














 
Примітки до  фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня  2015 року 

ВПФ «Фармацевтичний» 
 
 
РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ  
Звіт про  наявні чисті активи, призначені для виплат 
 
Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду 

станом на 31 грудня  2015  р. 
Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний", ЄДРПОУ 33262460 

(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ) 

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, з них: 010 16540 25641 

у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків 011 0,00 0,00 
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно 
до законодавства 

020 0,00 0,00 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом 
Міністрів України, 030 22050 30283 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти 
України, 040 2946 1840 

Акції українських емітентів 050 1287 364 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами 
іноземних держав 060 0,00 0,00 

Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р. 072), з них: 070 0,00 0,00 

 акції іноземних емітентів, визначених відповідно до 
Закону України "Про недержавне пенсійне 
забезпечення" 

071 0,00 0,00 

 облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, 
визначеним відповідно до законодавства 072 0,00 0,00 

Іпотечні цінні папери 080 0,00 0,00 

Об'єкти нерухомості 090 366 366 

Банківські метали 100 1824 2539 

у тому числі депозитні рахунки в банківських металах  101 0,00 0,00 

Дебіторська заборгованість (р.111+р.112+р.113+р.114) з них: 110 237 434 

заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів  111 0,00 0,00 

заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за 
депозитами та купонів за облігаціями  112 235 434 

заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду 113 0,00 0,00 

інші дебіторська заборгованість  114 2 0,00 

Орендна плата ТОВ "Клінфарм"   2 0,00 

Активи, не заборонені законодавством України (з 
розбивкою за видами активів) 120 93 139 

статутний капітал в ТОВ "Клінфарм"   93 139 



  

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+р120)  

130 45343 61606 

Кошти на поточному рахунку 140 25 114 

у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку  141 0,00 0,00 

Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)  150 45368 61720 

Частина друга  

Кредиторська заборгованість (р161 + р. 162+р.163)  160 0,00 0,00 

Неперсоніфіковані внески  161 0,00 0,00 

Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів  162 0,00 0,00 

інше  163 0,00 0,00 
Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед 
учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), у тому 
числі: 

170 0,00 0,00 

Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої 
установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку) 171 0,00 0,00 

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

172 0,00 0,00 

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не 
здійснених оплат недержавного пенсійного фонду 
(р1810+р1811+р11812+р1813+р1814+р1815+р1816) у тому 
числі: 

180 156 225 

заборгованість з витрат на оплату послуг з адміністрування 
недержавного пенсійного фонду  1810 45 61 

заборгованість з винагороди за надання  послуг з управління 
активами недержавного пенсійного фонду  1811 111 151 

заборгованість з оплати послуг зберігача  1812 0,00 13 
заборгованість з оплати послуг з проведення планових 
аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду  1813 0,00 0,00 

заборгованість з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням 
операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами 1814 0,00 0,00 

заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію 
прав власності на нерухомість 1815 0,00 0,00 

заборгованість з оплати інших послуг, надання яких 
передбачено чинним законодавством з недержавного 
пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами): 

1816 0,00 0,00 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  18161 0,00 0,00 

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

190 0,00 0,00 

Загальна сума зобов’язань фонду 200 156 225 

Чиста вартість активів фонду (р. 150-р. 200) 210 45212 61495 
 
 
 
 
 



  

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду 
 станом на 31 грудня  2015 р. 

Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний", ЄДРПОУ 33262460 
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ) 

 Одиниця виміру, грн. 

ПОКАЗНИКИ Код 
рядка 

Дані на 
початок 
звітного 
періоду 

Усього за 
останній 
квартал 
звітного 
періоду 

Наростаючим 
підсумком на 

кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 5 
Чиста вартість пенсійних активів на початок 

звітного періоду  1 х х 45212 

Частина перша  

1. Надходження пенсійних внесків          
Пенсійні внески від фізичних осіб (р011-+р012), з них: 010 667 117 149 

 від учасників, які є вкладниками  011 645 117 149 
 від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)  012 22 0,00 0,00 

Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців 020 0,00 0,00 0,00 
Пенсійні внески від юридичних осіб, (р031-р032+р033) 
з них 030 37831 1908 5131 

 від засновника пенсійного фонду 031 36899 20 20 
 від роботодавця - платника 032 932 1888 5111 
 від професійного об'єднання  033 0,00 0,00 0,00 

Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду, 
(р.041-р042) 
з них 

040 213 0,00 0,00 

 від банку 041 0,00 0,00 0,00 

 від іншого недержавного пенсійного фонду  042 213 0,00 0,00 

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040) 050 38711 2025 5280 

2. Виконання зобов'язань перед учасниками 
недержавного пенсійного фонду         

Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061-р.062) 060 2492 204 463 
 пенсійні виплати на визначений строк 

(р.0611+р.0612+р.0613) , з них: 061 3 25 75 

 строком виплат від 10 до 15 років  0611 3 25 75 
 строком виплат від 15 до 20 років  0612 0,00 0,00 0,00 
 строком виплат більше 20 років  0613 0,00 0,00 0,00 
 одноразові пенсійні виплати 

(р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них:  062 2489 179 388 

 у разі медично підтвердженого критичного стану 
здоров'я, настання інвалідності  0621 420 69 192 

 у зв'язку з недосягненням мінімального розміру 
накопичень  0622 1877 43 129 

 у зв'язку з виїздом на постійне проживання за 
межі України  0623 10 0,00 0,00 

 у разі смерті учасника - його спадкоємцям 0624 182 67 67 

Перераховано пенсійних коштів до іншого 
недержавного пенсійного 
фонду (р.071+р.072), з них: 

