
o6n! 1 aranb I BMMOnl AO cp Ha COBO 38 

A8T8 (piK, MiC~I..Ib , 41<1CilO) 
J-=7~::=:-:-,.~:...j 

niAnpl<lE:MCTBO BiAKPL<lTL<li'l neHcii'IHL<li'! <I>OHA "<l>8pM81..1eBTL<14HL<1i'l" 38 £APnOY 
~---~~:---! 

Tep1<1ropi~ wea'leHKiBCbKKii palioH 38 KOATYY 
Opr8Hi381..1ii'!Ho-np8BOB8 cpopM8 rocnOA8PIOB8HH~ 38 KOn<l>r 
BL<lA eKOHOMi4HO"i Ai~IlbHOCTi HeAep>KaBHe neHciliHe Ja6eJne'leHHSI 38 KBEA 65.30 

CepeAH~ KiilbKiCTb np81..1iBHL<1KiB 1 

--~~~------=--------AApec8, renecpoH 01030, YKp8"iH8, M. K1<1"iB, B'~4eCil8B8 nl<lnl<lHCbKoro, 6yA.12, o¢.1, 235-62-79 
0AL<1HL<11..1l'l BL<1Mipy: TL<lC. rpH. 6e3 AeCRTKOBoro 3H8K8 (oKpiM po3Ainy IV 3siry npo cp iH8Hcosi pe3yilbT8TL<1 
(3BiTy npo CyKynHL<li'l AOXiA) (cpOpM8 N 2), rpOWOBi nOK83HL<1KL<1l'IKOrO H8BOAl'ITbC~ B rpl<lBH~X 3 KOnii'IK8ML<1) 
CKI18AeHo (3p061<1TL<1 no3H84KY "v" y BiAnOBiAHii'l KiliTL<lH I..Ii ): 
38 nOilO>KeHH~ML<l (CT8HA8pT8ML<1) 6yxr8mepCbKOrO 06IliKy 
38 Mi>KH8POAHL<1ML<1 CT8HA8PT8ML<1 cpiH8HCOBO"i 3BiTHOCTi V 

D3113HC (3BiT npo <JliHaHCOBMM CTaH) 
Ha 31 rpyAHH 2017 p. 

<l>opM8 N21 KoA 3a AKYA 1 H~uwu·t 

AKT!.1B 
KOA Ha no4aTOK 3BITHoro Ha KIHel..lb 3BITHOrO 
P~AKa nepiOAY nepiOAY 

1 2 3 4 
I. Heo6oporHi aKTKBK 

1000 
HeM8Tepi8IlbHi 8KTL<1BL<1 - -

nepBiCH8 B8pTiCTb 1001 - -
H8KOni<149H8 8MOpTL<1381..1 i~ 1002 

He38BepweHi K8niT8IlbHi iHsecTL<ll..li"i 1005 - -
0CHOBHi 38C061<1 1010 - -

nepBiCH8 B8pTiCTb 1011 - -
3HOC 1012 

IHBeCTL<ll..lii'IH8 HepyXOMiCTb 1015 377 -
nepBiCH8 B8pTiCTb iHBeCTL<ll..lii'IHO"i HepyXOMOCTi 1016 377 -

3HOC iHBeCTL<ll..lii'IHO"i HepyxOMOCTi 1017 
):losrocrpoKOBi 6ionori4Hi 8KTL<1BL<1 1020 - -

nepBiCH8 B8pTiCTb AOBrOCTpOKOBL<lX 6iOilOri4HL<1X 8KTL<1BiB 1021 - -
H8KOnl<14eH8 8MOPTL<1381..1il'l AOBrOCTpOKOBL<lX 6iOilOri4HL<1X 8KTL<1BiB 1022 

/-IOBrOCTpOKOBI cp1H8HCOBI IHBeCTL<ll..lfl: 
1030 - -~Ki 06IliKOBYIOTbC~ 38 MeTOAOM Y48CTi B K8niT8Ili iHWL<lX niAnp1<1E:MCTB 

iHWi cpiH8HCOBi iHBeCTL<ll..li"i 1035 40252 52765 
~osrocrpoKOB8 Ae6iropcbK8 386oproB8HiCTb 1040 - -
BiACTP04eHi nOA8TKOBi 8KTL<1BL<1 1045 - -
ryABiil 1050 - -
BiAcrpo4eHi 8KBi31<1l..lii'IHi BL<1Tp8TL<1 1060 - -
38Ili<1WOK KOWTiB y 1..1eHTp8Ili30B8HL<1X CTp8XOBL<1X pe3epBHL<1X cpOHA8X 1065 - -
IHwi Heo6oporHi 8KTL<1BL<1 1090 - -
Ycboro Ja pOJAiilOM I 1095 40629 52765 

II. 06opoTHi aKTIIIBIII 
1100 

38n8CL<1 - -
BL<lpo6HL<14i 38n8CL<1 1101 - -
He38BepweHe BL<lpo6HL<11..1TBO 1102 - -
roroB8 npOAYKI..Ii~ 1103 - -
Tos8p1<1 1104 - -

noT04Hi 6iOilOri4Hi 8KTL<1BL<1 1110 - -
~eno31<1TL<1 nepecrp8xyB8HHR 1115 - -
BeKceni OAep>K8Hi 1120 - -
~e6iropcbK8 386oproB8HiCTb 38 npOAYKI..IiiO, TOB8p1<1, po6or1<1, nocnyr1<1 1125 - -
~e6iropcbK8 386oproB8HiCTb 38 po3p8xyHK8ML<1: 

38 BL<1A8HL<1ML<1 8B8HC8ML<1 
1130 - -

3 610AlKeTOM 1135 - -
y TOMY 41<1Cili 3 nOA8TKY H8 np1<16yroK 1136 - -

fl-leOITOpCbK8 3800prOB8HICTb 38 po3p8XYHK8ML<1 3 H8p8XOB8HL<1X 
~OXOA i B 

1140 223 261 

fl-leOITOpcb~8 380oproB8HICTb 38 po3p8XYHK8ML<1 13 BHYTPIWHIX 
1145 - -p03p8XYHKIB 

IHW8 noT04H8 Ae6iropcbK8 386oproB8HiCTb 1155 - -
noT04Hi cpiH8HCOBi iHBeCTL<ll..li"i 1160 - -
rpowi T8 "iX eKBiB8IleHTL<1 1165 35909 42792 

roriBK8 1166 - -
P8XYHKL<1 B 68HK8X 1167 35909 42792 

BL<1Tp8TL<1 M8i'16yrHix nepioAiB 1170 - -

48CTK8 nepecrp8XOBL<1K8 y crp8XOBL<1X pe3epB8X 1180 - -
y TOMY 41<1Cili B: 

1181 - -
pe3epB8X AOBrOCTpOKOBL<lX 3060B'~38Hb 
pe3epB8X 361<1TKiB a6o pe3epsax Hane>KHL<lx BL<lnnar 1182 - -



pe3epeax He3apo6neHIIIX npeMi~ 
iHWIIIX CTpaXOBIIIX pe3epeax 

IHwi o6oporHi aKTIIIBIII 
Ycboro 3a p03AiilOM II 

Ill. Heo6opOTHI aKTHBH, YTPHMyaaHI AilH npoAaJKY, Ta rpynH 
BH6yrrH 

Sana He 

nac111s 

I. BnacHHH KaniTan 
3apeeCTpoeaHIII~ (na~oe111~) Kaniran 
BHeCKIII AO He3apeecrpoeaHoro CTaryrHoro Kanirany 
KaniTail y AOOl.liHKaX 
.QOAaTKOBIII~ KaniTail 

HaKonlll"'eHi KYPCOBi pi3HIIIl.li 
Pe3epeHIII~ Kaniran 
Hepo3nOAiileHIII~ np1116yroK (HenoKpHTIII~ 36111TOK) 
Heonna"'eHIII~ Kaniran 

IHwi pe3epe111 
Ycboro 3a p03AinoM I 

II. AoarocTpoKoBi 3o6oa'H3aHHH i 3a6e3ne'leHHH 
BiACTPO"'eHi noAaTKOBi 3o6oe'R3aHHH 
neHCi~H i 3060B'H3aHHH 
,QoBrOCTpOKOBi KpeAIIITIII 6aHKiB 
IHwi AOBrocrpoKoei 3o6oe'R3aHHH 
,QoeroCTpoKoei 3a6e3ne"'eHHH 

,QoerocrpoKoei 3a6e3ne"'eHHH BIIITpar nepcoHany 
1..\iilbOBe cpiHaHCyBaHHH 

Crpaxoei pe3epelll 
y TOMY "'IIICill: 

pe3epe AOBrOCTpOKOBIIIX 3060B'H3aHb 
pe3epe 36111TKie a6o pe3epe Hane>KHIIIX Blllnnar 
pe3epe He3apo6neHIIIX npeMi~ 
iHwi crpaxoei pe3epe111 

IHBeCTIIIl.li~Hi KOHTpaKTIII 
np11130BIII~ QJOHA 
Pe3epe Ha e111nnary A>KeK-nory 
Ycboro 3a po3Ai110M II 

Ill. noTO'IHi 3060B'H3aHHH i 3a6e3ne'leHHH 
KoporKocrpoKoei KPeAIIITIII 6aHKiB 
BeKceni BIIIAaHi 
noTO"'Ha KpeAIIITOpCbKa 3a6oproeaHiCTb 3a: 

