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0/IIIHIIU. BIIMipy: TIIC. rpH. 6e311CCSTKOBOro 3HaKa {OKpiM po311iJJy IV 3BiT)I npo <!Jin3HCOBi pelyJJLTaTII {3BiT)I npo cyKynunii .!lOXi.ll) 
{ljlopMa N~2), rpowosi noKaJHIIKII •Koro naBO.IIRTLCX B rpnsn•x 3 KoniiiKaMn) 

CKJJaneuo (3po6HTH no3Ha'IK)' "v" y BiiiiiORillniii KJiirnuui): 

33 llOJIOlKCII IIX MH {CTall/13pTaMH) 6yxraJITCpcLKOro o6niK)' 

33 MilKH3pOIIHIIMII CTaH,II3pTaMII <!JinaHCOBO'i 3BiTIIOCTi 

liananc (3BiT npo 41inancoBHii cTan) 
na 30062020 p. 

AKTHB 
Ko11 

PR/11<8 

1 2 

I.HeofiopoTnl ai<THBH 

HeMaTepianLni aKTHsn: 1000 

ncpsicua sapTicTL 1001 

H3KODH'ICH3 3MOpTH33UiS 1002 

HeJasepweui KaniTaJJLHi iusecrnui'i 1005 

Ocuosui 3aco6n: 1010 

nepsicua sapriCTL 1011 

'lHOC 1012 

!HBCCTHUiJilla llcpyxoMiCTL 1015 

llepsicna BapTiCTL iiiBCCTHUiiiHo'i HepyxoMOCTi 1016 

3noc insecrnuiilno'i nepyxoMOCTi 101 7 

}losroCTpOKOBi 6ionori'IHi aKTIIBII 1020 

0epBiCH3 BapTiCTL /IOBfOCTpOKOBIIX 6iOJIOfi'IHHX 3KTHBiB 1021 

HaKonn'leHa aMopni3auia: ,lloBrOCTpOKoanx 6ionori"'HHX aKTJIBiB 1022 

}losroCTpOKOBi ljlinancosi iusecrnui'i: 
1030 

RKi o6niKOBytaTLCl 3a MCTO/IOM yqacTi 8 KalliTani iHUIHX IIii{IlpH£MCTB 

inwi ljliHaHCOBi iiiBCCTHUi'i 1035 

}losrocTpOKOBa 11e6iTopcLKa 3a6oprosauicTL 1040 

BiiiCTpO'Ieni no~taTKosi aKTHBH 1045 

f y!lBill 1050 

BillCTpO'Ieni aKsi3uuiilui BHTpaTn 1060 

3aJIIIWOK KOWTiB y UCHTpaJii30B3HIIX CTp3XOBIIX pC3epBHIIX ljlOH/13X 1065 

1nwi ueo6opomi aKTHBH 1090 

Y cLoro 3a po311inoM I 1095 

11. OfiopoTUI ai<T11su 

3anacll 1100 
Bnpo6unqi Janacn 1101 

HC3asepweue Bllpo6unurso 1102 

f OTOBa llpollyKUUr 1103 

Tosapn 1104 

lloTO'IHi 6ionori'IHi aKntBn 1110 
}leno3HTH nepecTpaxys3HHS 1115 
BeKceni O!lcplK3Hi 1120 

}le6iropeLK3 336oproB3HiCTL 33 npo~tyxuita, TOBapn, po6orn, nocrrynt 1125 
}le6iropcLK3 336oprosauicTL 33 po3paxyHK3MH: 

1130 
33 Bllll31111MII 38311CaMII 

36101l:l<eTOM 1135 

y TOMY 'lucni 3 II0/13TKY 113 np116yroK 1136 

}le6iTOpcLK3 336oproB3H iCTL 33 p03p3XYHK3MII 3 H3paxOB3HIIX I{OXO/IiB 1140 

}le6iTopcLK3 Ja6oprosaniCTL Ja po3paxynKaMH i3 suyrpiwuix po3paxyuKiB 1145 

1uwa noTo'lna .ac6iropcLKa 336oprosauicTL 1155 

lloTo'lni ljl iuaucosi iusecmui'i 1160 

fpowi Ta 'iX CKBiBaJICHTII 1165 

foTiBKa 1166 

PaxynKH B 6auKax 1167 

BHTparn Maii6ymix nepio.lliB 1170 

tJacTKa nepecrpaxoBHKa y crpaxoBIIX pe3epsax 1180 

cJ>opMa .N'tl KD/138 JJ:KY)l I 1801001 

Ha no'laTOI< Ha kineuh 
3BITHOfO PD'-"Y 3BITIIOfO nepiOIIY 
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- -
60024 74910 

- -
- -



pe3epaax 3611TKiB a6o pe3epaax HaJieJKIIIIX BllnnaT 1182 - -
pe1epsax He3apo6neHIIX npeMili 1183 - -
iHWIIX CTpaXOBIIX pe1epoax 1184 - -
iHmi o6oporni RKTIIBII 1190 - -
Y ci.Oro 1a p03.lli.JJOM II 1195 127431 152572 

III. Heo6opOTHi BKTHBH, yTpnMyoaHi JI.IIH npo)lall<y, Ta rpyna oa6yrrH 1200 - -
b8JI811C 1300 127431 152572 

IlaCHB 
Ko.!l Ha no'laToi< Ha KhleUh 

PH.!IKB 3BiTnoro nepiO.!IY lBITnoro neplo;ty 

1 2 3 4 

I. Bnacnali I<aninn 

3apetCTpOBaHHH (naliOBIIli} KaniTan 1400 - -
BHeCKH 110 He3apetCTpOBaHoro cTaryTHOro KaniTany 1401 - -
KaniTaJI y II0011iHKax 1405 - -
)lo)laTKOBHli KalliTaJI 1410 - -
EMiciliHHli )loXill 141 1 - -
HaKonii'ICHi J<Ypcoai pi3111111i 1412 - -
Pe'lepBHHH KaniTan 1415 -
Hepo3no)linetmli np116yTOK (nenoKpiiTII!i 361!TOK) 1420 - -
Heonna'ICHIIli KaniTan 1425 ( -) (-) 

BllnY"eHIIli KaniTan 1430 ( -) (-) 
IHmi pe3epan 1435 - -
Y CJ.oro 1a p0311iJJoM I 1495 0 0 

II. )loorocTpoi<oBi 1o6oo 'H3SHHH I u6e3ne'ICHHH 

BiiiCTpo'leHi no)laTKoai Jo6oo'>!33HH>! 1500 - -
lleuciiiHi 3o6os'J133HH.SI 1505 -
)loBrOCTpOKOBi Kpe)IIITII 6aHKiB 1510 - -
IHllli Jl.OBrOCTpOKOBi 306oB 'J13aHHR 1515 - -
)loBrocTpoKOBi 3a6C311C'ICHH>! 1520 - -
)loorocTpoKoBi 3a6e3ne'leHH>! BIITpaT nepcoHany 152 1 - -
~inLOBC cpiHaHcysaHH>! 1525 - -
6naro)liliHa /IOIIOMOra 1526 - -
CTpaxoei pC3epBH 1530 - -
y TOMY 'lllcni: 

1531 
pe3epB ,l{OBrOCTpOKOBHX '10608 'Jl3aHb 

- -
pe1epa 3611TKiB a6o pe1epo HaJielKHHX BllnnaT 1532 - -
pe:!CpB HC3apo6neHIIX npeMili 1533 - -
inmi cTpaxoei pe3epa11 1534 -
iliBCCTIIUiliHi KOHTpaKTH 1535 - -
Ilp1130BIIH cpOHII 1540 - -
Pe1epa na aunnaTy /I>KCK-nory 1545 - -
YcLoro 1a po111i1IoM II 1595 0 0 

III. IloTO'Itti 3o6oB'H3aHHH I 3a6eJne'ICHHH 

KopoTKOCTpOKOBi KpciiiiTII 6aHKia 1600 - -
BeKceni nn.rtau i 1605 - -
IloTO'IH3 Kpc)IIITOpCLKa 3a6oprOB3HiCTL 33: 