070 29 0,00 0,00 

на підставі  укладеного пенсійного контракту 071 29 0,00 0,00 
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на 
визначений строк 072 0,00 0,00 0,00 



  

Перераховано пенсійних коштів до страховика для 
оплати договорів страхування довічної пенсії 080 0,00 0,00 0,00 

Перераховано пенсійних коштів до страховика для 
оплати договорів страхування ризику настання 
інвалідності або смерті учасника 

090 0,00 0,00 0,00 

Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі 
відкритого депозитного пенсійного рахунку 100 0,00 0,00 0,00 

Заборгованість недержавного пенсійного фонду з 
виконання зобов'язань перед учасниками та 
перерахуванню коштів (р.111+р.112), у тому числі: 

110 0,00 х 0,00 

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до 
іншої установи  (іншого пенсійного фонду, страховика, 
банку)  

111 0,00 х 0,00 

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 0,00 х 0,00 

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

120 2521 204 463 

Витрати на оплату послуг з Адміністратору, наданих 
учаснику за рахунок  пенсійних коштів та не 
пов'язаних із здійсненням пенсійних коштів  

130 0,00 0,00 0,00 

Друга частина  

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-+р142)  140 2004 9221 10006 

дохід від продажу  141 283 7477 7388 
переоцінка  142 1721 1745 2618 
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим Кабінетом 
міністрів України (р.151-+р152)  

150 -1322 0,00 0,00 

дохід від продажу  151 0,00 0,00 0,00 
переоцінка  152 -1322 0,00 0,00 

Облігації місцевих позик (р161+р162)  160 50 0,00 0,00 

дохід від продажу  161 0,00 0,00 0,00 
переоцінка  162 5 0,00 0,00 
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти 
України (р.171+р172)  170 100 -34 -6 

дохід від продажу  171 -142 -51 -51 
переоцінка  172 242 17 45 

Акції українських емітентів (р181+ р.182) 180 -1792 -57 -77 

дохід від продажу  181 -188 0 4 
переоцінка  182 -1603 -57 -81 
Цінні папери, дохід  за якими гарантовано урядами 
іноземних держав (р191+р192)  190 0,00 0,00 0,00 

дохід від продажу  191 0,00 0,00 0,00 
переоцінка  192 0,00 0,00 0,00 
Акції іноземних емітентів (р201+р202)  200 0,00 0,00 0,00 



  

дохід від продажу  201 0,00 0,00 0,00 
переоцінка  202 0,00 0,00 0,00 
Облігації іноземних емітентів (р211+р212)  210 0,00 0,00 0,00 
дохід від продажу  211 0,00 0,00 0,00 
переоцінка  212 0,00 0,00 0,00 

Іпотечні цінні папери  (р.221+р222)  220 0 
 0,00 0,00 

дохід від продажу  221 0,00 0,00 0,00 
переоцінка  222 0 0,00 0,00 
Об'єкти нерухомості (р231+р232)  230 0,00 0,00 0,00 
дохід від продажу  231 0,00 0,00 0,00 
переоцінка  232 0,00 0,00 0,00 
Банківські метали (р.241-р242)  240 1071 107 643 
дохід від продажу  241 8 0,00 0,00 
курсова різниця  242 1063 107 643 
Списання кредиторської заборгованості 250 0,00 0,00 0,00 
Вибуття активів, які перестають відповідати такому 
стану, за якого вони визначаються активами (з в 
казанням активу)   

260 -1339 0,00 0,00 

Сумнівна і безнадійна дебіторська заборгованість 261 -1339 0,00 0,00 

іншими активами, не забороненими законодавством 
України  ( з розбивкою за видами активів)   270 -86 0,00 46 

дохід від курсової різниці в іноземній валюті  271 7 0,00 0,00 

переоцінка частки у статутному капіталі 272 -93 0,00 46 

Усього 
(р.140+р150р+р160+р170+р180+р190+р200+р220+р23
0+р240+р250+р260+р270) 

280 -1359 9237 10612 

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

Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних 
(депозитних) банківських рахунках  290 9750 1224 4249 

з них: дохід від коштів, розміщених в ощадних 
(депозитних) сертифікатах  банків  291 0,00 0,00 0,00 

Дохід від боргових цінних паперів 
(р301+р302+р303+р304+р305+р306+р307) 300 5970 668 3320 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом 
Міністрів України  301 1229 521 2775 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 
радами відповідно до законодавства 

302 151 0,00 0,00 

Облігації місцевих позик 303 66 0,00 0,00 

облігації підприємств,емітентами яких є резиденти 
України  304 4465 146 545 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами 
іноземних держав 305 0,00 0,00 0,00 

облігацій іноземних емітентів 306 0,00 0,00 0,00 
іпотечних цінних паперів  307 59 0,00 0,00 
Дивіденди від (р311+р312)  310 245 0,00 5 
акцій українських емітентів 311 245 0,00 5 
акцій іноземних емітентів 312 0,00 0,00 0,00 
Плата за користування об'єктами нерухомості 320 135 4 16 



  

Відсотки, нараховані на кошти, розміщенні у 
банківських металах 330 56 20 83 

еквівалент в гривні (відсотки)  331 50 19 74 

курсова різниця (банківські метали)  332 6 1 9 

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на 
поточному рахунку 340 211 - 1 

Дохід від користування іншими активами, не 
забороненими законодавством України (з розбивкою за 
видами активів)  