AOBroCTpOKOBIIIMIII 3060B'H3aHHHMIII 
roeap111 , po6or111, nocnyr111 
po3paxyHKaMIII 3 610A>KeTOM 
y TOMY "'IIICili 3 noAaTKY Ha np1116yroK 
po3paxyHKaMIII 3i crpaxyeaHHH 
po3paxyHKaMIII 3 onnar111 npal.li 

noTO"'Ha KpeAIIITOpCbKa 3a6oproeaHiCTb 3a OAep>KaHIIIMIII aeaHC8MIII 
IOTO"'Ha KpeAIIITOpCbKa 3aooproeaHICTb 3a p03paxyHKaMIII 3 

y'laCHIIIKaMIII 
noTO"'Ha KpeAIIITOpCbKa 3a6oproeaHiCTb i3 BHyrpiWHiX p03paxyHKiB 
noro"'Ha KpeAIIITOpcbKa 3a6oproeaHiCTb 3a crpaxoeo10 AiRilbHiCTIO 
noTO"'Hi3a6e3ne"'eHHH 
:QoXOAIII Ma~6yrHiX nepiOA iB 
BiACTpO"'eHi KOMiCi~Hi AOXOAIII BiA nepecrpaXOBIIIKiB 
IHwi noTO"'Hi 3o6oe'R3aHHH __. .. ._, 
Ycboro 3a p03AinoM Ill ~ * .-- ....,::: 7'~ 

IV. 3oboa H3aHHH, noa H3aHI 3 Heooo~~)di!H aKTHBa~~~ ~ 
YTPHMyBaHHMH AfiH npoAaJKY, Ta ~'~afo1tt.)QKI5_~-- \"%. 'i 

V. l!HCTa aapTiCTb aKTHBiB H&Aep>KaB~ ~~ ri&ifr'; iWM~AY\ ~ 

1183 -

1184 -
1190 -
1195 36132 

1200 -
1300 76761 

KOA 
Ps:!AKa 

Ma noYaTOK 
3BiTHOrO nepiOAY 

v 

1400 -
1401 -
1405 -
1410 -
1411 -
1412 -
1415 -
1420 
1425 
1430 
1435 
1495 

1500 

1505 
1510 
1515 
1520 
1521 
1525 
1526 
1530 

1531 

1532 
1533 
1534 
1535 
1540 
1545 
1595 

1600 

1605 

1610 

1615 279 
1620 -
1621 -
1625 -
1630 . 
1635 -
1640 -
1645 -
1650 -
1660 -
1665 -
1670 -
1690 . 
1695 279 

1700 . 
1800 76482 
1900 76761 

3eniiiHCbKIII~ A.O. I 

I Ko3a"'eKO BJ 

-

-
-

43053 

-
95818 

Ma KIHeL\b 3BITHOrO 
nepiOAY .. 
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-
-
-
-
-

-

-
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-
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niAnpVI&MCTBO BiAKPHTHH neHCiHHHH Cl>OHA "Cl>apMa ... eBTH'IHHH" 
(Ha~MeHyBaHHS1) 

"3aranbHi BL-IM01111 AO ¢ iHaHCOBOl" 
3BiTHOCTi" 

3BiT npo 4>iHaHcosi pe3yllbTan1 {3BiT npo cyKynHitlllt ,q,oxi,q,) 
Ja 2017 p. 

<l>opMa Ng2 
I. Cl>IHAHCOBI PE3YflbTAH1 

CTans:~ 
KOA 3a 3BITHVIVI 13a aHai10ri4HVIVI nepiOA 

ps:!AKa nepioA nonepeAHboro POKY 
1 2 3 4 

'-1~-tCT~-t~ AOXiA BiA peani3al..li"i npOAYKI..li"i (roeapie, po6ir, nocnyr) 2000 - -
41-lcri 3apo6neHi crpaxoei npeMi"i 2010 - -
npeMi"i niAnl<lcaHi, sanosa cyMa 2011 - -

npeMi"i, nepeAaHi y nepecrpaxysaHHR 2012 - -
3MiHa pe3epsy He3apo6neHio1X npeMiLil, sanosa cyMa 2013 - -
3MiHa l.laCTKI-1 nepecrpaxOBI<lKiB y pe3epei Heaapo6neHio1X npeMiLil 2014 - -
Co6isapriCTb peani3osaHo'l npOAYKI..li"i (roeapis, po6ir, nocnyr) 2050 - -
LJI<lCTi OOHeCeHi 361-lTKI-1 3a CTpaXOBI<lMI-1 Bl<lOilaTaMI-1 2070 - -
BanOBKH: 

2090 
nplo16yTOK - -
361-lTOK 2095 - -

AOXIA (BI<lTpaTI-1) BIA 3MIHI<l y pe3epsax AOBrocrpOKOBI<lX 
2105 - -3060B'R3aHb 

,QOXiA (BI<lTpaTI-1) BiA 3MiHI<l iHWI<lX CTpaXOBI<lX pe3epBiB 2110 - -
3MiHa iHWI<lX crpaxos1o1x pe3epeie, sanoea cyMa 2111 - -
3MiHa "laCTKI-1 nepecrpaxos1o1KiB B iHWI<lX crpaxoBI<lX pe3epeax 2112 - -
IHWi onepa1..1i~Hi AOXOAI-1 2120 44 1499 
1.\0XIA BIA 3MIHio1 BapTOCTI aKTI<lBIB, RKI OI..IIHIOIOTbCR 3a 

2121 33 11 cnpaseAill<lBOIO sapriCTIO 
~OXiA BiA nepBiCHOfO Blo13HaHHR 6iOilOri"lHio1X aKTI<lBiB i . .. . .. 
CIIlbCbKOfOCOOAapCbKOI npOAYKI..lll 

2122 - -
,QoXiA BiA Blo1KOplo1CTaHHS1 KOWTiB, Blo1BillbH9Hio1X BiA OOOAaTKyBaHHR 2123 - -
AAMiHicrpaTI<lBHi Bl<lTparl-1 2130 (3819) (3054) 
B1-1rpaTI<l Ha 36yr 2150 - -
IHWi onepa1..1i~Hi Blo1TpaTio1 2180 - (4172) 
t:Sio1TpaT BIA 3MIHio1 sapTOCTI aKTI<lBIB, S'IKI OI..IIHIOIOTbCS1 3a 

2181 - -cnpaB9Aillo1BOIO sapTiCTIO 
81-lTpaT BiA nepBlCHOfO Blo13HaHHR OiOilOrl"lHI<lX 8KTio1BIB I 

2182 - -illbCbKOrocnOAapcbKO"i npOAYKI..li"i 
Cl>iHaHCOBKH pe3y1lbTaT BiA onepa4iHHO"i AiHilbHOCTi 

2190 
nplo16yTOK - -
361-lTOK 2195 (3775) (5727) 

,QoxiA BiA y"lacri B Kanirani 2200 - -
IHWi ¢iHaHCOBi AOXOAI-1 2220 13330 11364 
IHWi AOXOAI-1 2240 22952 17685 
,QoxiA BiA 6naroAiLiiHo'i AOOOMOfl-1 2241 - -
cPiHaHCOBi Bl<lTpaTI-1 2250 - -
Brpar~-1 BiA Y"lacri B Kanirani 2255 (185) -

IHWi Bl<lTpaTI-1 2270 (32322) (15439) 
nplo16yTOK (361-lTOK) BiA BOill<lBY iHcPilRI..li"i Ha MOHerapHi CTaTTi 2275 - -

Cl>iHaHCOBitH pe3y1lbTaT AO OOOAaTK}'BaHHH: 
2290 

nplo16yTOK - 7883 
361-lTOK 2295 - -

81o1TpaTio1 (AOXiA) 3 OOAaTKY Ha nplo16yTOK 2300 - -
llpl<lOyTOK (301-lTOK) BIA npl<lnl<lHeHOI AlRilbHOCTI mens:~ 

2305 - -OOOA8TKYBaHHR 
"'MCTKH <l>iHaHCOBitM pe3y1lbTaT: 

2350 
Oplo16yTOK - ., 7883 
361-lTOK 2355 - -

II. CYKYnH~~ ,QOXI,Q 

CTans:~ 
KOA ;;sa 3BITHII11o1 1 ;;sa aHanon4HVIVI nepiOA 

Ps:!AKa nepioA nonepeAHboro poKy 
1 2 3 4 

,QOOI..liHKa (YI..liHKa) He060pOTHio1X aKTI'IBiB 2400 - -
,QOOI..liHKa (yl..liHKa) cPiHaHCOBI<lX iHCTpyMeHTiB 2405 - -
HaKonl<l"leHi Kypcosi pi3HI<ll..li 2410 - -
'-laCTKa IHWOfO CyKynHoro AOXOAY aCOI..lll<lOBaHI<lX Ta CnlllbHI<lX 

2415 - -niAOPI<lE:MCTB 
IHWI<lLil CYKYOHI-1~ AOXiA 2445 - -



IHWHM cyKYnHHM AOXiA AO onoAaTKYBaHHJI 2450 - -
noABTOK HB npL-16yYOK, nos'fi3BHitM 3 iHWL<lM cyKynHL<lM AOXOAOM 2455 - -
IHWHM cyKYnHHM AOXiA nicnJI onoAaTKYBaHHJI 2460 - -
CyKYnHHM AOXiA (cyMa PJIAKiB 2350, 2355 Ta 2460) 2465 - 7883 

Ill EI1EMEHTJ.1 OnEPA1..11Ji1Hio1X Blo1TPAT 

Ha3ea cTaTTi KOA 3a 3BITHl'll'l 13a aHanonYHl'll'l nepiOA 
PAAKa nepioA nonepeAHbOrOPOKV 

1 2 3 4 

MaTepianbHi JaTpaTL-1 2500 - -
BL<lTpaTL-1 Ha onnary npa1.1i 2505 - -
BiApaxyBBHHfl HB COI.1iB11bHi 3BXOAL-1 2510 - -
AMOpTit3BI.1ifl 2515 - -
IHWi onepal.1iMHi BltTpBTL-1 2520 3819 7226 
Pa30M 2550 3819 7226 

IV. P03PAXYHOK nOKA3Hio1KIB nPII15YTKOBOCTI AK1..11Ji1 

Ha3ea cTaTTi 

epeAHbOpi4HB Ki11bKiCTb npOCTL<lX BK1.1iM 
KOpL<lrOBBHB cepeAHbOpi4HB KiJlbKiCTb npOCTitX BK1.1iM 

L<lCTL<lM npLo16yYOK (361tTOK) Ha OAHY npOCyY BK1.1il0 

L<lBiAeHAL-1 Ha OAHY npocry BK1.1il0 

KepiBHL<lK 

ronOBHL-11:1 6yxramep 



"11i.nnpH€MCTBO " + Bi.nKpHTHi1 0eHcii1HHi1 <l>oH.n "<I>apMaueaTH'-IHHi1" 
(HaHMCHyBaiiiiH) 

, - - - --r ~ l , -~-----..----- 1 -

"3 aranbHi BIIIMOrM AO cpi BHCOBOT 

3BiTHOCTi" 

LJ.aTa (piK, MiCHUb, '-IHCJIO) 

3a €LJ.POO ..._ __ ___. 