161 0 - -.n;osrocrpoKoBliMH 3o6os'x3aHHHMH 

ToaapH, po6orn, nocnym 161 5 469 561 

po3paXyHKaMII 3 6JO)I>KCTOM 1620 - -
y TOMY 'IHcni 3 not~aTKy Ha np116yTOK 1621 - -
pmpaxyHKaMH 1i cTpaxyoaHH• 1625 - -
poJpaxyuKaMH 3 onnam rrpau;i 1630 - -
IloTo'IHa Kpeiii!TopcLKa Ja6oproaaHiCTL Ja O/lep>KaHHMH aoaHcaMn 1635 - -
IloTO'IHa KpC)IIITopcLKa 3a6oproBaHk'TL 3a po3paXYHKaMII 3 yqaCHIIK3MII 1640 -
IloTO'IHa KPCIIHTopcbKa Ja6oprooauicTh iJ BHyTpimuix poJpaxynKiB 1645 - -
IIOTO'IHa KpCIIIITOpCLKa Ja6oproBaHiCTh Ja CTpaXOBOIO lli>lnLHiCTJO 1650 - -

IIOTO'IIIi 3a6e311C'ICIIII>! 1660 - -
)loXOIIH Ma!i6yTHiX nepio)liB 1665 - -
BiiiCTpo'leHi KOMicilini )IOXO)III Bill nepeCTpaXOBHKiB ;1670 - -
Iu111i noroqui Jo6os'.RJaHHJI 1690 - -
Y cLoro 3a po3)1iJtoM III 1695 469 561 

IV. 3ofioB'HJaHHJI, noB'HJani 1 ueo6opoTHHMH aKTuBaMn, 
1700 - -

YTPHMyBaHH~m !IJIH npo)lall<)', Ta rpynaMH BH6yrra 

V. qHCTa BapTiCTh 8KTHBiB IIC/ICpll<aBHOrO neHciliHoro IJIOHJIY 1800 126962 152011 

EanaHc 1900 127431 152572 

67·~ KepioHnK v -1 ~ A. 0. 3emiHCLKHH 
~ 

fOJJOBHIIH 6yxranrep ~~t~1~R\~~ B. )l. Kma'ICHKO 

~I~ !fA~i-1\l~~C'~ I "' 
1 ~~ ~~aui~H~~~ . . . 8H3H3'18£TLCJI B DopJillfCY, BCTaHOBJJCHOlt ~Mf1'di\~~!f!C\fti8 ~ 11 UlO peant3Y£ ,o;ep:IK8BHY nomrnxy y cl)1ep1 CTaTIICTIIKll. 

~ ..... I(OA _,.0 



KO,L(H 

,L(aTa (piK, MiCJII.IL, qucno) 2020 I 06 I 30 

lli.nnpHEMCTBO BiJlKPHTHit nenciitunii ljlon)l "ciJapMaueoTHqnuii" 

(naiiMcnysannR) 

3BiT npo tiJiHaHCOBi pe3yJILTaTH (3BiT npo cyKynHHH ~OXi~) 
3a 6 Micuujs 2020 p. 

I. <IIIHAHCOBI PE3YJILTATH 

KoJl 3a lBiTHHH 
CTaTTll 

nepio)l pliJ1Ka 

1 2 3 

l111cmii J10XiJ1 si)l peaJii3auii' npoJ1yKuii' (TOsapis, po6iT, nocnyr) 2000 -
T..fucmi 3apo6,1eHi cmpaxo11i npeMii' 20 10 0 
npeAtii' nianucaHi, BaJIOBa C)"Ata 2011 -
npeAtii; nepeoaui y nepecmpaxy«aHHJI 2012 -
JAtiHa pe3ep6y He3apo6JleHux npeMiii, liaJIOiia cyAta 2013 -

3AtiHa 'lacmKu nepecmpaxo6uKi6 y pe3ep6i ue3apo6JleHux npeAtiii 2014 -
Co6isapTicTL peaJiilosanoi' npOJ1YKI.Iii' 
(TOsapis,po6iT, nocnyr) 2050 ( -) 

T..fucmi noueceui 36umKu 3a cmpaxoBUAtu BUiwamaAtu 2070 -
Banoouii: 

npu6yYOK 2090 0 
3611TOK 2095 ( 0) 

,aoxio (eumpamu) BiiJ JAtiHu y pe1ep11ax aoezocmpoKoBux 1o6o6 maHb 2105 -
,aoxiiJ (11umpamu) Bio 3Atiuu iuwux cmpaxoBUX pe3ep«ill 2110 -

3MiHa iHIUUX cmpaxOBUX pe3epBiB, BaJIOBa cyAta 2111 -
3AtiHa 'IUC/IIKU nepecmpaxOBUKi6 6 iHUJUX cmpaXOIJUX pe3ep11ax 2112 -

Iuwi onepauiiini J10XOJ1H 2120 -
y 1110A1Y 'IUCJli: 

2121 -)lOXiJl Bi)l 3MiHH BapTOCTi aKTHBiB, liKi Ol.liHIOIOTLCll 3a cnpaBCJlJIIIBOIO sapTiCTIO 

JlOXiJl BiJl nepsicnoro BIIJHaHHll 6ionoriqnux aKTHsis i ciJibCbKorocnoJlapcLKoi' 
2122 -npOJlYKI.Ii'i 

iJoxia 11io IIUKopucmaHHR Kowmi«, 6U6ill&HeHux «ia onoaamK)'«aHHJI 2123 -
AJ1MinicipaTI!BHi BI!IpaTu 2130 ( 3175) 
BIITJlaTu na 36YT 2150 ( -) 
lnwi onepauiiini snipam 2180 ( -) 

6 moAty 'IUCJli: 
2181 

BUIIIpamu Bia 3MiHU 6apmocmi aKmUBiB, RKi OIJiH/0/0inbCJI 3a cnpaBeOJIUB0/0 BapmiCIII/0 
-

IIUmpamu Ilia neplliCHOZO 6U311UIIIIJI 6iOJID.?i'IHUX UKtnUIIill j CiJlbCbKO.?OCIIOOapcbKOi' 
2182 -

npooyKIJii' 

ciJiHaHCOBIIU pelyJihTaT Bi.n onepaQiiinoi )liliJibHOCTi; 
Op116yYOK 2190 0 
J6HTOK 2195 ( 3175) 

,L(OXO)l Bi)l yqacTi B KaniTaJii 2200 -
lnwi ljlinaucosi JlOXOJlH 2220 12018 
Inwi JlOXOJlll 2240 5781 
II IIIOAty 'IIICJli: 

2241 
OOXiiJ BiiJ 6Jla.?OOiUHOi OOIIOAIOZU -
<I>inancosi BHipam 2250 ( -) 
BYpaTH BiJl yqaCTi s Kanimi 2255 ( -) 
lnwi BHipaTH 2270 ( 14624) 
17pu6ymoK (36umoK) 6iiJ Bnl!UBY iHifJJIJIIJii' Ha MoHemapHi cmammi 2275 -
ciJiuaucosuii PeJYJihTaT JlO ono)laTKynannll: 

npu6yTOK 2290 0 
J61!TOK 2295 ( 0) 

BHTpaTH (J10XiJ1) J no)laTKY na npH6yYOK 2300 -
llpu6yYOK (361!TOK) BiJl OpHOI!HCHOJ )liliJILHOCTi niCJill OOO)laTeysaHHll 2305 -
qHCTHH ljlinaHCOBHH pelyJihTaT; 

npu6yYOK 2350 0 
J611TOK 2355 ( 0) 

3a€,L(PllOY 33262460 

Ko)lJa,L(KY,L( 1801003 

3a ana.'Ioriqnuii 
nepioll nonepe)lnbom pm.: 

4 

-
0 

-
-
-

-

( -) 