350 0,00 0,00 0,00 

Усього (р290+р300+р310+р320+р330+р340+р350) 360 16367 1916 7674 

3. Інші доходи ( втрати) недержавного 
пенсійного фонду  370 96 0,00 -4582 

Курсова різниця (валюта) 3701 45 0,00 0,00 

Відшкодування раніше списаних активів  3702 17 0,00 0,00 

Переоцінка вартості грошових коштів на 
депозитних рахунках  3703 0,00 0,00 -4496 

Переоцінка нарахованих процентів за депозитними 
рахунками   3704 0,00 0,00 -86 

4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок 
пенсійних активів         

Витрати на оплату послуг з адміністрування 
недержавного пенсійного фонду:  
(р381+р.382+р383+р384) 

380 1031 170 613 

послуги з адміністрування пенсійного фонду 381 1031 170 613 
рекламні послуги  382 0,00 0,00 0,00 
витрати на оприлюднення інформації про діяльність 
недержавного пенсійного фонду 383 0,00 0,00 0,00 

Винагорода за надання послуг з управління активами 
пенсійного фонду 390 4772 426 1533 

Оплата послуг зберігача  400 138 35 77 

Оплата послуг з проведення планових аудиторських 
перевірок пенсійного фонду 410 41 0,00 10 

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з 
пенсійними активами, які надаються третіми особами, 
(р421+р422+р.423) з них: 

420 87 1 2 

послуг торговців цінними паперами  (посередниками) 421 84 1 2 

витрат на ведення обліку та переєстрацію  прав 
власності на цінні папери  422 3 0,00 0,00 

Витрати на ведення обліку та переєстрацію прав 
власності на нерухомість  423 0,00 0,00 0,00 

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством 
з питань недержавного пенсійного забезпечення (з 
розбивкою за видами) 

430 14 1 3 

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством 
з питань недержавного пенсійного забезпечення  431 0 0,00 0,00 

Облік та переєстрація  прав власності на активи 432 2 0,00 0,00 



  

Оплата послуг, пов'язаних з використанням 
(експлуатацією) нерухомого майна  433 8 0 2 

Плата за підтвердження організатором  торгівлі 
звіту про виконані договори, що були укладені за 
цінними паперами українських емітентів, які входять 
до складу активів недержавного пенсійного фонду  

434 3 0,00 0,00 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки  435 0,00 0 1 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок 
пенсійних активів (р.380+ 
р390+р400+р410+р420+р430) 

440 6082 633 2238 

Прибуток (збиток) від інвестування активів 
недержавного пенсійного фонду (р280+р360+р370) -

р440 
450 9022 10520 11466 

Чиста вартість пенсійних активів кінець 
звітного періоду (р050-р120-р130+р500) 2 х х 61495 

Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 
2-рядок 1) 3 х х 16283 

 
1.Інформація про Відкритий пенсійний фонд 
Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний» (далі – «Фонд»)  здійснює свою 

діяльність на підставі Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09 
липня 2003 року N 1057-IV (із змінами та доповненнями) (далі - Закон). Згідно цього 
Закону недержавний пенсійний фонд – це юридична особа, яка має статус 
неприбуткової організації (непідприємницького товариства), функціонує та провадить 
діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників 
пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює 
пенсійні виплати учасникам зазначеного фонду у визначеному цим Законом порядку. 
ВПФ Фармацевтичний»  був заснований в 2005 році. Відкритий пенсійний фонд 
Місцезнаходження «Фонду»- 01030, Україна, м. Київ, В’ячеслава Липинського, 
буд.12,оф.4. 

 
Засновники Фонду 

Засновниками ВПФ «Фармацевтичний» є  ТОВ  «Агрокомплект» та ТОВ «Гарантія-
Реєстр». 

Предмет діяльності ВПФ «Фармацевтичний» 
Предметом діяльності ВПФ «Фармацевтичний» 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 ВПФ «Фармацевтичний» 
Органами управління ВПФ «Фармацевтичний» є загальні збори засновників та Рада 

фонду. Створення інших органів управління Фонду заборонено. 

Рада фонду є єдиним регулярно діючим органом управління ВПФ 
«Фармацевтичний», 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 та управління активами Фонду виконує Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія з управління активами в «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 
33238312) (далі КУА) відповідно до договорів: на адміністрування № б/н від 01.04.2013 року та 
на управління активами №б/н від 01.04.2013 року. КУА діє на підставі таких ліцензій: 

ліцензія серії АБ № 115993, видана ДКРРФПУ 29.12.2008 року, строк її дії – безстрокова. 
Провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів; 

ліцензія серії АЕ № 294656, видана ДКЦПФР 02.12.2014 року, строк її дії – безстрокова. 
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльність з управління активами). 

Місцезнаходження КУА: 01030, м. Київ, вул. В’ячеслава  Липинського, буд.12, оф.4. 

Зберігачем ВПФ «Фармацевтичний» є Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк 
Аваль" (далі – Зберігач), який надає Фонду відповідні послуги згідно з договором №57-
00/08-1125-Ю від 16.06.2015 р. Зберігач діє на підставі ліцензії серії Серія  АЕ № 263203 ., 
виданої ДКЦПФР  13.08.2013 р., Місцезнаходження Зберігача: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9;       

 

1.4.2. Опис програми пенсійного забезпечення ВПФ «Фармацевтичний» 

Працедавці Фонду   

Працедавцями Фонду є Українські Товариства. Фонд здійснює недержавне пенсійне 
забезпечення персоналу цих Товариств, що є вкладниками на користь своїх працівників. 
Недержавною пенсійною програмою охоплені всі працівники цих підприємств, які 
працюють на умовах трудового законодавства. 