3BiT npo pyx rpOWOBMX KOWTiB(3a np.RMMM MeTOAOM) 
33 2017 p. 

ct>opMa N23 3a AKYA 1801004 

CraTTH 
KOA 

3a 3BiTHMii nepiOA 
3a aHanori'lHMii nepioA 

PHAKB nonepeAHboro POKY 

~ , 4 

I. Pyx KOWTiB y peJynbrari onepa1.1iiiHoi' AiHnbHOCTi 

HBAXOA>KeHHH BiA: 

Peani3a4ii' npoAYKI.Ii'i (roaapia, po6ir, nocnyr) 3000 - -
loaepHeHHH nOABTKiB i 36opia 3005 - -
y TOMY 'lMcni nOABTK}' HB AOABHY aapTiCTb 3006 - -

l..linbOBOrO cpiHBHCYBBHHH 3010 - -
HB,!IXOA>KeHHH BiA OTpiiMBHHH cy6CIIAiii, AOTBI.Iiii 3011 - -

HBAXOA>KeHHH BBBHCiB BiA nOK}'nl.liB i 3BMOBHIIKiB 3015 - -
HBAXOA>KeHHH BiA noaepHeHHH BBBHciB 3020 - -
HBAXOA>KeHHH BiA BiACOTKiB 38 381111WKBMII KOWTiB HB nOT04HMX paxyHKBX 3025 2 1 
HBAXOA>KeHHH BiA 6op>KHMKiB HeycroiiKM (wrpacpia, neHi) 3035 - -
HBAXOAlKeHHH BiA onepa4iiiHO'i opeHAII 3040 - -
HBAXOA>KeHHH BiA OYpiiMBHHSI poSimi, BBTOpcbKIIX BIIHBrOpoA 3045 - -
HBAXOA>KeHHSI BiA CTpBXOBIIX npeMiii 3050 - -
HBAXOA>KeHHSI cpiHBHCOBIIX YCTBHOB BiA noaepHeHHSI n03MK 3055 - -
iHWi HB,!IXOAlKeHHSI 3095 11 16 
8MTp84BHHSI HB onnary: 

oaapia (po6ir , nocnyr) 3100 (3749) (2998) 
lpa4i 3105 
B iAp8xyBBHb HB COI.IiBilbHi 3BXOAM 3110 
306oB'SI38Hb 3 nOABTKiB i 36opiB 3115 (94) (92) 
811Tp84BHHSI HB Onnary 3o6oB'SI38Hb 3 nOABTK}' HB np116yTOK 3116 
8MTp84BHHSI HB onnary 3060B'SI38Hb 3 nOABTK}' HB AOABHY aapTiCTb 3117 
8MTp848HHSI HB onn8ry 3060B'SI38Hb 3 iHWMX nOA8TKiB i 36opiB 3118 (94) (92) 
8MTp848HHSI H8 Onl18yY 8B8HCiB 3135 
811Tp848HHSI H8 Onn8ry noaepHeHHSI 8B8HCiB 3140 
811Tp848HHSI H8 Onl18yY l.lillbOBIIX BHeCKiB 3145 
811Tp848HHSI H8 Oni18TY 3060B'SI38Hb 38 CYpBXOBIIMII KOHTp8KT8MII 3150 
8MTp848HHSI cpiH8HCOBIIX yCT8HOB H8 H8A8HHSI n0311K 3155 
IHwi B11Tpa48HHSI 3190 (3210) 
"'MCTMii pyx KOWTIB BIA onepa1.1iiiHOi' AiHilbHOCTi 3195 -3830 -6283 
I. Pyx KOWTiB y peJynbTaTi iHBeCTMI.IiiiHoi' AiHnbHOCTI 

HBAXOAlKeHHSI BiA pe8ni3BI.Ii'i: 

cpiH8HCOBIIX iHBeCTMI.Iiii 3200 17254 10692 
He060poTHIIX 8KTMBiB 3205 429 -

HBAXOA>KeHHSI BiA OYpiiM8HMX: 

BiACOTKiB 3215 13290 11500 
AIIBiAeHAiB 3220 - 6 

HBAXOAlKeHHSI BiA AepMBBTIIBiB 3225 - -
H8AXOAlKeHHSI BiA nor8weHHH no3MK 3230 - -
""18AXOAlKeHHSI BIA BIIOYTISI A041pHbOrO niAnpM&MCTB8 T8 IHWOI rocnOA8PCbKOI 3235 - -
OAMHIII.Ii 

IHWi HBAXOA>KeHHSI 3250 - -
BIITP848HHH H8 np11A68HHH: 

cpiH8HCOBIIX iHBeCTMI.Iiii 3255 (28301) (16166) 
He060poTHIIX 8KTMBiB 3260 

B11nn8TII 38 AepiiB8TIIB8MII 3270 
811Tp848HHSI H8 H8A8HHSI n 0311K 3275 
tsi1Tp848HHSI H8 npiiA08HHSI A041pHbOrO n!AnpM&MCTB8 T8 IHWOI 3280 
OCnOA8PCbKOi' OAIIHMI.Ii 

IHwi nn8re>Ki 3290 
"!IICTIIii pyx KOWTiB BiA iHBeCTMI.IiiiHOi' AiHilbHOCTi 3295 2672 6032 
Ill. I"YX KOWTIB y pe3ynbTBTI lpiHBHCOBOJ AlHilbHOCTI 

H8AXOAlKeHHSI BiA: 

Bn8CHOro K8niT811Y 3300 - -
prpiiM8HHSI n0311K 3305 - -
IHB.!IXOA>KeHHH aiA npoA8lKY 48CTKM a A04ipHbOMY niAnPII&Mcrai 3310 - -
IHWi HBAXOAlKeHHSI 3340 9271 7745 
BMTP848HHH H8: 

8 MK}'n BI18CHIIX 8KI.Iiii 3345 
lor8weHHSI no311K 3350 
ljnfl8yY AMBiAeHAiB 3355 
BMTP848HHH H8 cnn8ry BiACOTKiB 3360 
BMTP848HHSI H8 cnn8ry 386oproa8HOCTi 3 cpiH8Hcoaoi' opeHAII 3365 



<!>opMa N23 aa AKYA (1801004 
Bl-1rpa4aHHR Ha np1-1,!16aHHR 48CTKI-1 e A04ipHbOMY niAnpl-leMcrei 3370 
tl!-1Tp848HHR Ha B1-1n11arn HeKOHTpo11bOB8HI-1M 48CTK8M y A04ipHIX 
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Примітки до  фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня  2017 року. 

ВПФ «Фармацевтичний» 

 

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 

2017 року 

 

 Примітка 

Рік, що закінчився                

31 грудня 

2017 2016 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

 - - 

Інші операційні доходи 6.1 44 1499 

Адміністративні витрати 6.2 (3819) (3054) 

Інші операційні витрати 6.3 - (4172) 

Фінансові доходи 6.4 13330 11364 

Інші доходи 6.5 22952 17685 

Втрати від участі в капіталі 6.6 (185) - 

Інші витрати 6.7 (32322) (1543

9) 

Прибуток до оподаткування  - 7883 

Витрати з податку на прибуток  - - 

ПРИБУТОК ЗА РІК  - 7883 

Інші сукупні прибутки  - - 

УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА РІК  - 78836 

 

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2017 року 

 

 Примітка 
31 грудня 

2017 

31 

грудня 

2016 

1 2 3 4 

АКТИВИ    

Непоточні активи    

Інвестиційна нерухомість 7.1 - 377 

Фінансові інвестиції, доступні для продажу 7.2 52765 40252 

Поточні активи    

Дебіторська заборгованість за розрахунками  

з нарахованих доходів 

7.3 261 223 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7.4 42792 35909 

    

ВСЬОГО АКТИВИ  95818 76761 

    

Поточні зобов`язання та забезпечення    

Кредиторська заборгованість за  розрахунками 8 348 279 

Всього зобов'язання  348 279 

    

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 

9 95470 76482 

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА 

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 

 95818 76761 
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Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року (примітка 9,1) 

 

 

Статутний 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподі 

лені 

прибутки 

Всього  

власни

й 

капіта

л 

1 2 3 4 5 

Залишок на 31 грудня 2015 року - - - - 

Чистий прибуток -  7883 7883 

Використання прибутку - - (7883) (7883) 

Усього сукупний прибуток за рік - - - - 

Залишок на 31 грудня 2016 року - - - - 

Чистий прибуток - - - - 

Використання прибутку - - - - 

Усього сукупний прибуток за рік - - - - 

Залишок на 31 грудня 2017 року - - - - 

 

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

 

 

 

Прим. 