-

0 
( 0) 
-
-
-
-

-

-
-
-

( 2551) 
( -) 

( -) 

-

-

0 
( 2551) 

-
7459 
14402 

-
( -) 

( -) 

( 19310) 
-

0 
( 0) 
-
-

0 
( 0) 



II. CYKYIIHHH ,li;OXI,ll; 

CTarrll 
Ko){ 3a JBiTHHH 3a RHaJJOri'IHHH 

pli){Ka nepio){ ncpio){ nonepc){nhoro poKy 
1 2 3 4 

):looQiHKa (yQiHKa) HC060pOTHHX aKTHBiB 2400 - -
):looQiHKa (yQiHKa) if:JinaHCOBHX iHCTpyMeHTiB 2405 - -
HaKonn'!eni Kypcosi phnnQi 2410 - -
qacTKa inworo cyKYnnoro .IIOXO){y acoQiiiosannx Ta cnim.nnx ni.11npn£MCTB 2415 - -
Inwnfi CYKynnnii J{oXi){ 2445 - -
Inwnii cyKynnnii J{oxiJJ. J{O ono){ancyoannll 2450 0 0 
llo)laToK na npn6YTOK, nos'll3aHnH 3 inmnM CYKYRHHM )IOXO.IIOM 2455 - -
Inwnii cyKynnnii J{OXiJJ. nicmr ono){ancyoannll 2460 0 0 
CyKYnnuii J{OXiJJ. (cyMa pHJ{KiB 2350, 2355 Ta 2460) 2465 0 0 

III. EJIEMEHTH OIIEP AIJ,IHHHX BHTP AT 

Ha1oa crarri 
Ko){ 3a lBiTIIIIU 3a RHaJJOJi'IHIIU 

pHJ{Ka nepio){ nepio){ nonepe){HI.Oro poKy 

1 2 3 4 
MaTepiam.ni JaTpaTn 2500 - -
BnTpaTn na onnary npaQi 2505 - -
BiApaxysannll na coQian~>ni 3axo,11n 2510 - -
AMopm3aQill 2515 - -
Inwi onepaQiiini BRTpam 2520 3175 255 1 
Pa30M 2550 3175 2551 

IV. P03PAXYHOK IIOKA3HHKIB IIPlffiYTKOBOCTI AKIJ,IH 

HaJsa cTaTTi 
KoA 3a 3BiTHIIH 3a RHaJJOri'IIIIIU 

pHJ{Ka nepio){ nepio){ nonepc){III.Oro por.:y 

1 2 3 4 
Cepe){Hhopi'lna KinhKiCTh npocmx aKQiii 2600 - -
CKopnrosana cepe,IIHhopi'lna KinhKicTh npocTnx aKQiii 2605 - -
qHCTHii npn6YTOK (36HToK) Ha o){ny npocry aKQiiO 2610 - -
CKopnrosannii '!ncmii npn6YTOK (36uToK) na o,11ny npocry aKQiiO 2615 - -
):lnsi)len)ln na O.IIHY npocry aKQiiO 2650 - -

KepisnnK A. 0. 3ennnchKRii 

(iHirdann, npi3BH!Ue) 

ronosnnii 6yxranTep B. ):1. K033'1CHKO 

(iniuiann, npi3amue) 



KO):IH 

):laTa (piK, MiCHUL, 'IIICJJO) 2020 I 06 j 30 

ni.nnpHCMCTBO BIJu~pnnlii neuciiiuuii ljlou.n "«<lapMaueBTII'IIIIIH" Jae):IPllOY 33262460 

3BiT npo pyX rpOWOBHX KOWTiB (la npHMHM MCTO,ltOM) 

la 6 MjCHUiB 2020 p. 

<l>opMa N3 Ko.n Ja ):IKY.LI 1801004 

CTaTTl! Ko.n 3a JBirnHii nepio.n 
3a ananori'IHIIH nepio.n 

nonepe.nHLoro poKy 

I 2 3 4 

I. Pyx KOWTiB y pnyJJLTaTi onepauiiiuoi:.nisJJLIIOCTi 
Ha.nxo.nJKeHHll si.n: 
PeaniJauil npo.nyKuil (Tosapio, po6iT, nocnyr) 3000 - -
nosepHeHHll no.naTKiB i J6opio 3005 - -
y TOMY 'IIICJJi no.naTKY ua .no.naHy oapTiCTL 3006 - -
UinLosoro <jliHaHcysaHHJI 3010 - -
Ha.nxo.nJKeHHll si.zl OTpHMaHHJI cyficH.niii, .noTauiii 3011 - -
Ha.nxo.nJKeHHll asaHcis ai.n noeynuia i 3aMOBHIIKis 3015 - -

Ha.nxo.nJKeHHll si.n nosepHeHHll aaaHcis 3020 - -
Ha.nXO,lllKCHHll Bi.ll Bi,llCOTKiB 3a 3aJJIIIIIKaMII KOIIITiB Ha UOTO'IHIIX paXYifKaX 3025 3 I 

Ha.nxo.nJKeHHll ai.n 6oplKHHKiB neycTOHKII (II1Tpa¢is, neni) 3035 - -
Ha.nxo.nJKeHHll si.n onepauiiinol opell.llll 3040 - -
Ha,llXO,lllKCHHll Bi,ll OTpi!MaHHJI poliJJTi, aBTOpCLKIIX BIIHaropO,ll 3045 - -
Ha.nxo.nJKeHHJI ai.n CTpaXOBIIX npeMiH 3050 - -
Ha.nxo.nJKcHHJI ¢inaHCOBIIX ycTaHOB si.n noaepHCHHJI n0311K 3055 - -
lHilli Ha,llXO,lllKCHHll 3095 - -
BIITpa'laHHll Ha onnary: 
Toaapia (pofiiT, nocnyr) 3100 ( 3083) ( 2520) 
n paui 3105 ( -) ( -) 

Bi.npaxysaHL na couianLHi 3axo.n11 3110 ( -) ( -) 

3ofioB ' ll3aHL 3 UO,llaTKiB i 3fiopiB 3115 ( 124) ( 110) 
BIITpa'leHHll na onnary Jo6os'll3aHL 3 no.naTKY Ha np116YTOK 3116 ( -) ( -) 

BIITpa'leHHll na onnary 3o6os ' Jl3aHL 3 no.naTKY Ha .no.naHy sapTicTL 3117 ( -) ( -) 

BIITpa'leHHl! na onnary 3o6os'J13aHL 3 iHWIIX no.naTKis i 36opis 311 8 ( -) ( -) 

BIITpa'lcHHJI na onnary asaHcia 3135 ( -) ( -) 

BHTpa'leHHJI na onnary nosepneHHJI asancis 3140 ( -) ( -) 
BIITpa'leHHJI Ha On!layY Ui!ILOBIIX BHCCKiB 3145 ( -) ( -) 

BIITpa'leHHJI Ha onnary 3o6oB'll3aHL 3a CTpaXOBIIMH KOHTpaKTaMH 3150 ( -) ( -) 

BIITpa'leHHl! ¢inaHCOBHX ycTaHos Ha Ha,llaHHll no311K 3155 ( -) ( -) 

lHilli BIITpa'laHIIJI 3190 ( -) ( -) 
'IIICTIIH pyx KOWTiB Bi.n onepauiiiHOl,lliHJJLIIOCTI 3195 -3204 -2629 

II. Pyx KomTio y pelyJJLTaTI inseCTHuiiinoi .niHJJLHOcTi 
Ha.nxo.nJKeHHll ai.n peani3auii: 
<jliHaHCOBIIX iHBCCTIIUiH 3200 - -
HeofiopOTHIIX aKTIIBiB 3205 - -
Ha.nxo.nJKeHHll si.n OTpi!MaHHx: 
Bi,llCOTKiB 3215 12083 7642 
,llHBi,lleH,lliB 3220 - -
Ha.nxo.nJKeHHll si.n .nep11sarnaia 3225 - -
Ha.nxo.nJKeHHll si.n norallleHHJI no3HK 3230 - -
Ha.nxo.nJKeHHll si.n BHfiyrrll .no11ipnLoro ni.nnpHCMCTBa Ta iHIIIOt rocno.napcLKol 