Станом на 31.12.2015 року  Фонд має діючих пенсійних контрактів з працедавцями  -15  

За 2015 рік були залучені  нові працедавці в кількості –  1 

 
Учасники Фонду 

Учасниками ПФ «Фармацевтичний» є фізичні особи, на користь яких сплачуються 
(сплачувалися) пенсійні внески до Фонду і які мають право на отримання пенсійних виплат 
або отримують такі виплати на умовах і в порядку, визначених пенсійним контрактом та 
договором про виплату. 

Кількість учасників на 31.12.15 р. становить -1112. 

 
Тип пенсійної програми з визначеними внесками 

Учасники програми роблять до фонду внески на добровільних умовах. 

Умови припинення пенсійної програми 
Програма може бути припинена, якщо ліквідовані всі засновники або не залишилося жодного 
учасника. 

Порядок укладення пенсійних контрактів з ВПФ «Фармацевтичний» 
Пенсійний контракт є договором між ВПФ «Фармацевтичний» та його вкладником, який 
укладається від імені Фонду його КУА та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне 
забезпечення учасника ВПФ «Фармацевтичний» 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. 

ВПФ «Фармацевтичний» 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 ВПФ «Фармацевтичний», облікованих на 
індивідуальному пенсійному рахунку його учасника, на чисту вартість одиниці пенсійних 
активів Фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника ВПФ. 
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 готівкових та(або) 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 ВПФ «Фармацевтичний » складаються із: 

1) активів у грошових коштах; 
2) активів у цінних паперах; 
3) інших активів згідно із законодавством. 
Інвестиційна діяльність з активами Фонду здійснюється відповідно до його Інвестиційної 
декларації та вимог Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

Інвестиційна декларація 
Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику ВПФ 
«Фармацевтичний». 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 ВПФ «Фармацевтичний» та зміни до неї розробляються і 
затверджуються Радою Фонду. 



  

 
Використання пенсійних активів Фонду 

Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використовуються для цілей його інвестиційної 
діяльності, виконання зобов’язань Фондом перед його учасниками та оплати витрат, 
пов’язаних зі здійсненням недержавного пенсійного забезпечення з урахуванням обмежень, 
встановлених законодавством. 

Основні показники діяльності Фонду 
-  Чисті активи Фонду на 31.12.2015 року – 61495 тис. грн. 

- Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду за 2015 рік становить 52080 
тис. грн,  

-  Інвестиційний прибуток, розподілений між учасниками Фонду в 2015 році, становить 
11000 тис. грн. 

-  У2015 році  пенсійних виплат -463 тис. грн.. 

-  Збільшення чистих активів Фонду за 2015 рік – 16283 тис. грн . 

2. Загальна основа формування 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 
2015 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 01 
січня 2015 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Фондом фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 
відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 
01 січня 2015 року, 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. МСФЗ , які  прийняті, але ще не набули чинності  
      

 
Стандарти та 
поправки до 

них 

 
 

Основні вимоги 

 
Ефективна 

дата 

 
Достроко- 
ве застосу- 
вання 

Застосування 
у фінансовій 

звітності за рік, 
що закінчився 

31.12.2015 р. 

 
Вплив 

поправок 

МСФЗ (IFRS) 14 Стандарт встановлює порядок Стандарт не 
«Відкладені ра- обліку залишків на відкладе- застосова- 
хунки, що регу- них рахунках тарифного регу- ний, оскільки

лювання. Дія стандарту поши- ВПФ не 
рюється тільки на організації, входить до 
що вперше застосовують стан- сфери його 
дарти МСФЗ та раніше визна- 

люються» 

вали залишки на відкладених 

01.01.2016 р. Так Не застосовано 

дії 



  

рахунках тарифного регулю- 
вання згідно з національними 
стандартами обліку. Дозволяє 
зберегти застосовувану раніше 
облікову політику, пов'язану з 
регульованими тарифами 

МСФЗ (IFRS) 9 
«Фінансові ін- 
струменти» 

Нова класифікація та вимоги 
до оцінки фінансових активів 
та зобов'язань, поліпшена мо- 
дель обліку операцій хеджу- 
вання, нова модель знецінен- 
ня фінансових інструментів 
на основі очікуваних збитків 

01.01.2018 р. Так Не застосовано Керівництво 
розглядає 
можливості 
потенційного 
впливу цих 
змін на фі- 
нансову звіт- 
ність

 
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступень округлення 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна 
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

       2.4. Припущення про безперервність діяльності 

Фінансова звітність Фонду підготовлена виходячи з припущення безперервності 
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в 
ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно 
було б провести в тому випадку, якби Фонд не міг продовжити подальше здійснення 
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

       2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності 

       Фінансова звітність буде затверджена до випуску на засіданні Зборів засновників  
Фонду,  які відбудуться 29 лютого  2016 року. 

       2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний 
рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року. 

        2.7. Основні принципи фінансової звітності 

Фінансова звітність за 2015 рік  була підготовлена відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), що діють на 31.12.2015 року які є офіційно 
оприлюднені  на сайті   Міністерства фінансів України.. 

Фінансова звітність також відповідає нормам Національної комісії,  що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,  які чинні на дату складання 
фінансової звітності. 

 
3 .Основні припущення, оцінки та судження 
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва 

формування певних суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання 
принципів облікової політики, а також суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, 
які відображені в звітності.  

Оцінки й допущення аналізуються на постійній основі. Зміни в бухгалтерських 
оцінках визнаються в періоді, у якому оцінка змінюється, якщо ця зміна впливає тільки 
на цей період, або в період проведення аналізу й у майбутніх періодах, якщо зміна 
впливає як на нинішній, так і на майбутній періоди. 