Рік, що закінчився                                         

31 грудня 

2017 2016 

1 2 3 4 

Операційна діяльність    

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 

 2 1 

Інші надходження  11 16 

Витрачання на оплату:    

товарів, робіт, послуг  (3749) (2998) 

зобов'язань з податків та зборів   (94) (92) 

зобов'язань з інших податків    

інші витрачання  - (3210) 

Чистий рух грошових коштів від операційної 

діяльності 

 -3830 -6283 

Інвестиційна діяльність    

Надходження від реалізації фінансових інвестицій  17254 10692 

Надходження від реалізації  необоротних активів  429 - 

Надходження від отриманих відсотків  13290 11500 

Надходження від отриманих дивідендів  - 6 

Витрачання на придбання фінансових інвестицій  (28301) (16166) 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної 

діяльності 

 2672 6032 

Фінансова діяльність    

Надходження від власного капіталу    

Інші надходження  9271 7745 

Інші платежі  (1230) (549) 

Чистий рух грошових коштів від фінансової 

діяльності 

 8041 7196 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 9 6883 6945 

Залишок коштів на початок періоду 9 35909 28294 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   - 670 

Залишок коштів на кінець періоду 9 42792 35909 



3 

 

РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ  ВІДПОВІДНО  ДО  МСБО 26 «ЗВІТНІСТЬ  ЩОДО  ПРОГРАМ  

ПЕНСІЙНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

 

Звіт про наявні чисті активи, призначені для виплат  відповідно до параграфу 35(а) 

МСБО 26. складений у формі Звіту про склад, структуру та чисту вартість активів 

недержавного пенсійного фонду (НПФ-2), визначеній Положенням про порядок 

складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду 

звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженим розпорядженням 

Держфінпослуг від 27.10.2011 р. № 674, що наведений нижче 

 

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду 

станом на 31 грудня  2017  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 35700 42791 

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 36694 43218 

Облігації підприємств, емітентами яких є 

резиденти України, 
040 3373 9547 

Акції українських емітентів 050 0,00 0,00 

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 090 377 0,00 

Банківські метали 100 0,00 0,00 

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: 
110 223 261 
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заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) 

активів  
111 0,00 0,00 

заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за 

депозитами та купонів за облігаціями  
112 223 261 

заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих 

фонду 
113 0,00 0,00 

інші дебіторська заборгованість  114 0,00 0,00 

Активи, не заборонені законодавством України (з 

розбивкою за видами активів) 
120 185 0,00 

статутний капітал в ТОВ "Клінфарм"   185 0,00 

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 76552 95817 

Кошти на поточному рахунку 140 209 1 

у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому 

рахунку  
141 0,00 0,00 

Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)  150 76761 95818 

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: 

180 279 348 

заборгованість з витрат на оплату послуг з 

адміністрування недержавного пенсійного фонду  
1810 75 94 

заборгованість з винагороди за надання  послуг з 

управління активами недержавного пенсійного 

фонду  

1811 188 235 

заборгованість з оплати послуг зберігача  1812 16 19 

заборгованість з оплати послуг з проведення 

планових аудиторських перевірок недержавного 

пенсійного фонду  

1813 0,00 0,00 
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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 200 279 348 

Чиста вартість активів фонду (р. 150-р. 200) 210 76482 95470 

 

Звіт про зміни в чистих активах, наявних для виплат,  що вимагається параграфом 34 

(а), а його склад визначається параграфом 35(б) МСБО 26 складений у формі Звіту про 

зміни чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (НПФ-3), що визначена 

Положенням про порядок складання, формування та подання адміністратором 

недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення, 

затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 27.10.2011 р. № 674 та наведений 

нижче: 

 

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду 

 станом на 31 грудня  2017 р. 

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

 Одиниця виміру, тис.грн. 

ПОКАЗНИКИ 

Код 

рядк

а 

Дані на 

початок 

звітного 

періоду 

Усього 

за 

останній 

квартал 

звітного 

періоду 

Наростаюч

им 

підсумком 

на кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 5 

Чиста вартість пенсійних активів на 

початок звітного періоду  
1 х х 76482 

Частина перша  

1. Надходження пенсійних внесків          

Пенсійні внески від фізичних осіб (р011-

+р012), з них: 
010 1401 211 639 

 від учасників, які є вкладниками  011 1379 211 639 

 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 49973 3788 8632 
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 від засновника пенсійного фонду 031 37003 28 105 

 від роботодавця – платника 032 12970 3760 8527 

 від професійного об'єднання  033 0,00 0,00 0,00 

Переведено кошти фізичної особи до 

пенсійного фонду, (р.041+р042) 

з них 

040 362 0,00 0,00 

 від банку 041 0,00 0,00 0,00 

 від іншого недержавного пенсійного 

фонду  
042 362 0,00 0,00 

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040) 050 51736 3999 9271 

2. Виконання зобов'язань перед 

учасниками недержавного пенсійного 

фонду 

        

Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061-

р.062) 
060 3595 377 1323 

 пенсійні виплати на визначений строк 

(р.0611+р.0612+р.0613) , з них: 
061 243 98 333 

 строком виплат від 10 до 15 років  0611 243 98 333 

 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 3352 279 990 

 у разі медично підтвердженого 

критичного стану здоров'я, настання 

інвалідності  

0621 957 0,00 502 

 у зв'язку з недосягненням мінімального 

розміру 

накопичень  
0622 2061 36 68 

 у зв'язку з виїздом на постійне 

проживання за межі України  
0623 10 0,00 86 

 у разі смерті учасника - його 

спадкоємцям 
0624 324 243 334 

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 
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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 3624 377 1323 

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 14080 486 1497 

дохід від продажу  141 7320 -31 -549 

переоцінка  142 6760 517 2046 

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 5 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)  
170 117 -27 -32 

дохід від продажу  171 -193 -157 -157 

переоцінка  172 310 130 125 

Акції українських емітентів (р181+ р.182) 180 -1857 0,00 0,00 

дохід від продажу  181 -184 0,00 0,00 

переоцінка  182 -1673 0,00 0,00 

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 
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переоцінка  212 0,00 0,00 0,00 

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

дохід від продажу  221 0,00 0,00 0,00 

переоцінка  222 0,00 0,00 0,00 

Об'єкти нерухомості (р231+р232)  230 11 0,00 52 

дохід від продажу  231 0,00 0,00 19 

переоцінка  232 11 0,00 33 

Банківські метали (р.241-р242)  240 2385 0,00 0,00 

дохід від продажу  241 8 0,00 0,00 

курсова різниця  242 2378 0,00 0,00 

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 7 185 0,00 

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

переоцінка частки у статутному капіталі 272 0,00 0,00 -185 

продаж частки у статутному капіталі 273 0,00 185 185 

Усього 

(р.140+р150р+р160+р170+р180+р190+р200+р

220+р230+р240+р250+р260+р270) 

280 12087 644 1517 

2.Пасивний дохід, отриманий на активи 

недержавного пенсійного фонду: 
        

Дохід (втрати) від коштів, розміщених на 

вкладних (депозитних) банківських рахунках  
290 20484 1913 7211 

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 14138 1206 6117 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано 

Кабінетом Міністрів України  
301 8318 1044 5436 

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 5544 162 681 

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)  310 255 0,00 0,00 

акцій українських емітентів 311 255 0,00 0,00 

акцій іноземних емітентів 312 0,00 0,00 0,00 

Плата за користування об'єктами нерухомості 320 166 0,00 11 
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Відсотки, нараховані на кошти, розміщенні у 

банківських металах 
330 176 0,00 0,00 

еквівалент в гривні (відсотки)  331 148 0,00 0,00 

курсова різниця (банківські метали)  332 28 0,00 0,00 

Відсотки, нараховані на кошти, що 

знаходяться на поточному рахунку 
340 214 1 2 

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 35433 3120 13341 

3. Інші доходи ( втрати) недержавного 

пенсійного фонду  
370 -7776 0,00 0,00 

4. Витрати, що відшкодовуються за 

рахунок 

пенсійних активів 

     

Витрати на оплату послуг з адміністрування 

недержавного пенсійного фонду:  

(р381+р.382+р383+р384) 

380 2462 277 1022 

послуги з адміністрування пенсійного фонду 381 2462 277 1022 

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 8349 692 2555 

Оплата послуг зберігача  400 384 58 213 

Оплата послуг з проведення планових 

аудиторських перевірок пенсійного фонду 
410 67 0,00 17 

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням 

операцій з пенсійними активами, які 

надаються третіми особами, 

(р421+р422+р.423) з них: 

420 90 2 2 

послуг торговців цінними паперами  

(посередниками) 
421 87 2 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 22 5 10 

Оплата інших послуг, які не заборонені 

законодавством з питань недержавного 

пенсійного забезпечення  

431 0,00 0,00 0,00 

Облік та переєстрація  прав власності на 

активи 
432 2 5 5 

Оплата послуг, пов'язаних з використанням 

(експлуатацією) нерухомого майна  
433 13 0,00 2 
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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 2 0,00 1 

Відшкодування витрат за оцінку нерухомого 

майна  
436 2 0,00 2 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за 

рахунок пенсійних активів (р.380+ 

р390+р400+р410+р420+р430) 

440 11374 1034 3819 

Прибуток (збиток) від інвестування активів 

недержавного пенсійного фонду 

(р280+р360+р370) -р440 

450 28370 2730 
11040 

 

Чиста вартість пенсійних активів 

кінець звітного періоду (р050-р120-

р130+р450) 

2 х х 95470 

Зміна чистої вартості пенсійних 

активів (рядок 2-рядок 1) 
3 х х 18988 

 

Інвестиційний портфель складений у формі Звіту про склад та структуру активів 

недержавного пенсійного фонду (НПФ-7), що визначена Положенням про порядок 

складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду 

звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженим розпорядженням 

Держфінпослуг від 27.10.2011 р. № 674 та наведений нижче. 

