnuHocri KopnoparilBxrax i npoQecifiHux HeAepxaBHrx nenciilurx
Qoxaie craHoM Ha 31 rpyAHs 2OL9 p. ($opua HflO-S);

- 3eirFti Aaxi npo yvacurrie HeAepxaBHoro nenciilsoro SoHgy ga eiroeoo rareropieo craHor4 Ha 31
rpyAHe 2019 p. (Qoplaa HflO-6);

- 3eir npo cKnaA ra crpyKrypy arrneie HeAepxaBHoro neHcifiuoro Sonay craHoM Ha 31 rpyAHtl
2019 p. ($opua HnO-7); ,

- 3eir npo AoroBoph, t4o 6ynn yrcnageui ga qiurnur nanepaMil yrpalucurrx euiteHtie, nKt BXoAerb
("xoAunn) Ao cKraAy arrileis HeAepxaBHoro nexcifisoro Qosgy (Sopua Hflo-8);

r \ -"-- InQopuaqiro qoAo gr'liH qrcroi eaprocri oArsuqi neHciilxux eFrecrie ($opua HflO-9);
Aoeiary npo Ltucry eapricru arrileie HeAepxaBHoro neucifiroro $oH4y.

..
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neucifiHoro SoHay craHoN4 Fla 31

neHciiuoro SoHay craHoM Ha 31



3acrocosHi rpnrepii
KprrepiT, 3a AonoMoroo eKr4x 6yno oqiseno iHQopuaqin, uicrrrucn e nonoxexHi npo nopeAoK
cKraAaHHc, @dpr.,ryeaHHc ra noAaHxc aAMiHicrparopoM HeAepxaBHoro nesciilHoro SonAy eeirFrocri s
HeAepxaBHoro nexcifinoro sa6esnevennr, 3arBepAXeHoMy Poanopn4xenuru Aepxaexoi rcouicii 3
perynoBaHHr puurie $iHancoanx nocnyr Yrpalnn 27.lO.2OtL Ng 674 aia 27.LO.2011 (is glqixamr ra
AonoBHeHHsur), ra noneratorb y BhcnoBnenHi 4yuru uloao ixQopuaqii, Rra po3KpilTa y pivxnx 3airFrilx
AaHrx HeAepxaBHoro nescift noro $oH4y.

Bnacrnai oGMerKeHxs

Hau:a nepeeipra ra Br4cnoBreHHq .4yMKr4 crocy€rbce rinurr in$opruaqii, rra ei4o6paxeHa y pivHlrx
geirFrux AaHrx HeAepxaBHoro nexcifinoro $ox4y, Ta He nouhplo€rbcc Ha pivny $iuaHcoBy geirFricrs
OouAy. BiAsocxo SiuaHcoeoi seirHocri OoH4y sa 2019 pir naun HaAaHo oxpeuufi 3eir ay4rropa, Ae
BhcaoBneHo AyMKy is aacrepexeHHeM, Aaroeaxilil 24 nptoro 2O2Op.

Koxxperxa uera

flpe4uerou 3aBAaHHr e BilcnoBfleuHi 4yurcr qo4o iH$opuaqil, eKa po3Kpr4ra y piuunx seirFrux AaHilx
HeAepxaBHoro neucifiHoro SouAy sa 2019 QiHaxcoenfi pir.

Ilepernng enxonaxoT po6orr,r

Mh eilxoHanta 3aBAaHHs eiAnoeiAFro 4o MixuapoAHoro craHAapry 3aBAaHb 3 HaAaHHe BneBHeHocri 3000
<<3aeAaHHl 3 HaAaHHe BneBHeHocri, r4o xe € ayAilroM qu orursAoM icropnvuol Qixaxcoeol iH$opuaqii>.

3aeAaxHc nepe46auano BrKoHaHHs npoLleAyp Anl orpnManxn o6ipyxroeaxoi BneBHeHocri uloAo roro, qta

crnaAexi pivxi aeirHi 4aui He4epxaBHoro nexcifisoro Qouay sa 2019 pir aiAnoeiAHo Ao Bl4Mor flonoxeHHc
npo nopeAoK cKnaAaHHn, SopruyeaHHe ra noAaHHc a4uixicrparopoM HeAepxaBHoro nencifixoro Qoxay
geirHocri 3 HeAepxaBHoro neucifiroro 3a6eene,rennr, 3areepAxeHoro PognopqAxeHHgl.4

fiepxaenoi ro!,ricii 3 perynpBaHHe prxria SiHaxcoenx nocnyr YrpaIHr 27.LO.ZOLI Ng 674 BiA
27.tO.2OLL (is sl'riHaur ra AonoBHeunnur). flia qac nepeeiprr npoae4eHi Aocni.qxenuq urf,xoM
nepeeipxu ra recryBaHnq Aoragie Ha o6ipyHryBaHHs cyM Ta iuQopuaqii, po3Kpl4Tr4x y Br4u{e3a3HaLteHHX
3eirax.

BiAnoeiAanunicru yn paeni xcbKoro nepcoHany

Ynpaenincsrcrfi nepcoHan A4uixicrparopa OoHAy - Toaapncraa s o6MexeFroro aiAnoeiAansHicro
<<KoMnaHic a ynpaenixxe aKrHBaMn ra aArqiuicrpyBaHHe nenciilsnx Qonaie <yKPAIHCbKI OOHAI4> Hece
eiAnoeiAanuHicru sa ni4roroercy ra noAaHHe cyM ra ix$opuarliT eiAnoeiAFro Ao Br4Mor flonoxenng N9674 ra
ga rarrfi eHyrpiurnifi KoHTpo.nb, cruft eiFr BBaxa€ ueo6xi4nnu Ane cKtaAauur pivxrx geirHnx AaHrx
HeAepxaBHoro nenciftnoro $on4y, u{o He pricrsru c1rrreBilx Bl,rKphBneHb exacniAox uaxpaficraa a6o
noMunKil.