Основні джерела невизначеності оцінки: визначення вартості фінансових інвестицій. 



  

Основне допущення щодо визначення справедливої вартості фінансових інвестицій 
регулярно контролюється за допомогою постійного аналізу і тесту, які проводиться для 
кожного виду фінансових інвестицій. 

 
3.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних 

МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або 

умови,  застосовуються судження під час розроблення та застосування облікової 
політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття 
економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та 
грошові потоки Фонду; 

• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише 
юридичну форму; 

• є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
• є повною в усіх суттєвих аспектах. 
Під час здійснення судження  враховується прийнятність наведених далі джерел 

та враховує їх у низхідному порядку: 
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, 

доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 
Під час здійснення судження враховуються найостанніші положення інших 

органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з 
обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать 
вищезазначеним джерелам. 

 
3.2. Судження щодо справедливої вартості активів Фонду 
 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». 

Для оцінки статей, включених до фінансової  звітності Фондом, було використано 
валюту первинного економічного середовища, у якому працює Фонд (функціональна 
валюта). Нею є українська гривня. Переоцінка активів в банківських металах 
здійснювалась щоденно за курсами Національного банку України, які діяли на 
відповідний день у 2015 році. 

Валюта   грн.             31 грудня 2015 р  31 грудня 2014 
Банківські метали (золото)                 254407,07     188276,50 

 
3.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 
Протягом звітного 2015 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням 

незалежних оцінювачів не здійснювалась.  



  

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. 

Використання інших припущень щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів 
обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час 
оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових 
інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на 
відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також 
може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.  

 
3.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових 

інструментів 
Управлінський персонал застосовує професійне судження щодо термінів 

утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових 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. 

 
3.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 
Кошти розміщені на рахунках в комерційних банках, що знаходяться в стадії 

ліквідації, відображаються в балансі за нульовою ставкою.  
На кожну звітну дату управлінський персонал проводить аналіз дебіторської 

заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на 
предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з 
власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних даних, що 
свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним 
активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання 
фінансового активу. 

 
3.6.Економічне середовище, у якому Фонд проводить свою діяльність 
Українській економіці як і раніше притаманні ознаки і ризики ринку, що 

розвивається. Ці ознаки включають недостатньо розвинену ділову інфраструктуру та 
нормативну базу, яка регулює діяльність підприємств, обмежену конвертованість 
національної валюти і обмеження щодо здійснення валютних операцій, а також низький 
рівень ліквідності на ринку капіталу, високі процентні ставки. 

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів 
економічного зростання у світовій економіці.  



  

Подальше існування політичної та економічної нестабільності може призвести до 
непередбачених змін економічної ситуації, які вплинуть на характер операцій Фонду. 
Невизначеність політичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов 
функціонування, включаючи можливість змін негативного характеру, може в значній 
мірі вплинути на можливість Фонду проводити визначену Законом діяльність. 

3. Суттєві положення облікової політики 
       3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком 
оцінки за справедливою вартістю  інвестиційної нерухомості, яка відображається за 
справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість» та оцінки 
окремих фінансових інструментів відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти» з 
використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки 
за справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання біржових 
котирувань 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.  

       3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

      3.2.1. Основа формування облікових політик 

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. 

Облікова політика Фонду  затверджена на засіданні Ради відкритого недержавного 
пенсійного фонду "Фармацевтичний" відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, 
зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. 

      3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Фонд обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, 
інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення 
категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

      3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, 
встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

      3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно 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 Фонду. 
    

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

Визнання фінансових інструментів 
Фінансові активи й фінансові зобов'язання, які враховуються на балансі Фонду, 

представлені коштами і їх еквівалентами, цінними паперами, дебіторською й 
кредиторською заборгованістю, іншими  вкладеннями й іншими зобов'язаннями 
відповідно до чинного законодавства.  

Усі фінансові інструменти визнаються в одній з наступних категорій: 
Фінансовими інструментами, оцінюваними по справедливій вартості через 

прибуток або збиток є фінансові активи або зобов'язання, які придбані для цілей 
продажу або викупу найближчим часом. 

Наявні для продажу активи є фінансовими активами, спочатку класифікованими 
як наявні для продажу, або активами, не класифікованими як утримувані для продажу, 
утримувані до закінчення строку, дебіторська заборгованість. Наявні для продажу 
інструменти включають короткострокові вкладення й певні боргові та в інші цінні 
папери. У даній категорії, як правило, Фондом відображаються фінансові активи, 
утримувані протягом невизначеного строку, які можуть бути продані через зменшення 
ліквідності, а також у результаті коливань процентних ставок, валютних курсів і цін на 
цінні папери. 

Фінансові інструменти, утримувані до строку погашення, є непохідними 
фінансовими активами з фіксованими або обумовленими платежами й фіксованим 
строком, які Фонд вирішив утримувати до строку погашення.  

Фінансові зобов'язання, оцінювані по амортизованій вартості придбання, 
включають фінансові зобов'язання Фонду за винятком фінансових інструментів, 
відображених по справедливій вартості через розрахунки про прибуток або збитки. 

Дебіторська заборгованість  
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне 

право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта 
господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише 
тоді, коли Фонд стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. 
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних 
грошових потоків на дату оцінки. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості 
здійснюється за амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного 
відсотка.  

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

Кошти та їх еквіваленти 
Кошти та їх еквіваленти включають  кошти на поточних  та депозитних рахунках. 



  

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

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

Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості на дату оцінки. 