 

Назва активу Код 

(за наявності) 

Балансо

ва 

вартіст

ь 

Частка в загальній 

балансовій 

вартості активів 

(%) 

1. Акції українських емітентів Х - - 

2. Облігації українських емітентів Х    9547 9,96 

Облігації ПАТ «Укрпошта», серія А   

UA400019935

0 

  4793  5,00 

Облігації ПАТ « КРЕДОБАНК », серія А   

UA400019938

4 

 

           4754 4,96 

  3. Облігації  внутрішньої державної 

позики 

Х 43218 45,11 

Міністерство Фінансів України UA400019459

1 

 

4076 

 

4,25 

Міністерство Фінансів України UA400019413

8 

4025 4,20 

Міністерство Фінансів України UA400014213

7 

3286 3,43 

Міністерство Фінансів України UA400018515

1 

2518 2,63 

Міністерство Фінансів України UA400019465

8 

2209 2,31 

Міністерство Фінансів України UA400018555

7 

7964 8,31 

Міністерство Фінансів України UA400018615

9 

627 0,65 

Міністерство Фінансів України UA400018692

8 

1936 2,02 

Міністерство Фінансів України UA400018855

1 

481 0,50 

Міністерство Фінансів України UA400019696

0 

12290 12,84 

Міністерство Фінансів України UA400019800

6 

3806 3,97 

4. Об’єкти нерухомого майна Х - - 

5. Вкладні (депозитні) рахунки у банках Х  42791 44,66 

Депозит у ПАТ «ВТБ Банк» 980 6191 6,46 

Депозити у ПАТ АБ «Укргазбанк» 980 9200 9,60 

Депозити у ПАТ «Укрсоцбанк» 980 8600 8,98 
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Депозити у ПАТ «Ідея Банк» 980 9400 9,81 

Депозити у ПАТ «Мегабанк» 980 9400 9,81 

6. Поточні рахунки у банках Х 1 0,00 

Поточний рахунок у АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» 

980 1 0,00 

7. Банківські метали Х - - 

8. Дебіторська заборгованість X    261 0,27 

9. Інші активи               X - - 

Всього  95818 100,00 

 

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,  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. Місцезнаходження «Фонду» - 01030, 

Україна, м. Київ, В’ячеслава Липинського, буд.12, оф.1. 

 

1.1. Засновники Фонду 

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

Реєстр». 

 

1.2. 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. 

 

     1.3. 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 В ПФ 

«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). 

 

     1.4. Адміністратор, компанія з управління активами, зберігач Фонду 

      Адміністрування та управління активами Фонду здійснює Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Компанія з управління активами  «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 

33238312) (далі КУА) відповідно до договорів: на адміністрування пенсійного фонду № б/н від 

01.04.2013 року та на управління активами пенсійного фонду №б/н від 01.04.2013 року.  

      КУА діє на підставі таких ліцензій: 

      - ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, 

серії АБ №115993, видана ДКРРФПУ 29.12.2008 року, строк дії – безстрокова; 

      - ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з 

управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серії АЕ    

№ 294656, видана НКЦПФР 30.12.2014 року, строк її дії – безстрокова. 

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

     Зберігачем ВПФ «Фармацевтичний» є Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк 

Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) (далі – Зберігач), який надає Фонду відповідні послуги згідно 
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з договором №57-00/08-1125-Ю від 16.06.2015 р. Зберігач діє на підставі ліцензії на 

здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарна діяльність, 

діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, серії АЕ № 263203, виданої НКЦПФР  

13.08.2013 р., термін дії: з 12.10.2013 – необмежений, місцезнаходження Зберігача: 01011, м. 

Київ, вул. Лєскова, 9;       

 

      1.5. Опис програми пенсійного забезпечення ВПФ «Фармацевтичний» 

 

    Вкладники  Фонду   

    Вкладниками Фонду є юридичні особи та фізичні особи. Фонд здійснює недержавне 

пенсійне забезпечення персоналу юридичних осіб, що є вкладниками на користь своїх 

працівників. 

     Станом на 31.12.2017 року  Фонд має діючі пенсійні контракти з юридичними особами  - 

15, з фізичними особами – 192. 

 

     Учасники Фонду 

      Учасниками ВПФ «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  пенсії на визначений строк . 

Кількість учасників на 31.12.17 р. становить – 1242. 

 

    Тип пенсійної програми з визначеними внесками 

     Вкладники програми здійснюють до Фонду внески на добровільних умовах. 

 

     Умови припинення пенсійної програми 

      Програма може бути припинена, якщо ліквідовані всі засновники Фонду 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 Адміністратором, 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 

Фонду. 

      ВПФ «Фармацевтичний» використовує такі пенсійні схеми: Пенсійну схему №01 

«Схема з виплатами на 20 років із щомісячною періодичністю виплат», Пенсійну схему 

№02 «Схема з виплатами на 15 років із щомісячною періодичністю виплат», Пенсійну 

схему №03 «Схема з виплатами на 10 років із щомісячною періодичністю виплат», 

Пенсійну схему №04 «Схема зі строком та періодичністю виплат на вибір учасника». 

      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 Фонду. 

Сума пенсійних коштів усіх учасників Фонду дорівнює чистій вартості активів останнього. 

Чиста вартість активів Фонду, кількість одиниць його пенсійних активів та чиста вартість 

одиниці пенсійних активів Фонду визначаються кожного робочого дня. 
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     Пенсійні внески до Фонду 

      Пенсійні внески – грошові кошти, сплачені вкладником до Фонду в розмірі та порядку, 

установленому пенсійним контрактом, укладеним з Фондом згідно з умовами обраної пенсійної 

схеми. Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується. Пенсійні внески 

сплачуються лише в національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством 

України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що 

діяв на момент сплати, шляхом готівкових та (або) безготівкових розрахунків. Юридичні особи 

сплачують пенсійні внески лише в безготівковій формі. 

      Пенсійні внески сплачуються перерахуванням відповідних грошових сум на поточний 

рахунок 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 31.12.2017 року – 95 470  тис. грн. 

- Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду за 2017 рік становить - 9 271 

тис. грн.,  

-  У2017 році  пенсійних виплат здійснено на загальну суму  – 1 323 тис. грн. 

-  Чисті активи Фонду за 2017 рік виросли на  – 18 988 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 

2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з 
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Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 

2017 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 2017 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  

При підготовці фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, Фонд 

застосував всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до її 

операцій та є обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 

січня 2017 року. Застосування доповнень та змін до стандартів та інтерпретацій, не 

призвело до будь-якого впливу на облікову політику, фінансовий стан чи результати 

діяльності Фонду. 

 

Поправки до МСБО (IАS) 12  «Визнання відстрочених податкових активів у 

відношенні нереалізованих збитків» 

 

Поправки, які випущені у січні 2016 року, роз`яснюють що суб’єкт господарювання 

повинен враховувати те, чи обмежує податкове законодавство джерела оподатковуваного 

прибутку, напроти якого вона може робити вирахування при відновленні такої  

вирахуваної тимчасової різниці. Крім того поправки містять вказівки щодо того, як 

суб’єкт господарювання повинен визначати майбутній прибуток до оподаткування, та 

перелічені обставини, при яких прибуток до оподаткування може передбачати 

відшкодування деяких активів в сумі, яка перевищує їх балансову вартість. Суб’єкти 

господарювання повинні застосовувати дані поправки ретроспективно. Однак при 

початковому застосуванні поправок зміна власного капіталу на початок найбільш 

раннього порівняльного періоду може бути визнано у складі нерозподіленого прибутку на 

початок періоду (або у складі іншого компонента власного капіталу відповідно) без 

розподілу змін між  нерозподіленим прибутком та іншими компонентами власного 

капіталу на початок періоду. Суб’єкти господарювання, які застосовують таке звільнення 

повинні розкрити такий факт.  

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються з 1 січня 2017 

року або пізніше цієї дати. Допускається дострокове застосування. Якщо суб’єкт 

господарювання застосує ці поправки у відношенні більш раннього періоду, він повинен 

розкрити такий факт.  

Поправки не здійснили впливу на фінансову звітність Фонду. 

 

Поправки до  МСБО (IАS) 7  «Ініціатива в сфері розкриття інформації» 

 

Ці поправки є частиною ініціативи Ради по МСФЗ в сфері розкриття інформації та 

потребують, щоб організація розкривала інформацію, яка дозволяє користувачам 

фінансової звітності оцінити зміни в зобов`язаннях, зумовлених фінансовою діяльністю, 

включаючи такі зміни, обумовлені грошовими потоками, так і зміни, що не обумовлені 

ними. При першому застосуванні даних поправок суб’єкти господарювання не зобов`язані 

представляти порівняльну інформацію за попередні періоди. Дані поправки набули 

чинності для  річних періодів, починаючи з 1 січня 2017 року (або після цієї дати). 

Допускається дострокове застосування. Впровадження цих змін не привело до 

необхідності розкриття додаткової інформації. 
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«Щорічні удосконалення МСФО, період 2014 – 2016рр.» 