3235 -O,llHHIIUi -
IHilli Ha,llXO,[IlKCHH.A 3250 40225 3421 6 
BIITpa'laHHll na npH.nfiaHH.A: 
¢iHaHCOBIIX iHBCCTIIUiH 3255 ( 511 74) ( 39073) 
HeOfiOpDTHHX aKTHBiB 3260 ( -) ( -) 

B11nnarn 3a .nepHsarnsaMII 3270 ( -) ( -) 

BHTpa'leHHJI Ha Ha,llaHHll no311K 3275 ( -) ( -) 

BIITpa'leHH.A Ha npH;:~fiaHHl! .no'lipnLoro ni.nnpHCMCTBa Ta inwol rocno.napcLKol 
3280 ( -) ( -) 

O,llHHHUi 

IHilli nnaTelKi 3290 ( -) (43661) 
'IIICTIIH pyx KOWTiB Bi.n iHBCCTIIIdiiHOi .lliHJJLHOCTi 3295 1134 -40876 



III. Pyx KowTiB y pelynhTaTI fjlinancoooi' AiHJihnocri 
HanxolllKeHHJI Bill: 
Bnacnoro KaniTany 3300 - -
0rpHMaHHJI U03HK 3305 - -
HaAXOIIlKeHHJI Bill npo11alKY 'laCTKH B IIO'IipHbOMY ni11npneMcTBi 3310 - -
Inmi H~XOIIlKeHHJI 3340 18355 2747 
BnTpa'laHHJI na: 
BnKyn snacHHX aKl.liH 3345 ( -) ( -) 

IlorarneuHJI noJHK 3350 - -
Cnnary IIHBilleHIIiB 3355 ( -) ( -) 

BnTpa'leHHJI ua cnnary BiiiCOTKiB 3360 ( -) ( -) 

BnTpa'leHHll Ha cnnary Ja6oproBanocTi 3 cjliuaucoBoi' opeHIIH 3365 ( -) ( -) 

BHTpa'leHHJI Ha npun6aHHJI 'laCTKH B IIO'IipHbOMf nillllpHEMCTBi 3370 ( -) ( -) 

BnTpa'leHHll Ha BHnnaTH HeKOHTpOJibOBaHHM 'laCTKaM y IIO'Iipuix nillnpHEMCTBaX 3375 ( -) ( -) 

Inmi nnaTelKi 3390 ( 1399) ( 1225) 
qiiCTIIH pyx KOliiTiB BIJ{ fjliHaHCOBOl lliHJihHOCTi 3395 16956 1522 
qiiCTHH pyx rpOliiOBHX KOliiTiB 33 lBiTHHH nepi011 3400 14886 -41983 
3anltiliOK KOliiTiB Ha UO'IaTOK pOKY 3405 60024 42359 
BnnHB JMiHH BaJIIOTHHX KypCiB Ha laJIHliiOK KOliiTiB 3410 - -
3anurnoK KornTis na KiHel.lh poKY 3415 74910 376 

I 

KepiBIIIIK A. 0. 3eniiHChKnii 

(iHiQianH, npi3BHute) 

ronOBHIIH 6yxranTep B. ,ll;. Kola'leHKo 

(iHiuianu, npi3sume) 



CTaTT.si 

I 
38JJIIWOK 
H8 nO'IaTOK POKY 
KopnryB8HHH: 
3MiHa o6niKOBOl 
UOJiiTHKH 
BHnpauneHHll 
OOMHJIOK 
IHwi JMiHH 
CKopuroo8Hnii 
38JIIIWOK lift U0'18TOK 
I POKY 
qiiCTIIii npu6yrOK 
(3611TOK) 38 3BiTnuii 
nepio11 
Inwull cyKynnuli 
JIOXiJI 38 3BiTHIIii 
nepio11 
Po3no11iJJ npul'iyrKy: 
BHnnaTH 8JiacHHKaM 
(JIH 8 iJieH)IH) 
CnpliMyuaHHll 
npH6yrKy llO 
38peE:CT)lOB8HOfO 
KaniTanv 
8 illP8XYB8HHll llO 
lpeJepuHoro KaniTany 
BnecKn Y'I8CHIIKio: 
BHeCKH llO KaniTany 
noraweHHll 
Ja6opro8aHoCTi 3 
KaniTany 
Buny'leHHH 
K8niTRny: 
BHKyn aKu.ili ('laCToK) 
nepenpOllaJK 
8HKynneHHX 8KU.ili 

1('18CTOK) 
AHyJIIOB8HHll 
BIIKYOJieHHX 8KU.ili 
('18CTOK) 
BHny'leHHll 'laCTKH B 
KaniTani 
IHwi JMiHH 8 KaniTani 
P830M 3M in y 
KaniTani 
3aJJIIWOK 
na Kineu.b POKY 

KepiBHHK 

3apeecrpo-
Ko.a BaHHH 

KaniTan y 

(naHOBHH)Ka 
.aoouiH-

p.11.aKa 
niTan 

Kax 

2 3 4 

4000 - -

4005 - -

4010 - -
4090 - -
4095 - -

4100 - -

4110 - -

4200 - -

4205 - -

4210 - -

4240 - -

4245 - -

4260 - -

4265 - -

4270 - -

4275 - -
4290 - -
4295 - -

4300 - I -

,[(aTa (piK, MiC.IIUb, 'IHCJIO) 

3a 
E:,[(POOY 

3BiT npo BJI8CHHH KaniTaJI 
3a I ninpi'I'IH 2020 p. 

<l>opMaN!l4 Ko.u. 3a ,l(KY ,l( 

Hepo3no-

,[(o.aaTKO-
Pe3ep- .aineHHH Heonna- BHJIY-
BHHH npH6YTOK '!eHHH '!eHHH 

K0,[(11 

2020 1 01 I 01 
33262460 

1801005 

Bcboro 
BHH KaniTaJI 

KaniTan (HenoKpHTHH KaniTaJI KaniTaJI 
36HTOK) 

5 6 7 8 9 10 

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -

tf§;··~~ o/ ·" 0~ 
~ 3eJJHHChKHH A.O. 

~1 3 ymu l.liiHHSI '~' 
~d .~ -1 fonoBHHH 6yxra.j ~ NK ., JK03a'!eHKO B.,l(. 
~ "fAPillil' :l~?f~!~l "' 
~ IAeHTH!Pit<aL.IilltHH~ ~A 
~ KOA 33238312 ~0, 



ВПФ «Фармацевтичний»   ЄДРПОУ 33262460 

__________________________________________________________  ______   ( в тис.грн)__ 
Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 1 півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року 

 

 Примітка 

За 1 півріччя, що 

закінчився                30 

червня 

2020 2019 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   - 

Інші операційні доходи 6.1  - 

Адміністративні витрати 6.2 (3175) (2551) 

Фінансові доходи 6.3 12 018 7459 

Інші доходи 6.4 5781 14 402 

Інші витрати 6.5 (14 624) (19 310) 

Прибуток до оподаткування   - 

Витрати з податку на прибуток  - - 

ПРИБУТОК за 6 місяців  - - 

Інші сукупні прибутки  - - 

УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ЗА 6 місяців  - - 

 

Звіт про фінансовий стан станом на 30 червня 2020 року 

 

 Примітка 
30 червня 

2020 року 
2019 рік  

1 2 3 4 

АКТИВИ    

Непоточні активи    

Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю, з 

відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку 

7.1 77 199 66 877 

Поточні активи    

Дебіторська заборгованість за розрахунками  

з нарахованих доходів 

7.2 463 530 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7.3 74 910 60 024 

    

ВСЬОГО АКТИВИ  152 572 127 431 

    

Поточні зобов`язання та забезпечення    

Кредиторська заборгованість за  розрахунками 8 561 469 

Всього зобов'язання  561 469 

    

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 9 152 011 126962 

ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ  152 572 127431 

 

Звіт про зміни в капіталі за 6 місяців, що закінчився 30 червня 2020 року  

 

 
Статутний 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілені  

прибутки 

Всього 

власний 

капітал 

1 2 3 4 5 

Залишок на 31 грудня 2018  року - - - - 

Чистий прибуток -  - - 

Використання прибутку - - - - 

Усього сукупний прибуток за за 1 півріччя 

2018 року 

 

- - - - 

Залишок на 31 грудня 2019 року - - - - 

Чистий прибуток - - - - 

Використання прибутку - - - - 

Усього сукупний прибуток за  1 півріччя 

2020 року 
- - - - 



Bll<l> «<l>apMau;eBTifqulfii» €):(PllOY 33262460 
B THC. rpu. 