Подальша оцінка  грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті та 
банківських металах здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами 
НБУ. 

Курсові різниці, які виникають відображаються у звіті про фінансові результати в 
тому періоді, в якому відбулося коливання. 

У разі призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації або 
прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірного 
повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і відображається у 
складі збитків звітного періоду. 

 
Припинення визнання фінансових активів і зобов'язань 
Фонд припиняє визнання фінансового активу тільки в тому випадку, коли: 
• строк договірних прав вимоги на потоки коштів по фінансовому активу 

закінчується; або  
• відбувається передача фінансового активу, і така передача відповідає критеріям 

припинення визнання. 
• Фонд списує фінансове зобов'язання (або частина фінансового зобов'язання) з 

балансу тоді й тільки тоді, коли воно погашене, тобто, коли зазначене в договорі 
зобов'язання виконане, анульоване або строк його дії минув. 

 
Згортання фінансових активів та зобов'язань 
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або 
реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 

 
Інвестиційна нерухомість. 
До інвестиційної нерухомості Фонд відносить нерухомість (землю чи будівлі, або 

частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою 
про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості 
капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при 
постачанні товарів, при наданні 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 Фонд отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією 
інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна 
достовірно оцінити. 

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання 
орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Фонд або для 
адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості 
оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.  



  

 
3.4.  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. 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: 

а) Фонд передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

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

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

оцінити. 
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 

надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з 
надання послуг на дату балансу. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 
 
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. 

Видатки на персонал 
Фонд не має найманих працівників та не здійснює видатків на персонал. 
 

  



  

Забезпечення  

Забезпечення визнаються, коли Фонд має теперішню заборгованість (юридичну або 
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 
неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у 
собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

    

   Умовні зобов'язання та активів 

Фонд не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Фонду. Інформація 
про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють 
у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Фонд не визнає умовні активи. Стисла 
інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є 
ймовірним. 

   Події після дати балансу 

Фонд коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є 
такими, що коригування показників являється необхідним. Події після звітної дати, які 
потребують коригування показників фінансової звітності, пов’язані з підтвердженням або 
спростуванням обставин, існуючих на звітну дату, а також оцінок і суджень керівництва, 
здійснених в умовах невизначеності й неповноти інформації станом на звітну дату. 

Відповідно, Фонд розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків 
або констатує неможливість такої для кожної суттєвої категорії некоригованих подій, що 
відбулись після звітної дати.    
 
4. Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 
      Фонд  вперше застосував МСФЗ для формування фінансової звітності за період, що 
закінчувався 31 грудня 2013 року (перша фінансова звітність за МСФЗ). Відповідно до 
вимог МСФЗ1 датою переходу на МСФЗ є 01 січня 2012 року. 

 
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

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

Фонд здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 
зобов’язань,тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 26 на кінець кожного звітного 
періоду. 

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 

 
Методики оцінювання 

Метод 
оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 
витратний) 

 
Вихідні дані 

Грошові кошти 
та їх еквіваленти 

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

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 
депозитів до 
запитання) 

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 

Дохідний 
(дисконтування 
грошових 
потоків) 

Ставки за 
депозитами, ефективні 
ставки за депозитними 
договорами 



  

грошових потоків 
Боргові цінні 

папери 
Первісна оцінка боргових 

цінних паперів як фінансових 
активів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні операції, в 
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, в 
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 

Інвестиційна 
нерухомість 

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

Ринковий, 
дохідний, 
витратний 

Ціни на ринку 
нерухомості, дані оцінки 
професійних оцінювачів 

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 

Поточні 
зобов’язання 

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

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вихідні грошові 
потоки 

 
 
5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних 

оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток 
У результаті змін ймовірності погашення та очікуваних вхідних грошових потоків 

(дані 3-го рівня ієрархії) унаслідок впровадження процедури ліквідації було визнано 
знецінення дебіторської заборгованості ПАТ «УПБ» на 4582 тис. грн, що зменшило 
прибуток Фонду за звітний 2015 рік на аналогічну суму. 

 
5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої 

вартості 
1 рівень 

(ті, що мають 
котирування, та 
спостережувані) 

2 рівень 
(ті, що не 
мають 

котирувань, але 
спостережувані) 

3 рівень 
(ті, що не мають 

котирувань і не є 
спостережуваними) 

 
Усього 

Класи 
активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 
справедливо
ю вартістю 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 
Дата оцінки 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 

Інвестиційна 
нерухомість 

– – – – 366 366 366 366 



  

Довгострокова 
дебіторська 

заборгованість 

– – – –  

- 

 

- 

 

- 

- 

Інвестиції 
доступні для 
продажу 

 

364 

 

1287 

 

- 

– – –  

364 

 

1287 

Інвестиції, до 
погашення 

32123 24996 - – – –  – 

 
5.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості 
У 2015 та 2014 році переведень між рівнями ієрархії не було. 
 
6. Розкриття інформації про активи. 
6.1.Інвестиційна нерухомість 
 2015 2014 
Власна інвестиційна нерухомість 366 366 
 
6.2.Інші фінансові інвестиції 
Інші фінансові інвестиції визначені у сумі 32626 тис. грн. та складаються з: 
 
Групи фінансових інвестицій 2015 2014 
Цінні папери, погашення та отримання доходу за 

якими гарантовано КМУ 30283 22050 

Акції українських емітентів  364 1287 
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти 

України  1840 2946 

Частки і паї у статутному капіталі інших 
підприємств 139 93 

Інші довгострокові фінансові інвестиції  32626 26376 
Фонд здійснює облік фінансових інвестицій за справедливою вартістю. 
 