 

У грудні 2016 року Рада з МСФЗ випустила «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014 

року - 2016 рр.». В тому числі Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про 

участь в інших організаціях». Це поправки в яких роз'яснюється обсяг інформації, що 

розкривається згідно з МСФЗ (IFRS) 12 щодо часток участі організації в дочірній 

організації, спільному підприємстві або асоційованого підприємства, які класифікуються 

(або включені в склад вибуваючої групи, яка класифікується) як призначені для продажу 

або припинена діяльність відповідно до МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені 

для продажу, та припинена діяльність», вступили в силу до річних періодів, що 

починаються 1 січня 2017 року (або після цієї дати). Ця поправка суттєво не вплинула на 

фінансову звітність Фонду. 

Стандарти та інтерпретації, випущенні, але ще не застосовані Фондрм 

Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, які були випущені, але ще не набули чинності 

на дату випуску фінансової звітності Фонду. Керівництво Фонду планує застосувати всі 

вищевказані стандарти у фінансовій звітності за відповідні періоди.  

Вплив застосування даних стандартів на фінансову звітність за майбутні періоди в даний 

час оцінюються управлінським персоналом Фонду. 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

 

У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 

«Фінансові інструменти», яка замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання 

та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три 

частини проекту з обліку фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та 

облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що 

починаються 1 січня 2018 року, або після цієї дати, при цьому допускається дострокове 

застосування. За винятком обліку хеджування стандарт застосовується ретроспективно, 

але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, 

головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.  

Фонд планує розпочати застосування нового стандарту з необхідної дати набрання 

чинності.  

Основні особливості (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 

Фінансові активи вимагається відносити до трьох категорій оцінки: фінансові активи, які у 

подальшому оцінюються за амортизованою вартістю, фінансові активи, які у подальшому 

оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на інший сукупний дохід, 

та фінансові активи, які у подальшому оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої 

відносяться на фінансовий результат. 

Класифікація боргових інструментів залежить від бізнес-моделі організації, що 

використовується для управління фінансовими активами, і результатів аналізу того факту, 

чи договірні грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентів. 

Якщо борговий інструмент утримується для отримання грошових потоків, він може 

обліковуватись за амортизованою вартістю, якщо він також відповідає критерію виключно 

виплат основної суми боргу та процентів. Боргові інструменти, які відповідають критерію 

виключно виплат основної суми боргу та процентів і утримуються в портфелі, коли 

підприємство одночасно отримує потоки грошових коштів від активів і продає активи, 

можуть відноситись у категорію за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на 

інший сукупний дохід. Фінансові активи, що мають грошові потоки, які не є виключно 

виплатами основної суми боргу та процентів, слід оцінювати за справедливою вартістю, 

зміни якої відносяться на фінансовий результат (наприклад, похідні фінансові 

інструменти). Вбудовані похідні фінансові інструменти не відокремлюються від 

фінансових активів, а враховуються при оцінці відповідності критерію виключно виплат 

основної суми боргу та процентів. 
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Інвестиції в інструменти капіталу завжди оцінюються за справедливою вартістю. Проте 

керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в 

іншому сукупному доході за умови, що інструмент не утримується для торгівлі. Якщо 

інструмент капіталу утримується для торгівлі, зміни справедливої вартості 

відображаються у складі прибутку чи збитку. 

Більшість вимог МСБО (IAS) 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були 

перенесені до МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що 

організація буде зобов’язана показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у 

власному кредитному ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за 

справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. 

МСФЗ (IFRS) 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель 

очікуваних кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить три етапний підхід, в межах 

якого аналізується зміна кредитної якості фінансових активів після їх початкового 

визнання. На практиці нові правила означають, що організації будуть зобов’язані негайно 

обліковувати збиток у сумі очікуваного кредитного ризику за 12 місяців при початковому 

визнанні фінансових активів, які не мають кредитного знецінення (чи для дебіторської 

заборгованості за основною діяльністю – у сумі очікуваного кредитного збитку за весь 

строк дії такої заборгованості). У разі суттєвого зростання кредитного ризику, знецінення 

оцінюється із використанням очікуваного кредитного збитку за весь строк дії фінансового 

активу, а не очікуваного кредитного збитку за 12 місяців. Ця модель передбачає 

операційні спрощення дебіторської заборгованості за орендою та основною діяльністю. 

Переглянуті умови до обліку хеджування забезпечують більш тісний зв'язок обліку з 

управлінням ризиками. Цей стандарт надає підприємствам можливість вибору облікової 

політики: вони можуть застосовувати облік хеджування відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 чи 

продовжувати застосовувати до всіх відносин хеджування МСБО (IAS) 39, оскільки у 

стандарті не розглядається облік макрохеджування. 

Наразі Фонд оцінює вплив цього нового стандарту на її фінансову звітність. Попередні 

висновки щодо такого оцінювання свідчать про необхідність впровадження більш 

ретельного підхіду до визначення справедливої вартості фінансових активів та кредитного 

ризику.  

МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями» 

 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року і передбачає модель, що включає п'ять 

етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно 

стандарту виручка визнається в сумі, що відображає відшкодування, право на яке 

організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцю.  

Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ по визнанню виручки. 

Після того, як Рада з МСФЗ закінчила роботу над поправками до цього стандарту у квітні 

2016 року, дату набрання чинності цього стандарту застосовується для річних періодів, 

починаючи 1 січня 2018 року, або після цієї дати. Стандарт буде вимагає повне 

ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне застосування, при цьому 

допускається дострокове застосування.  

Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання виручки за ціною операції у 

випадку передачі товарів чи послуг замовнику. Окремі партії товарів чи пакети послуг, які 

чітко ідентифіковані, повинні визнаватись окремо, а будь-які знижки та ретроспективні 

знижки з ціни контракту, як правило, мають відноситись на окремі елементи. Якщо сума 

винагороди з будь-яких причин варіюється, слід визнавати мінімальні суми за умови 

відсутності значного ризику перегляду. Витрати, понесені у зв’язку з гарантіями за 

контрактами із клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду 

надходження вигод від контракту.  

Наразі Фонд продовжує оцінювати вплив цього стандарту на фінансову звітність. 

Попередні оцінки свідчать про незначний характер витрат за гарантіями за контрактами із 

клієнтами та відносно невеликій термін надходження вигід від контрактів. Фонд планує 
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розпочати застосування нового стандарту з необхідної дати набрання чинності. 

Передбачається незначний вплив цього стандарту на фінансову звітність.  

 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в 

угодах між інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством» 

 

Поправки, які прийнято Радою з у вересні 2014 року, розглядають протиріччя між МСФЗ 

(IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28, у частині обліку втрати контролю над дочірньою 

організацією, яка продається залежній організації або спільному підприємству або 

вносяться до них. Зміни роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті 

продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в 

МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його залежною організацією або спільним 

підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в 

результаті продажу або внеску активів, що не представляють собою бізнес, визнаються 

лише в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація інвесторів у залежній 

організації чи спільному підприємстві. Дані зміни застосовуються перспективно. 

Допускається дострокове застосування. 

У грудні 2015 року Рада по МСФЗ відклала запровадження даних поправок до завершення 

свого дослідницького проекту за методом дольової участі. Дата набрання чинності 

перенесена на невизначений термін. Очікується, що дані поправки не вплинуть на 

фінансову звітність Фонду. 

МСФЗ (IFRS) 16  «Оренда»  

 

Стандарт був випущений у початковій редакції в січні 2016 року та повинен замінити 

МСБО (ІАS) 17  «Оренда», роз’яснення КРМФО (IFRІС) 4 «Визначення наявності в 

угодах ознак оренди», роз’яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда-стимули» та 

роз’яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму 

оренди». МСФЗ (IFRS) 16   встановлює принципи визнання, оцінки, представлення та 

розкриття інформації про оренду та вимагає, щоб орендатори відображали всі договори 

оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі,аналогічно порядку обліку, 

передбаченому МСБО (ІАS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два 

звільнення від визнання для орендаторів – у відношенні оренди активів з низькою 

вартістю (наприклад персональних комп’ютерів)  та короткострокової оренди (тобто 

оренди зі строком не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендатор буде 

визнавати зобов’язання у відношенні орендних платежів (тобто зобов’язання по оренді), а 

також актив, який представляє право користування базовим активом впродовж терміну 

оренди(тобто актив у формі права користування). Орендатори зобов’язані будуть 

визнавати відсотковий дохід із зобов’язань по оренді окремо від витрат по амортизації 

активу у формі права користування. Орендатори також повинні будуть переоцінювати 

зобов’язання по оренді при настанні  визначеної події (наприклад зміни строків оренди, 

зміни майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, які 

використовуються для визначення таких платежів). В більшості випадків орендатор буде 

враховувати суми переоцінки зобов’язань по оренді в якості корегування активу в формі 

права користування.  

Порядок обліку для орендодавця у відповідності до МСФЗ (IFRS) 16 практично не 

змінюється у порівняння з діючими вимогами МСБО (IАS) 17. Орендодавці будуть 

продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж самі принципи класифікації, 

що існують в МСБО (IАS) 17, відокремлюючи два різновиди оренди: операційну та 

фінансову. 

Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців та орендарів розкриття більшого 

обсягу інформації у порівняння МСБО (IАS) 17.  

МСФЗ (IFRS) 16   набуває чинності у відношенні для річних періодів, які починаються з 1 

січня 2019 року або пізніше цієї дати. Допускається дострокове застосування, але не 
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раніше застосування суб’єктом господарювання МСФЗ (IFRS) 15. Орендатор може 

застосувати цей стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого 

ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають окремі 

звільнення. Фонд планує розпочати застосування нового стандарту з необхідної дати 

набрання чинності та оцінює можливий його вплив на  свою фінансову звітність. 