3BiT npo pyx rpOlUOBHX KOlUTiB 33 1 niBpi'I'IH, UW JaKiii'IHJIOCH 30 'ICpBIIH 2020 pOKy 

3a 1 niBpi'I'IH, ~0 JaKiii'IHJIOCH 

llpHM. 30 'IC lBIIH 

2020 POKY 2019 poKy 

I 2 3 4 
OnepaQiiina JJ:iHJibnicTb 

Hati,XO)l)I(CJIHH Bi)l Bi)lCOTKiB 3a 3aJIHIIIKaMH KOIIITiB Ha nOTO'lHHX 3 1 
paxynKax 

lHIIIi Ha)lXO)l)I(CHHH 

Bumpa'laHHR Ha OYIJlamy: 

TOBapiB, po6iT, nocJiyr (3083) (2520) 
3060B'H3aHb 3 no)laTKiB Ta 36opiB (124)_ (110) 
3060B1H3aHb 3 iHIIIHX nO)laTKiB 

iHIIIi BHTPa'laHHH 

lfucmuu pyx zpouwaux «oulmia aio onepau,iuuo;· oiRllbuocmi 10 -3204 -2629 
hiBCCTHLiiiilla JJ:iHJibHiCTb 

Ha)lXO)l)I(CHHH Bi)l_l)_eaJii3aui"i d>inancosux insecTuuii1 40225 34216 
Ha)lXO)l)I(CHHH si)l peaJii3auii" Heo6opoTHux aKTHBiB - -
Ha)lXO)l)I(CHHH Bi)l oTpuMaHux Bi)lCOTKiB 12083 7642 
Ha)lXO)l)I(CHHH Bi)l OTPHMaHux )lHBi)leH)liB 

BuTpa'laHHH Ha npu)l6aHHH d>inancosux insecTuuii1 (51174) (39073) 
I Hill i nJiaTe)l(i - (43661) 
lfucmuu pyx zpo1uoaux «ommia aio iuaecmuu,iituoi· oiRllbHocmi 10 1134 -40876 
<J>inaHCOBa )l:iHJibHiCTb 

HaJJ:XO)l)I(CHHH si)l BJiacnoro KaniTaJiy 

IHIIIi Ha)lXO)l)I(CHHH 18 355 2747 
IHIIIi nJiaTe)l(i (1 399) (1 225) 
lfucmuu pyx zpomoaux Kommia aio l/Jinaucoaol oiRllbltocmi 10 16 956 1522 
lJHCTHH pyx rpOIIIOBHX KOIIITiB 3a 3BiTHHH nepiO)l 10 14 886 -41 983 
3aJIHIIIOK KOIIITiB Ha no'laTOK nepio)ly 60 024 42 359 
BnJIHB 3MiHH BaJIIOTHHX KypciB Ha 3aJIHIIIOK KOIIITiB 

3aJIHWOK KOlllTiB Ha KiHCUb nepio)ly 74 910 376 

I 

)l,upeKTop TOB "KY A"fapanTiH-IHBecT" 3eJIHHCbKHH A.O. 

foJIOBHHi1 6yxraJITep TOB "KY A''rapa KoJa'leHKO B.)l,. 
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Примітки до  фінансової звітності за 1 півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року 

ВПФ «Фармацевтичний» 

 

 

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 30 червня 2020  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 59 812 74 302 

у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків 011 0 0 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно 

до законодавства 

020 11 573 22491 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом 

Міністрів України, 
030 40 062 18260  

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти 

України, 
040 10 424 31630 

Акції українських емітентів 050 4 818 4818 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами 

іноземних держав 
060 0 0 

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

 акції іноземних емітентів, визначених відповідно до 

Закону України "Про недержавне пенсійне 

забезпечення" 

071 0 0 

 облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, 

визначеним відповідно до законодавства 
072 0 0 

Іпотечні цінні папери 080 0 0 

Об'єкти нерухомості 090 0 0 

Банківські метали 100 0 0 

у тому числі депозитні рахунки в банківських металах  101 0 0 

Дебіторська заборгованість (р.111+р.112+р.113+р.114) з них: 110 530 463 
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заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів  111 0 0 

заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за 

депозитами та купонів за облігаціями  
112 530 463 

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

інші дебіторська заборгованість  114 0 0 

Активи, не заборонені законодавством України (з 

розбивкою за видами активів) 
120 0 0 

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)  

130 127 219 151 964 

Кошти на поточному рахунку 140 212 608 

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

Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)  150 127 431 152 572 

Частина друга  

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

Неперсоніфіковані внески  161 0 0 

Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів  162 0 0 

інше  163 0 0 

Заборгованість фонду по виконанню зобов'язань перед 

учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), у тому 

числі: 

170 0 0 

Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої 

установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку) 
171 0 0 

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 0 

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не 

здійснених оплат недержавного пенсійного фонду 

(р1810+р1811+р11812+р1813+р1814+р1815+р1816) у тому 

числі: 

180 469 561 

заборгованість з витрат на оплату послуг з адміністрування 

недержавного пенсійного фонду  
1810 127 151 

заборгованість з винагороди за надання  послуг з управління 

активами недержавного пенсійного фонду  
1811 316 378 

заборгованість з оплати послуг зберігача  1812 26 32 

заборгованість з оплати послуг з проведення планових 

аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду  
1813 0 0 

заборгованість з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням 

операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами 
1814 0 0 

заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію 

прав власності на нерухомість 
1815 0 0 
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заборгованість з оплати інших послуг, надання яких 

передбачено чинним законодавством з недержавного 

пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами): 

1816 0 0 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  
1816 

 
0 0 

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 0 

Загальна сума зобов’язань фонду 200 469 561 

Чиста вартість активів фонду (р. 150-р. 200) 210 126 962 152 011 

 

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 30 червня 2020р. 

Відкритий пенсійний фонд "Фармацевтичний", ЄДРПОУ 33262460 

(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ) 

 Одиниця виміру, тис.грн. 