6.3.Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів визначена у сумі 434 тис. грн.. 

Та включає суму нарахованих, але не отриманих на дату складання фінансової звітності 
відсотків за депозитними вкладами. 

 2015 2014 
Поточна дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 434    235 
Всього поточна  дебіторська заборгованість за 

розрахунками з нарахованих доходів 434 235 

 
6.4.Інша поточна дебіторська заборгованість      
 2015 2014 

З нарахованого доходу від оренди інвестиційної - 2 



  

нерухомості 
Всього   інша поточна  дебіторська заборгованість  - 2 

 
6.5.Грошові кошти 
Станом на 31 грудня 2015 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки на поточних та депозитних 

рахунках в банках. 
 2015 2014 
Грошові кошти на поточному рахунку  114 25 
Грошові кошти на депозитних рахунках 25641 16540 
Банківські метали на депозитних рахунках 2539 1824 
 28294 18389 

 
6.6. Інформація про чисту вартість активів (ЧВА) 
Розмір чистої вартості активів   Фонду на кінець дня 31.12.2015 р. становить 61495 

тис. грн. В 2015 році розмір чистої вартості активів   збільшився на 16283 тис. грн. 
відносно розміру чистої вартості активів   на початок 2015 року. 

 2015 2014 
Чиста вартість активів  61495 45212 

 
 
7. Розкриття інформації про поточні зобов’язання 
 2015 2014 
Заборгованість за послуги з адміністрування 61 45 
Заборгованість за послуги з управління активами 151 111 
Заборгованість за послуги зберігачу 13 - 
Всього    поточні  зобов’язання 225 156 

 
8.Розкриття інформації про фінансові результати 
 
8.1.Адміністративні витрати 
Структура адміністративних витрат за 2015 і 2014 роки представлена в наступній 

таблиці 
 2015 2014 

Винагорода за послуги Адміністратора 613 482 

Винагорода за послуги  КУА 1533 1205 
Винагорода за послуги  Зберігача 77 16 

Винагорода за послуги  Аудитора 10 14 

Винагорода за послуги  Торговця ЦП 2 3 

Оплата послуг, пов'язаних з використанням 
(експлуатацією) нерухомого майна 

2 2 



  

Податок на нерухоме майно 1 - 

 2238 1 722 

 
8.2.Інші операційні витрати 
Структура інших операційних витрат виглядає наступним чином: 
 2015 2014 
Сумнівні та безнадійні борги 4582 - 
Втрати від операційної курсової різниці 4405 1615 
 8987 1615 

 
8.3. Інші витрати 
Структура інших операційних витрат виглядає наступним чином: 
 2015 2014 

Собівартість реалізованих фінансових 
інвестицій    

              
15321 

     12040 

Втрати від уцінки цінних паперів 4934 6462 
 20255 18502 

 
8.4.Інші операційні доходи 
Структура інших операційних доходів за 2015 і 2014 роки представлена в наступній 

таблиці. 
 2015 2014 
Дохід від операційної курсової різниці 5057 2505 
Дохід від оренди інвестиційної нерухомості 16 16 
Відшкодування раніше списаних активів - 5 
 5073 2526 

 
8.5.Інші фінансові доходи 
Структура інших фінансових доходів за 2015 і 2014 роки представлена в наступній 

таблиці. 
 2015 2014 
Дохід від боргових цінних паперів 3320 1908 
Відсотки отримані від розміщення коштів на 

депозитних рахунках  4324 3700 

 Дивіденди 5 123 
 7649 5731 

 
8.6.Інші доходи 
 
Структура інших доходів за 2015 і 2014 роки представлена в наступній таблиці 
 2015 2014 



Доходи від реалізації фінансових інвестицій  22661 11738 
Доходи від дооцінки фінансових інвестицій  7563 6977 
 30224 18715 

 
9. Звіт про рух грошових коштів 
 

Звіт грошових коштів за 2015 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух 
грошових коштів» за прямим методом. У звіті відображено рух грошових коштів від 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності розкривається 
інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових 
коштів.  

Представлення грошових потоків від інвестиційної та фінансової діяльності 
розкривається інформація про відтоки та надходження грошових коштів 
Результатом чистого руху коштів від діяльності Фонду за звітний 2015 рік є 

позитивне  значення руху грошових коштів в сумі – 28294 тис. грн. 
 
10. Розкриття іншої інформації  
10.1.Пов'язані сторони 
Протягом звітного року операції з пов’язаними сторонами не здійснювалися. 
 
10.2.Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання 
Фонд не має умовних активів і зобов’язань, а також і невизнаних контрактних 

зобов’язань. 
 
 10.3.Судові процеси 
Станом на звітну дату  Фонд  не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним 

судовим процесом. 
 
10.4. Ризики і керування ризиками 
Діяльність Фонду має на увазі передачу ризику від учасника Фонду й наступне 

керування цим ризиком.  
Ризики, на які наражаються Фонд, виникають на основі як внутрішніх, так і 

зовнішніх факторів. Значна частина зовнішніх факторів перебуває за межами контролю 
з боку Фонду, тому Фонд не може мати повної впевненості щодо часу виникнення та 
наслідків можливих майбутніх подій, які можуть вплинути на  діяльність та результати. 

Найбільші ризики в діяльності Фонду пов'язані із розміщенням коштів учасників 
Фонду на депозитних рахунках та придбання фінансових інвестицій, а також з 
виконанням своїх зобов’язань. Крім цього, Фонд також підданий інвестиційним 
ризикам, пов'язаним з збереженням активів Фонду, вкладеними в різні фінансові 
інструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику, ризику втрати ліквідності 
й операційному ризику. 