BiAnoei4anuxicru' Hesarer(Horo Qaxi eqn

Hauloo eiAnoeiAanuuisrp e BhcnoB.neHHe AyMKr4 qoAo isQopuaqii, rra lriqrurscc y pivumx seirFrtax AaHt4x
HeAepxaBHoro nencifiHoro SoH4y, xa ocHoei pesynurarie BuKoHaHoro HaMh 3aBAaHHe.

Mn AorpnManucb Bl4Mor ueganexnocri Ta iHurx el4qHl4x Br4Mor, BhKfiaAeHhx Y
roAerci erhKl4 npoSecifixrax 6yxranrepie, gareepAxeHoMy PaAop s MixHapo4Hr4x craHAapria errrr 4na
6yxranrepie, a*ui,t ipynryerucn Ha $yn4aueHraflbH14x nphHqr,rnax vecnocri, o6'ertneHocri, npoQecifiuoi
KoMnereHTHocri ra nanexnoi perenbHocri, ronSigenqiftHocri ra npoQecifir+oi noseAiHKr4, Ta BtaMor 3aroxy
Yrpaiun ..flpo ayAnr QiHaucosoi geirHocri ra ayAhropcbKy ,qinnunicrs>> BiA 27.72.20L7
N9 2258-VIII.

Mr 4orpruafihcb Bt4Mor MixHapoAHoro craHAapry KoHrponp crocri 1 ra, ei4noei4no, BnpoBaAl4ntl B

ayAilTopcbKifi rcounauii KoMnfleKcHy o4creMy KoHrpollo'exocri, ernoqaoqH 3aAoKyMeHToBaHy noniTilKy ra
npolleAypl4 t4oAo AorphMaHHq errqHrx BAMor, npo$ecifiurx crax4aprie i aacrocoexrx BilMor
3aKoHoAaBqhx ra HopMathexnx arrie.
Mu eeaxa€Mo, t{o orptlManil AocrarHi ta npnhaarui ay4nropcuri Aorasu AnF B[cnoBneHHe Hauoi AyMKt4.

Br,rcnoeor

Ha Haury AyMKy, pivni seirHi AaHi BIAKPI4TOrO HEAEPXABHOTO nEHCItZnOfO OOHAy <yKPAiHCbKillZ
nEHCIIZHhfi OOHA> rqicrsru insopr"raqiro, po3Kpr4rrc cKoi' erMaraerbce e nonoxeFrHi npo nopFAoK
cKnaAaHHc, Qopr',ryeanxe ra noAaHHc aAMiFricrparopoM HeAepxaBHoro nexcifinoro SonAy ssirHocri s
HeAepxaBHoro nenciftnoro 3a6e3neqeHHe, 3arBepAXeHoMy PosnopRgxeuHru .4epxaeHoI xouiciT 3
perynoBaHHr prnrcie giuaxcoaux nocnyr YrpaTHr 27.tO.2OIt N9 674 eiA 27.10.2011 (is gt"tiFtaMil ra
4onoeueuuaun).
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O6uexenxe uloAo po3noBcxrArxeHHe

Uefi 3eir ni,qroroeneHui4 auxnrqHo Ms HaAaHHe Ao HauiouanuHifi xol4icii, lrlo sAificFtoe
perynpBaHHr y cQepi prurie QiHaHcoenx nocryr, Ta He Moxe BuKopr4croByBarvcA Ans iHr.urx
uoxe 6yrr po3noBctoAxeHilfi Frix inu:rmr cropoHaMu Hix Oor+4, TOB <<KoMnaHig s ynpaeninnn
ra a4uinicrpyBaHHe neucifinnx Sonaie <yKPAIHCbKI OOHAI4> ra Haqrorugixnocnyr.

Ixui eneuenrn

ocHoBHI BWOMOCTI npo AyAnTOpCbKy OIpMy

AepxaBHe
qinefi i ue
AKTTBAMh

lloBua uahueHyBaHHe apuguuuoi oco6u
TOBAP]4CTBO 3 OEM EXEHOTO BTAnOBTAAIbHTCTIO
<AYIII4TOPCbKA OIPMA <<6.NTCKOP TAPAHT>

KoA 3a eIlPnOY 16463676
,qara zepxa aHoi DeecrDa uii 29.1 1.1993

CeiAoqrBo A|TY

CeiAoqreo npo BHeceHHr Ao Pe€crpy cy6'errie ayAuropcbKoi 4irnuuocrr
Ng 0218, BHAaHe ari4Ho a piueunru Ay4uropcsr<oi nanarr YxpaiHh eiA
26.01.2001 p. 3a Ne 98

M icueaHaxo,4xeH Hs OtO42, M. Khie, 6vnseao MaDiT nDufiMa\euro.7/27
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Kntor{oeilN4 naprHepoM 3aBAaHHg,
pe3yflbraroM eKoro € qefi 3Bir, €
Fexepanuxnfi 4rperrop
CepruQixar Any cepii A M 004056 ain 24.12.1999
HoMep e Peecrpi AIIY 100876

24 nrororo 2O2O pory
Knia, Yrpalxa
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