ПОКАЗНИКИ 
Код 

рядка 

Дані на 

початок 

звітного 

періоду 

Усього за 

останній 

квартал 

звітного 

періоду 

Наростаючим 

підсумком на 

кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 5 

Чиста вартість пенсійних активів на початок 

звітного періоду  
1 х х 126962 

Частина перша  

1. Надходження пенсійних внесків          

Пенсійні внески від фізичних осіб (р011-+р012), з них: 010 4452 317 678 

 від учасників, які є вкладниками  011 4430 317 678 

 від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)  012 22 0,00 0,00 

Пенсійні внески від фізичних осіб – підприємців 020    

Пенсійні внески від юридичних осіб, (р031+р032+р033) 

з них 
030 65070 7526 17608 

 від засновника пенсійного фонду 031 37416 51 101 

 від роботодавця – платника 032 28254 7475 17507 

 від професійного об'єднання  033    

Переведено кошти фізичної особи до пенсійного фонду, 

(р.041+р042) 

з них 

040 362 

0,00 69 

 від банку 041 0 
0 0 

 від іншого недержавного пенсійного фонду  042 362  69 

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040) 050 70485 7843 18355 
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2. Виконання зобов'язань перед учасниками 

недержавного пенсійного фонду 
     

Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061-р.062) 060 9040 711 1523 

 пенсійні виплати на визначений строк 

(р.0611+р.0612+р.0613) , з них: 
061 2414 505 980 

 строком виплат від 10 до 15 років  0611 2414 505 980 

 строком виплат від 15 до 20 років  0612 0 0 0 

 строком виплат більше 20 років  0613 0 0 0 

 одноразові пенсійні виплати 

(р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них:  
062 6626 205 543 

 у разі медично підтвердженого критичного стану 

здоров'я, настання інвалідності  
0621 23134 7 10 

 у зв'язку з недосягненням мінімального розміру 

накопичень  
0622 2659 198 320 

 у зв'язку з виїздом на постійне проживання за 

межі України  
  0623 271 

0 0 

 у разі смерті учасника - його спадкоємцям 0624 1383 0 213 

Перераховано пенсійних коштів до іншого 

недержавного пенсійного 

фонду (р.071+р.072), з них: 

070 50 

0 

0 

на підставі  укладеного пенсійного контракту 071 50 0  

на підставі укладеного договору про виплату пенсії на 

визначений строк 
072 

0 0 0 

Перераховано пенсійних коштів до страховика для 

оплати договорів страхування довічної пенсії 
080 

 

0 

 

0 

 

0 

Перераховано пенсійних коштів до страховика для 

оплати договорів страхування ризику настання 

інвалідності або смерті учасника 

090 

 

0 

 

0 

 

0 

Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі 

відкритого депозитного пенсійного рахунку 
100 

 

0 

 

0 

 

0 

Заборгованість недержавного пенсійного фонду з 

виконання зобов'язань перед учасниками та 

перерахуванню коштів (р.111+р.112), у тому числі: 

110 

 

0 х 

 

0 

заборгованість з перерахування пенсійних коштів до 

іншої установи  (іншого пенсійного фонду, страховика, 

банку)  

111 

 

0 х 

 

0 

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 х 0 

Загальний обсяг виконаних зобов'язань перед 

учасниками 

(р. 060 + 070 + р.080 + р.090 + р.100 + р. 110) 

120 9090 711 1523 

Витрати на оплату послуг з Адміністратору, наданих 

учаснику за рахунок  пенсійних коштів та не 

пов'язаних із здійсненням пенсійних коштів  

130 0 0 0 

Друга частина  

Дохід (втрати) від управління активами пенсійного 

фонду: 
        

1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з 

активами недержавного пенсійного фонду:  
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Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом 

міністрів України (р.141-+р142)  
140 22824 547 197 

дохід від продажу  141 5626 -272 -1169 

переоцінка  142 17198 819 1366 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим Кабінетом 

міністрів України (р.151-+р152)  

150 -1322 0 0 

дохід від продажу  151 0 0 0 

переоцінка  152 -1322 0 0 

Облігації місцевих позик (р161+р162)  160 -119 -100 -222 

дохід від продажу  161 0 0 0 

переоцінка  162 -119 -100 -222 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти 

України (р.171+р172)  
170 78 -386 -602 

дохід від продажу  171 -350 0 0 

переоцінка  172 428 -386 -602 

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

дохід від продажу  181 -184 0 0 

переоцінка  182 -1673 0 0 

Цінні папери, дохід  за якими гарантовано урядами 

іноземних держав (р191+р192)  
190 0 0 0 

дохід від продажу  191 0 0 0 

переоцінка  192 0 0 0 

Акції іноземних емітентів (р201+р202)  200 0 0 0 

дохід від продажу  201 0 0 0 

переоцінка  202 0 0 0 

Облігації іноземних емітентів (р211+р212)  210 0 0 0 

дохід від продажу  211 0 0 0 

переоцінка  212 0 0 0 

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

дохід від продажу  221 0 0 0 

переоцінка  222 0 0 0 

Об'єкти нерухомості (р231+р232)  230 62 0 0 

дохід від продажу  231 19 0 0 

переоцінка  232 43 0 0 

Банківські метали (р.241-р242)  240 2 385 0 0 

дохід від продажу  241 7 0 0 

курсова різниця  242 2 378 0 0 

Списання кредиторської заборгованості 250 0,00 0 0 

Вибуття активів, які перестають відповідати такому 

стану, за якого вони визначаються активами (з в 

казанням активу)   

260 -1 339 0 0 

Сумнівна і безнадійна дебіторська заборгованість 261 -1 339 0 0 

іншими активами, не забороненими законодавством 

України  ( з розбивкою за видами активів)   
270 7 0 0 

дохід від курсової різниці в іноземній валюті  271 7 0 0 
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переоцінка частки у статутному капіталі 272 -185 0 0 

продаж частки у статутному капіталі 273 185 0 0 

Усього 

(р.140+р150р+р160+р170+р180+р190+р200+р220+р23

0+р240+р250+р260+р270) 

280 20720 62 -627 

2.Пасивний дохід, отриманий на активи 

недержавного пенсійного фонду: 
        

Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних 

(депозитних) банківських рахунках  
290 43437 2992 5748 

з них: дохід від коштів, розміщених в ощадних 

(депозитних) сертифікатах  банків  
291 0 0 0 

Дохід від боргових цінних паперів 

(р301+р302+р303+р304+р305+р306+р307) 
300 33233 3208 6267 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом 

Міністрів України  
301 23131 926 2246 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

радами відповідно до законодавства 

302 151 0 0 

Облігації місцевих позик 303 762 804 1499 

облігації підприємств,емітентами яких є резиденти 

України  
304 9130 1478 2522 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами 

іноземних держав 
305 0 0 0 

облігацій іноземних емітентів 306 0 0 0 

іпотечних цінних паперів  307 59 0 0 

Дивіденди від (р311+р312)  310 452 0 0 

акцій українських емітентів 311 452 0 0 

акцій іноземних емітентів 312 0 0 0 

Плата за користування об'єктами нерухомості 320 177 0 0 

Відсотки, нараховані на кошти, розміщенні у 

банківських металах 
330 177 0 0 

еквівалент в гривні (відсотки)  331 149 0 0 

курсова різниця (банківські метали)  332 28 0 0 

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на 

поточному рахунку 
340 221 1 3 

Дохід від користування іншими активами, не 

забороненими законодавством України (з розбивкою за 

видами активів)  

350 0 0 0 

Усього (р290+р300+р310+р320+р330+р340+р350)  360 77697 6201 12018 

3. Інші доходи ( втрати) недержавного 

пенсійного фонду  
370 -7 776 0 0 

4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок 

пенсійних активів 
     

Витрати на оплату послуг з адміністрування 

недержавного пенсійного фонду:  

(р381+р.382+р383+р384) 

380 6136 439 842 
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послуги з адміністрування пенсійного фонду 381 6136 439 842 

рекламні послуги  382 0 0 0 

витрати на оприлюднення інформації про діяльність 

недержавного пенсійного фонду 
383 0 0 0 

Винагорода за надання послуг з управління активами 

пенсійного фонду 
390 17535 1099 2104 

Оплата послуг зберігача  400 1150 92 175 

Оплата послуг з проведення планових аудиторських 

перевірок пенсійного фонду 
410 120 0 44 0 

Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з 

пенсійними активами, які надаються третіми особами, 

(р421+р422+р.423) з них: 

420 100 6 10 

послуг торговців цінними паперами  (посередниками) 421 97 6 10 

витрат на ведення обліку та переєстрацію  прав 

власності на цінні папери  
422 3 0 0 

Витрати на ведення обліку та переєстрацію прав 

власності на нерухомість  
423 0 0 0 

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством 

з питань недержавного пенсійного забезпечення (з 

розбивкою за видами) 

430 32 0 0 

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством 

з питань недержавного пенсійного забезпечення  
431 0 0 0 

Облік та переєстрація  прав власності на активи 432 7 0 0 

Оплата послуг, пов'язаних з використанням 

(експлуатацією) нерухомого майна  
433 15 0 0 0 

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 0 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки  
435 2 0 0 

Відшкодування витрат за оцінку нерухомого майна  436 5 0 0 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок 

пенсійних активів (р.380+ 

р390+р400+р410+р420+р430) 

440 25 073 1 636 3 175 

Прибуток (збиток) від інвестування активів 

недержавного пенсійного фонду (р280+р360+р370) -

р440 

450 65 568 4 627 8 216 

Чиста вартість пенсійних активів кінець 

звітного періоду (р050-р120-р130+р450) 
2 х х 152 011 

Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 

2-рядок 1) 
3 х х 25 049 

 

Інвестиційний портфель складений у формі Звіту про склад та структуру активів недержавного пенсійного 



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 

в тис. грн. 