Поправки до  МСФЗ (IFRS) 2  «Класифікація та оцінка операцій по виплатам на 

основі акцій»  

 

Рада по МСФЗ у червні 2016 року випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплата на 

основі акцій», в яких розглядаються три основних аспекти:  

- вплив умов переходу прав на оцінку операцій по виплатам на основі акцій з розрахунком 

грошовими коштами;  

- класифікація операцій по виплатам на основі акцій з умовою розрахунків на нетто-основі 

для зобов`язань по податку, утримуваному у джерела;  

- облік змін умов операцій по виплатам на основі акцій, в результаті якого операція 

перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами та починає 

класифікуватися як операція з розрахунками пайовими інструментами. При прийнятті 

поправок суб’єкти господарювання не повинні перераховувати інформацію за попередні 

періоди, однак допускається ретроспективне застосування, при умові застосування 

поправок у відношенні всіх трьох аспектів та врахуванні інших критеріїв. Поправки 

вступають в дію для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або пізніше цієї 

дати. Допускається дострокове застосування.  

На даний час Фонд оцінює можливий вплив даних поправок на свою фінансову звітність. 

Попереднє оцінюванне не виявило ознак впливу на фінансову звітність Фонд. 

 

МСФЗ (IFRS) 17  «Договори страхування» 

 

У травні 2017 року Рада по МСФЗ випустила у первісній редакції  цей стандарт для 

договорів страхування, який розглядає  питання визнання та оцінки, представлення 

фінансової звітності та розкриття інформації. Коли цей стандарт почне діяти то він 

повинен замінити МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», який було випущено у 2005 році. 

МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності для  річних періодів, починаючи з 1 січня 2021 року або 

після цієї дати.  

Попереднє оцінювання стандарту не виявило ознак його впливу на фінансову звітність 

Товариства. 

 

«Щорічні удосконалення МСФО, період 2014 – 2016 рр.» 

 

У грудні 2016 року Рада з МСФЗ випустила «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014 

року - 2016 рр.». В тому числі Поправки до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування 

Міжнародних стандартів фінансової звітності», які скасовують дію деяких 

короткострокових звільнень, і поправки до МСФЗ (IАS) 28 «Інвестиції в асоційовані 

організації та спільні підприємства», в яких роз'яснюється рішення оцінювати інвестиції в 

асоційовану організацію або спільне підприємство за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток відповідно до МСФЗ (IFRS) 9, вступають в силу для річних періодів, 

що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати.  

Попереднє оцінювання стандарту не виявило ознак його впливу на фінансову звітність 

Фонду. 

  Також з 01 січня 2018 року вступлять в силу : 

- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті і попередня оплата»; 

- Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переведень до категорії або з категорії інвестиційної 

нерухомості»; 
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- Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність відносно правил обчислення податку на 

прибуток». 

податку на прибуток". 

 

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 затверджена до випуску на засіданні Ради Фонду  22 лютого  2018 

року. Ні Рада Фонду, ні засновники Фонду, ні інші особи не мають права вносити зміни до 

цієї фінансової звітності після її затвердження з метою оприлюднення. 

        

       2.6. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний 

рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2017 року. 

 

        2.7. Основні принципи фінансової звітності 

Фінансова звітність за 2017 рік  була підготовлена відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності («МСФЗ»), що діють на 01.01.2017 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; 
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 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». 

 

3.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

В звітному році  була проведена експертна оцінка інвестиційної нерухомості 

(об’єкта)  із залученням професійного незалежного оцінювача - Приватне підприємство 

«Манускрипт». Справедливою вартістю об’єкта є його ринкова вартість, визначена 

експертною оцінкою. Дохід від зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості 

визнаний у складі  прибутку  звітного періоду.  

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 
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       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. 

 

 

3.7. Судження визнання економіки у стані гіперінфляції, відповідно до положень 

МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» 

Враховуючи офіційні дані Державної служби статистики України, кумулятивний рівень 

інфляції за трирічний період, включаючи 2015, 2016 та 2017 роки, склав 83,14%, що не 

перевищує 100%.  Тому Фонд за результатами 2017р. не застосовує норми МСБО 29.  

 

       4. Суттєві положення облікової політики 

       4.1. 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: 

визнання та оцінка» 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.  

 

       4.2. Загальні положення щодо облікових політик 

      4.2.1. 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. 

 

      4.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 
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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. 

 

      4.2.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

 

      4.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно МСБО 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. 

    

       4.3. 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, що оцінюються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток є фінансові активи або зобов'язання, які придбані для цілей 

продажу або викупу найближчим часом. 

Доступні для продажу активи є фінансовими активами, спочатку класифікованими 

як наявні для продажу, або активами, не класифікованими як утримувані для торгівлі, 

утримувані до закінчення строку. Доступні 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.  

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. 

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. 
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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. 

 

4.4. 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 Фонду або для 

адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості 

оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.  

Інвестиційна нерухомість первісно оцінювалась за собівартістю з урахуванням 

витрат на здійснення операції. Після первісного визнання інвестиційна нерухомість 

оцінюється за справедливою вартістю з визнанням прибутків або збитків, отриманих у 

результаті змін справедливої вартості, у складі прибутку або збитку за період, у якому 

вони виникли. 

 

        4.5.  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, 
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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. 

      

       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 умовні активи 

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 
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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 не коригованих подій, що 

відбулись після звітної дати.    

 

       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 та МСФЗ 13 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 грошових 

потоків 

Дохідний 

(дисконтуван

ня грошових 

потоків) 

Ставки за 

депозитами, 

ефективні 

ставки за 

депозитними 

договорами 

Боргові цінні 

папери 

Первісна оцінка боргових 

цінних паперів як фінансових 

активів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні 

операції, 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 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні 

біржові курси 

організаторів 

торгів на дату 

оцінки, за 

відсутності 
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отриманий актив. Подальша 

оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

визначеного 

біржового курсу 

на дату оцінки, 

використовуєть

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

вартості 

Класи 

активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливо 

вартістю 

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 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Дата оцінки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 

Інвестиційна 

нерухомість 

– – – – - 377 - 377 

Інвестиції, 

доступні для 

продажу  

52765 40067 - – – – 52765 40067 

 

 5.3. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості 

 У 2017 та 2016 році переведень між рівнями ієрархії не було. 

 

 

  5.4. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних 

даних 3-го рівня ієрархії 
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Класи активів, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю з 

використанням 3-

го рівня ієрархії 

Залишки 

станом на 

31.12.2016 р. 

Придбання 

(продажі) 

 

 

Залишки станом 

на 31.12.2017 р. 

Стаття (статті) у 

прибутку або 

збитку, у якій 

прибутки або 

збитки визнані 

Інвестиційна 

нерухомість 

377 429 - +33 (Дохід від 

зміни 

справедливої 

вартості 

інвестиційної 

нерухомості) 

+19 (Дохід від 

продажу 

інвестиційної 

нерухомості) 

В звітному періоді 2017 року проведено ринкову (справедливу) оцінку інвестиційної 

нерухомості із залученням професійного незалежного оцінювача. Оцінка проводилась 

відповідно до договору №389/17 від 01.06.2017 року – оцінювач Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ЄСП Оцінка-Капітал» (сертифікат суб'єкта оціночної 

діяльності від 27.05.2016 №401/16). Результати змін справедливої вартості інвестиційної 

нерухомості в сумі 33 тис. грн. визнані у  складі  прибутку  звітного періоду. Здійснено 

продаж об’єкту інвестиційної нерухомості. Дохід від продажу визнаний у складі 

прибутку. 

 

      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 

2017 2016 2017 2016 

1 2 3 4 5 

Фінансові інвестиції доступні 

для продажу 

   52765     40252     52765    40252 

Дебіторська заборгованість - - - - 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 

 

   42792 35909     42792 35909 

Кредиторська заборгованість 
348    279  348   279 

      Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також 

інвестицій, доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає 

ринкового котирування цих активів. Дебіторська заборгованість Фонду не має 

забезпечення. Резерви в звітному періоді не нараховувались. Простроченої дебіторської 

заборгованості Фонд не має.  

Керівництво Фонду вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-

яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути 

корисною для користувачів фінансової звітності. 

 

6. Розкриття інформації про фінансові результати 

6.1. Інші операційні доходи 

 2017 2016 

Дохід від операційної курсової різниці - 1472 

Дохід від оренди інвестиційної нерухомості 11 16 
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Дохід від зміни вартості активів, які 

обліковуються за справедливою вартістю 
33 11 

Всього: 44 1499 

 

6.2.Адміністративні витрати 

 2017 2016 

Винагорода за послуги з адміністрування 1022 818 

Винагорода за послуги  з управління активами 2555 2044 

Винагорода за послуги  зберігача 213 170 

Винагорода за послуги  аудитора 17 15 

Винагорода за послуги  торговця ЦП 2 1 

Оплата послуг, пов’язаних з використанням 

(експлуатацією) нерухомого майна 

2 3 

Податок на нерухоме майно 1 1 

Відшкодування витрат за оцінку нерухомого 

майна 

2 2 

Відшкодування витрат за послуги нотаріуса 5 - 

Всього: 3819 3054 

 

6.3. Інші операційні витрати 

 2017 2016 

Знецінення активу - 3290 

Втрати від операційної курсової різниці - 882 

Всього: - 4172 

 

6.4. Інші фінансові доходи 

 2017 2016 

Дохід від боргових цінних паперів 6117 4848 

Відсотки отримані від розміщення коштів на 

депозитних рахунках  
7211 6509 

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться 

на поточному рахунку 
  2 1 

 Дивіденди - 6 

Всього: 13330 11364 

 

6.5. Інші доходи 

 2017 2016 

Доходи від реалізації фінансових інвестицій  14402 10526 

Продаж частки у статутному капіталі ТОВ 

“Клінфарм» 
  185 - 

Доходи від реалізації непоточних активів 

(продаж інвестиційної нерухомості) 
   429 - 

Доходи від дооцінки фінансових інвестицій  7936 7159 

Всього: 22952 17685 

 

6.6 Втрати від участі в капіталі 

 2017 2016 

Втрати від участі в капіталі 185 - 

 

6.7. Інші витрати 

 2017 2016 

Собівартість реалізованих фінансових 15107 10876 
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інвестицій    

Втрати від уцінки цінних паперів   5765 4563 

Балансова вартість реалізованого об’єкту 

непоточних активів (інвестиційної нерухомості) 
    410 - 

Витрати від зміни вартості фінансових 

інструментів 

                 

  11040 
- 

Всього:    32322 15439 

 

7. Розкриття інформації про активи. 