Керування та управління ризиками Фонду покликане на ідентифікування зовнішніх 
факторів та мінімізувати (оптимізувати) можливий вплив відповідних ризиків, а також 
забезпечити мінімізацію ризиків, що можуть виникнути під впливом внутрішніх 
факторів.  

  



  

 Управління ризиками у Фонді включає такі етапи: виявлення (ідентифікація) 
ризиків, кількісний та якісний аналіз і вимірювання ризиків, оцінка ризиків та 
організація управління ризиками (у тому числі планування і організаційно-технологічне 
забезпечення реакції на ризики), контроль ризиків, моніторинг управління ризиками. 

Основна категорія ризиків - ризики пов’язані з інвестуванням в активи, які визначені 
законодавством. 

Вищезгадана категорія розділяється на підгрупи, у яких позначаються ризики, які 
можуть вплинути на напрямок діяльності Фонду. Для кожного з ризиків розроблений 
план виконання, згідно з яким Фонд мінімізує виникнення ризику. 

 
 (а) Ринкові ризики 
Це ризики збитків, які виникають в результаті несприятливих змін у цінах (ринковій 

вартості) цінних паперів або інших фінансових інструментів, які придбаються у 
портфелі фондів 

Усі фінансові інструменти й позиції піддаються ринковому ризику - ризику того, що 
майбутні ринкові умови можуть зробити інструмент більш-менш коштовним. Фонд 
піддається потенційним інвестиційним ризикам, несучи збитки від фінансових активів, 
фінансових зобов'язань у результаті змін процентних ставок, і ціни фінансових 
інструментів. 

Для того щоб обмежити інвестиційний ризик, зроблені вкладення в різні фінансові 
інструменти. При виборі фінансових інструментів ураховуються вимоги Інвестиційної 
декларації Фонду й законодавства. 

Фонд управляє ринковими ризиками, вкладаючи більшість інвестицій у ринки й 
інвестування з високими рейтингами. Депозити розміщаються в основному в 
комерційних банках. 

 
(б) Ризик процентної ставки 
Це ризик збитків, який виникає в результаті несприятливих змін процентних ставок  

фінансових інструментів, які придбаються в активи фондів 
Заходи щодо керування ризиком процентної ставки проводяться в Фонді на основі 

оцінки впливу процентного ризику на фінансові показники Фонду. Фонд не підданий 
значному ризику коливання процентних ставок, які з'являються через відмінності в часі 
виплат активів, що приносять процентний дохід, і зобов'язань, тому що Фонд не має 
значних зобов'язань, за які доводиться платити, а відсотки й значна частина активів, що 
приносять процентний дохід, забезпечені фіксованою процентною ставкою. 

Головним завданням управління процентним ризиком Фону є визначення  
ступеня припустимості та доцільності певного рівня ризику і прийняття практичного 

рішення, спрямованого або на використання ризикованих ситуацій, або на вироблення 
системи заходів, що зменшують небезпеку виникнення збитків Фонду від проведення 
тієї чи іншої операції. 

Активи, які наражаються на відсоткові ризики: 

Тип активу 31 грудня 2015 31 грудня 2014 
Банківські депозити 28179 18364 
Облігації  32123 24997 
Всього 60302 43361 
  



  

     На нашу думку коливання ризиків відсутні. 
 
(г) Кредитний ризик 
Це ризик збитків в результаті неспроможності будь-якої особи, що є стороною за 

договором з Фондом – емітента облігацій чи будь-якого дебітора – виконати взяті на 
себе зобов’язання за таким договором, у тому числі ризик недобросовісності 
контрагента 

Мінімізація кредитних ризиків здійснюється двома способами: по-перше, 
диверсифікуючи свій інвестиційний портфель; по-друге, аналізуючи певний актив перед 
його покупкою й відслідковуючи подальшу інформацію про цей актив. 

Станом на 31.12.2015 року серед активів Фонду не має активів, які були б 
прострочені, або втратили свою вартість. 

 (д) 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. 
Фонд не наражається на значні ризики ліквідності, оскільки його зобов’язання перед 
учасниками обмежуються наявними активами. 
   (ж) Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 
потоки від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів та  

цін на банківські метали. 

Для управління валютними ризиками ВПФ «Фармацевтичний» контролює частку 
активів, номінованих в монетарних (банківських)  металах (золото) у загальному обсязі 
активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості. 

Чутливі до коливань валютного курсу активи 
Тип активу                                            

                                                                                                                                 31.12.2014  р.   31.12.2015р. 
 

 

Депозитний  рахунок  у банківських  металах (золото) 

 

1825 

 

2540 

Частка в активах Фонду, % 4.02% 4.11% 
 

Упродовж наступного за звітною датою вартість активів може змінитися. 
 (г)Вимоги достатності капіталу й керування капіталом 
Відповідно до вимог Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення», інформація, 

що оприлюднюється недержавним пенсійним фондом, обов'язково повинна містити дані 
про зміни чистої вартості активів пенсійного фонду та чистої вартості одиниці 
пенсійних активів цього фонду . 

Фондом, станом на 31 грудня 2015 року проведено розрахунок чистої вартості 
активів недержавного пенсійного фонду: 

   
  № 

Найменування показників 2015 2014 

1 Активи недержавного пенсійного фонду  61720 45 368 
2 Зобов’язання недержавного пенсійного фонду  225 156 
3 Чиста вартість активів 61495 45212 
4 Чиста вартість одиниці пенсійних активів  2.126677 1.714670 
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