_______________________________________________________________________________

_ 

10 

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) 

Балансова 

вартість 

Частка в загальній 

балансовій вартості 

активів (%) 

1. Акції українських емітентів Х 4 818 3,16 

ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» UA4000137228 4 818 3,16 

2. Облігації українських емітентів Х 31 630 20,74 

Облігації ПАТ «Укрпошта», серія А UA4000199350 4 805 3,15 

Облігації ТОВ  « РУШ », серія Е UA4000200380 5 625 3,69 

Облігації ТОВ  « Нова Пошта» серія A UA4000203350 7 258 4,76 

Облігації ТОВ  «Укртелеком» серія V UA4000179428 6 542 4,29 

Облігації ТОВ  «Таскомбанк» серія G UA4000203855 7 400 4,85 

  3.Облігації внутрішньої державної позики Х 18 260 11,97 

Міністерство Фінансів України UA4000203723 4 957 3,25 

Міністерство Фінансів України UA4000206460 13 303 8,72 

  4. Облігації внутрішніх місцевих позик Х 22 491 14,74 

Львівська міська рада UA4000201354 5 233 3,43 

Івано-Франківська міська рада UA4000202329 7 584 4,97 

Харківська міська рада  UA4000204770 6 316 4,14 

Львівська міська рада UA4000208052 2 064 1,35 

Харківська міська рада  UA4000204770 1 294 0,85 

5. Вкладні (депозитні) рахунки у банках Х 74 302 48,69 

Депозит у ПАТ АБ «Південний» 980 1 0,00 

Депозити у АТ «Укргазбанк» 980 10 000 6,55 

Депозити у АТ «Альфа-Банк» 980 12 240 8,02 

Депозити у АТ «ПУМБ» 980 12 500 8,19 

Депозити у АТ «Мегабанк» 980 13300 8,72 

Депозити у АТ «Ідея Банк» 980 15010 9,84 

Депозити у АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк» 980 11251 7,37 

6. Поточні рахунки у банках Х 608 0,40 

Поточний рахунок у АТ «Райффайзен Банк Аваль» 980 608 0,40 

7. Дебіторська заборгованість X 463 0,30 

8. Інші активи                   X  - 

Всього  125 572 100,00 
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1. Інформація про пенсійний фонд та програми пенсійного забезпечення 

 

      1.1. Інформація про Відкритий пенсійний фонд  

 

Найменування Фонду  

українською мовою повне: Відкритий пенсійний фонд «Фармацевтичний» 

українською мовою скорочене: ВПФ «Фармацевтичний»  

Серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи Серія ПФ №29  

Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи 05.04.2005 року №3839 Реєстраційний номер в 

Державному реєстрі фінансових установ 12101517 

Місцезнаходження  - 01030, Україна, м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, буд.12, оф.1. 

 

 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 – юридична особа, створена 

відповідно до цього Закону, яка має статус неприбуткової організації (непідприємницького товариства), 

функціонує та провадить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників 

пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати 

учасникам зазначеного фонду у визначеному законами України порядку. 

 

1.2. Засновники Фонду 

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

 

1.3. Предмет діяльності ВПФ «Фармацевтичний» 

       Предметом діяльності Фонду є діяльність з недержавного пенсійного забезпечення, яка є виключним 

видом діяльності Фонду і включає в себе: 

- накопичення пенсійних внесків; 

- інвестування пенсійних активів; 

- розподіл інвестиційного прибутку (збитку) між учасниками; 

- здійснення пенсійних виплат.  

 

  1.4.Мета діяльності ВПФ «Фармацевтичний»  

Виключною метою діяльності Фонду є провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення 

шляхом укладення пенсійних контрактів між адміністратором Фонду та вкладниками Фонду з метою 

накопичення коштів на користь учасників Фонду (надалі – «учасник») для подальшого їх інвестування з 

отриманням доходу на користь учасників та здійснення виплат за рахунок пенсійних активів, відповідно до 

пенсійних контрактів, учасникам, які отримали право на пенсійну виплату.  

 

1.5. Органи управління ВПФ «Фармацевтичний» 

     Органами управління ВПФ «Фармацевтичний» є 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). 

 

  1.6. 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 Адміністратор/КУА) відповідно до 

договорів: про адміністрування пенсійного фонду № б/н ( нова редакція) від 01.04.2013 року та про управління 

активами пенсійного фонду №б/н ( нова редакція) від 10.09.2019 року.  

      Адміністратор/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 строк дії з 24.04.2008 року– 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 – необмежений 
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     Місцезнаходження Адміністратор/КУА: 01030, м. Київ, вул. В’ячеслава  Липинського, буд.12, оф.4. 

     Зберігачем ВПФ «Фармацевтичний» є Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909) 

(далі – Зберігач), який надає Фонду відповідні послуги згідно з договором №57-00/08-1125-Ю від 16.06.2015 р. ( 

викладений в новій редакції 18.05.17р. додатковою угодою № 1). 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;       

 

      1.7. 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 30.06.2020 року  Фонд має діючі пенсійні контракти з юридичними особами  - 18, з фізичними 

особами – 236. 

 

     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 30.06.2020 р. становить – 1340. 

 

    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. 

 

     Пенсійні внески до Фонду 

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

контрактом, укладеним з Фондом згідно з умовами обраної пенсійної схеми. Максимальний розмір пенсійних внесків 

не обмежується. Пенсійні внески сплачуються лише в національній валюті України, а у випадках, передбачених 

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

момент сплати, шляхом безготівкових розрахунків. 
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      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 30.06.2020 року – 152 011 тис. грн. 

- Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду за перше півріччя 2020 року становить – 18 355 тис. 

грн.; 

-  пенсійних виплат здійснено на загальну суму  – 1 523 тис. грн.; 

-  чисті активи Фонду за перше півріччя 2020 року виросли на  – 25 049 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 1 півріччя, що закінчилось 30 червня 2020 року, 

є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2020 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, 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. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 

При підготовці фінансової звітності за 1 півріччя, що закінчилося 30 червня 2020 року, Фонд 

застосовував всі нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які мають відношення до його операцій та є 

обов’язковими для застосування при складанні звітності, починаючи з 1 січня 2020 року. Фонд не застосовує 

опубліковані достроково стандарти, роз’яснення або правки, які були випущені, але не вступили в силу. 
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      Фонд у фінансовій звітності за 1 півріччя, що закінчився 30.06.2020 р., не застосовував достроково 

опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Прогнозований (очікуваний) ступінь впливу 

опублікованих МСФЗ, поправок до них та інтерпретацій на наступні звітні періоди. 

 

   МСФЗ 17 «Страхові контракти» набуває чинності  з 01.01.2021 року.  

МСФЗ 17 застосовується до першої річної фінансової звітності за період, що починається з або після 1 січня 

2021 року та замінює МСФЗ 4 «Страхові контракти». МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів 

страхування (тобто страхування життя та страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і 

перестрахування), незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних гарантій і фінансових 

інструментів з умовами дискреційної участі. Основна мета МСФЗ 17 полягає в наданні моделі обліку 

договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною для страховиків. 