7.1. Інвестиційна нерухомість 

 2017 2016 

Будівля (нежитлове приміщення) - 377 

 

7.2. Фінансові інвестиції, доступні для продажу 

Групи фінансових інвестицій 2017 2016 

Цінні папери, погашення та отримання доходу, за 

якими гарантовано КМУ 
43218 36694 

Акції українських емітентів  - - 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти 

України  
9547 3373 

Частки і паї у статутному капіталі інших 

підприємств 
- 185 

      ВСЬОГО  52765 40252 

 

Фонд здійснює облік фінансових інвестицій за справедливою вартістю. 

 

7.3. Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів включає суму нарахованих, але не 

отриманих на дату складання фінансової звітності відсотків за депозитними вкладами. 

 2017 2016 

Поточна дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 261 223 

Всього : 261 223 

 

7.4. Грошові кошти 

 2017 2016 

Грошові кошти на поточному рахунку  1 209 

Грошові кошти на депозитних рахунках          42791 35700 

Всього: 42792 35909 

Грошові кошти  Фонду  не обмежені у використані. 

Сума  залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній 

операційний день банку у 2017 році. 

Всі грошові кошти Фонду знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом 

інвестиційного рівня. 

 

8. Розкриття інформації про поточні зобов’язання 

Кредиторська заборгованість за розрахунками : 2017 2016 

Заборгованість за послуги з адміністрування 94 75 

Заборгованість за послуги з управління активами  

 (з пов’язаною особою) 
235 188 

Заборгованість за послуги зберігачу 19 16 

Всього   : 348 279 

 

9. Інформація про чисту вартість активів (ЧВА) 
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Розмір чистої вартості активів   Фонду на кінець дня 31.12.2017 р. 

становить 95470 тис. грн. В 2017 році розмір чистої вартості активів   збільшився на 

18988 тис. грн. відносно розміру чистої вартості активів   на початок 2017 року. 

 2017 2016 

Чиста вартість активів  95470 76482 

 

       10. Звіт про рух грошових коштів 

       Звіт грошових коштів за 2017 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 2017 рік є позитивне  

значення руху грошових коштів в сумі – 6883 тис. грн. 

 

      11. Звіт про зміни в  капіталі 

       За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 31 грудня 2017 року відсутній, 

оскільки зобов’язання Фонду перед його учасниками, збільшені на суму інвестиційного 

прибутку, отриманого за 2017 рік, наведені в балансі в розділі V Чиста вартість активів 

недержавного пенсійного фонду.  

      Нерозподілений прибуток (збиток) Фонду станом на 31 грудня 2017 року в балансі не 

відображається, оскільки фінансовий результат, отриманий від діяльності за 2017 рік 

віднесений на збільшення зобов’язань Фонду перед його учасниками, які станом на 31 

грудня 2017 року складають 11040 тис. грн.   

      В 2016 році прибуток склав 7883 тис. грн. 

 

       12. Розкриття іншої інформації  

12.1.Судові процеси 

Станом на звітну дату ВПФ «Фармацевтичний» є позивачем по справі 

№826/16455/16 про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії, 

відповідачами якої є Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 

ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» Костенко І.І. та Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб. Станом на звітну дату справа №826/16455/16 знаходиться на розгляді в Окружному 

адміністративному суді м. Києва.  

Існує висока вірогідність того, що Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів 

фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» Костенко І.І. та Фонд гарантування 

вкладів фізичних осіб не виконає свої зобов’язання перед  Фондом за депозитним 

договором в сумі  3290 тис. грн. 

 

12.2.Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання 

Фонд не має умовних активів і зобов’язань, а також і невизнаних контрактних 

зобов’язань. 

 

12.3.Пов'язані сторони 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під 

контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

 асоційовані компанії; 

 спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником; 

 члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

 близькі родичі особи, зазначеної вище; 
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 компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або 

мають суттєвий відсоток голосів у Товаристві; 

 програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або 

будь-якого іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною 

Товариства. 

Інформація щодо пов’язаних осіб наведена в таблиці нижче: 

              

Група № 

запису 

Повна назва юр. особи власника (учасника) 

Товариства чи П.І.Б фіз. особи – власника 

(учасника) та посадової особи Товариства 

 

Частка в  

Статутному 

капіталі 

Товариства, 

% 

1 2 3 4 

   А Учасники Товариства – юридичні особи:  

              ТОВ «Агрокомплект» 0,00% 

              ТОВ «Гарантія-Реєстр» 0,00% 

Б Компанія з управління активами  

  ТОВ «КУА «Гарантя-Інвест» 0,00% 

С Керівник Компанії з управління активами – фізична особа  

  Керівник ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест» 

Зелинський Антон Олександрович 

0,00 % 

 

Протягом  2017 та 2016 років ВПФ «Фармацевтичний» мав такі операції з пов’язаними 

особами: 

 

 2017 2016 

 Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 

Адміністративні витрати 

(нарахована винагорода з 

управління активами) 

2555 3819 2 044 3054 

Поточна кредиторська 

заборгованість 

235 348 188 279 

 

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

умовах. 

 

12.4. 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. 
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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 2017 31 грудня 2016 

Банківські депозити 42791 35700 

Облігації  52765 36694 

Всього 95556 72394 

 

     На нашу думку коливання ризиків відсутні. 

 

(г) Кредитний ризик 
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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. 

Грошові кошти Фонду знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом 

інвестиційного рівня. Станом на 31.12.2017 р. депозити Фонду складають 42791 тис. грн., 

в т. ч. 

 

Вклади в банках (депозити), у тому числі назва банківської 

установи, кредитний рейтинг 31.12.2017 

 

31.12.2016  

ПАТ «УКРСОЦБАНК»  (FITCHRATINGS (ЛОНДОН) AAA(UKR)) 8600 - 

ПАТ АБ «Укргазбанк» (РА «Експерт-Рейтинг» uaАА+) 9200 - 

ПАТ «ВТБ Банк» (РА «Експерт-Рейтинг» uaAА-, ua1) 6191  

ПАТ «Ідея Банк» ( РА «Кредит-Рейтинг» uaA +) 9400 7652 

ПАТ «Мегабанк» ( РА «Експерт-Рейтинг» uaAА-) 9400 7210 

АТ «УКРЕКСІМБАНК» (FITCHRATINGS (ЛОНДОН)   AA(UKR) - 6038 

ПАТ «ПроКредитБанк» ( FitchRatings (Лондон) AAA(ukr)) - 7400 

ПАТ «Альфа-Банкк» (РА «Эксперт-Рейтинг»  uaAАА) 

 

- 7400 

 

(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. 

 

(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 2017 року проведено розрахунок чистої вартості 

активів недержавного пенсійного фонду: 

 

                                                                                                                                                      

  № 

Найменування показників 

2017 2016 

1 Активи недержавного пенсійного фонду  95818 76761 

2 Зобов’язання недержавного пенсійного фонду  348 279 

3 Чиста вартість активів 95470 76482 

4 Чиста вартість одиниці пенсійних активів  2.715157 2.383987 

 Чиста вартість одиниці пенсійних активів за станом на 31 грудня 2017 року складає 

2,715157 та збільшилася у порівнянні з показником на 31 грудня 2016 року на 13,89%. 

 

       12.5 Операційні сегменти 

Протягом 2017 року Фонд здійснював діяльність в одному географічному та бізнес 

сегменті, отже Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не 

готувався. 

 

      12.6. Події після дати балансу 



IlOll.il, WO Bi.J6ym1CH Mi)K )laTOIO CKJia)laHHH 6anaHcy i )laTOIO 3aTBep)l)KeHHH cpiHam::OBOl 

3BiTHOCTi, ni,:rrOTOB:IeHOl ,U,.JIH BimycKy, He BIImmymi Ha IIOKa3HHKH <l>iHaHCOBOl 3EiTHOCTi, 

rri)lfOTOB.1eHO'i <l>OH.l)' CTaHOM Ha 31 rpy)lHH 2017 poKy. 

B citJHi 2018 poKy rrpH)l6aHi <l>iHaHcosi iHsecTHUi'i Ha cyMy 9502 THC. rpH . • 

Y JIIOTO~f)' 2018 p o Ky <l>OH)l p03MiCTHB rpOIIIOBi KOIIITH B CYMi 1869 THC. rpH. Ha 

KOpOTKOCTpOKOBiiH ,[leii0 3HTHHH paxyHOK Bi)lKpHTHH y 6aHKY B HaUiOHaJibHiH: BaJIIOTi 3 

TepMiHmf rrorameHHH y 6epe3Hi rroToqHoro poKy. 

I 

,l(upen.1op TOB «KY A «rapaHTiH-IHsecT» 

roJIOBHUH 6yxraJITep TOB «KY A «rapaHTiH-IHBCCT» '1'1."-'U.l!<I-.'U:HKO B.,l(. 

~ 

It 
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