Фонд не очікує що даний стандарт матиме вплив на його фінансовий стан та результати діяльності 

Фонду. Оскільки, Фонд не здійснює страхову діяльність то вимоги МСФЗ 17 не поширюються на Фонд. 

 

Радою  з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку видано роз’яснення щодо впливу пандемії 

COVID-19 при застосуванні вимог МСФЗ 9 для розрахунку величини очікуваних кредитних збитків.  

27 березня 2020 року ці роз’яснення  були опубліковані на сайті Мінфіну. Фонд керується цими роз’ясненнями 

щодо визначення величини очікуваних кредитних збитків за фінансовими інструментами Фонду. 

 

     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 

       Проміжна фінансова звітність затверджена до випуску на засіданні Ради Фонду  24 липня  2020 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 проміжною, тобто період з  01 

січня по 30 червня 2020 року. 

 

      2.7. Основні принципи фінансової звітності 

Фінансова звітність за 1 півріччя 2020 року була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності («МСФЗ»), що діють на 01.01.2020 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. Суттєві положення облікової політики 

 

       3.1. Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

Ця фінансова звітність підготовлена на основі справедливої вартості фінансових інструментів 

відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»,  Оцінка справедливої вартості здійснюється з 

використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою 

вартістю». Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за 

продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату 

оцінки. Зокрема, 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.  
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    3.2. Загальні  положення щодо облікових політик 

 

      Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 

суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, 

які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну 

інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід 

застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облікова політика Фонду розроблена та затверджена 

керівництвом Адміністратора Фонду ТОВ «КУА» Гарантія – Інвест»  відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові 

політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти».  

 

      Інформація про зміни в облікових політиках 

Фонд обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших події та 

умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші 

політики можуть бути доречними. 

 

 Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ. 

 

      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. 

    

       3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

     

Визнання фінансових інструментів 

Фонд визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у своєму Звіті про фінансовий стан (балансі), тоді і 

лише тоді, коли він стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з 

придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку. 

Фонд визнає такі категорії фінансових активів: 

а) фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку; 

Фонд визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

б) фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

у прибутку або збитку. 

Фонд припиняє визнання фінансового активу тоді і лише тоді, коли:  

а) строк дії контрактних прав на грошові потоки від фінансового активу закінчується, 

або 

б) він передає фінансовий актив, і ця передача відповідає критеріям для припинення визнання.  

Фонд передає фінансовий актив тоді і лише тоді, коли він:  

а) передає контрактні права на одержання грошових потоків фінансового активу; або 

б) зберігає контрактні права на отримання грошових потоків фінансового активу, але бере на себе 

контрактне зобов'язання сплатити грошові потоки одному або кільком одержувачам за угодою, яка 

відповідає умовам. 

При первісному визнанні має право призначити фінансовий актив як такий, що оцінюється за справедливою 

вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно 
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зменшує невідповідність оцінки чи визначення, що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або 

зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. 

При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте 

зобов’язання) визнають у прибутку або збитку. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 

розділах облікової політики. 

 

      Грошові кошти 

Грошові кошти включають кошти на  поточних рахунках у банках, а також банківські  депозити. 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у 

відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається 

зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не 

більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній 

вартості. 

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 

справедливою вартістю. 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках  у банках (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у 

складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 

відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість 

відображається у складі збитків звітного періоду. 

 

   Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки 

у прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, Фонд відносить депозити, акції, 

облігації українських підприємств, ОВДП та  дебіторську заборгованість. 

 

Депозит (вклад) – це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України, які банк 

прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи 

без зазначення такого строку (під відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до 

законодавства України та умов договору. 

Депозит визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли Фонд стає стороною контрактних 

положень щодо цього інструменту. 

Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. Витрати за операцією, навіть якщо вони прямо відносяться до укладання договору про 

депозит, не включаються до первісної оцінки депозиту, а визнаються витратами періоду. 

Подальша оцінка депозитів у національній валюті здійснюється за справедливою вартістю очікуваних 

грошових потоків. 

Вартість очікуваних грошових потоків за депозитом – це теперішня вартість грошових потоків (виплат за 

депозитним договором), які очікуються до отримання відповідно до графіку виплат, дисконтованих за 

депозитними ставками. Справедлива вартість очікуваних грошових потоків відображає нинішні ринкові 

очікування стосовно таких майбутніх грошових потоків. 

У разі зміни справедливої вартості депозитів, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у 

прибутку (збитку) звітного періоду. 

Подальша оцінка депозитів у разі призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації або 

ухвалення НБУ рішення про ліквідацію банківської установи здійснюється в сумі очікуваних надходжень 

грошових коштів з урахуванням ймовірності та строку їх повернення. 

За відсутності ймовірності повернення депозитів визнання їх як активу припиняється і відображається у 

складі збитків звітного періоду. 

Фонд визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати 

фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних 

фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.  
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Всі грошові кошти знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного рівня 

uaAАА, uaAА. Дані рейтингу надійності банків, здійснюється рейтинговими агентствами, які внесені до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, наведено у примітці 12.4).   

 

Дебіторська заборгованість  

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Фонд стає стороною договору та, 

внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.  

 Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за справедливою 

вартістю.  

Поточну дебіторську заборгованість Фонд оцінює за сумою первісного рахунку, якщо вплив дисконтування є 

несуттєвим. 

 

Боргові цінні папери  

  Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» до складу активів пенсійного 

фонду до боргових цінних паперах належать облігації підприємств, облігації внутрішньої державної позики  

   Облігація – це цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини 

позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові 

облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії (для державних облігацій України – 

умовами їх розміщення) строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом 

емісії (для державних облігацій України – умовами їх розміщення).  

  Боргові цінні папери визнаються у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ стає стороною 

контрактних положень щодо цих інструментів. Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових 

активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, у ході якої був 

отриманий актив. Проте, якщо існують свідчення, що ціна операції (придбання) не відповідає справедливій 

вартості боргових цінних паперів, які придбаваються, визнається прибуток (збиток) при первісному 

визнанні. Борговий цінний папір повинен бути нескасовно призначений як такий, що оцінюється за 

справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке 

призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання, яку інколи називають 

«неузгодженістю обліків», що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання 

прибутків або збитків за ними на різних підставах.  

  Витрати на придбання боргових цінних паперів, що оцінюються в подальшому за справедливою вартістю, 

не включаються до їх первісної вартості при визнанні і визнаються витратами періоду. Подальша оцінка 

боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. Ринкова вартість належних Фонду 

боргових цінних паперів оцінюється за офіційним біржовим курсом організатора торгів на дату оцінки. 

Якщо боргові цінні папери мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, під час розрахунку вартості 

активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього боргового цінного паперу або, 

за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За умови відсутності свідчень на 

користь протилежного положення ринок, на якому Фонд зазвичай здійснює операцію продажу активу, 

приймається за основний або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.  

Ринкова вартість боргових цінних паперів, що не мають обігу на організованому ринку або щодо яких 

організатори торгів не встановили біржовий курс, оцінюється на підставі інформації про котирування 

аналогічних боргових цінних паперів. Аналогічними вважаються цінні папери, які, як мінімум, мають такий 

самий кредитний рейтинг. Якщо спостерігається відхилення параметрів аналогічних боргових цінних 

паперів від параметрів цінного паперу, що оцінюється, проводяться коригування, які враховують ці 

відмінності. У разі зміни справедливої вартості боргових цінних паперів, що мають місце на звітну дату, такі 

зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.  

Акція – це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються 

акціонерного товариства, у тому числі право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді 

дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на 

управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та 

законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством 

про інститути спільного інвестування. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 

організатора торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі 

інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного 
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ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на 

якому Фонд зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за 

відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають 

обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання 

доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. 

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Фонд визначає 

справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними 

змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою 

діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до 

Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків 

відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх 

діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. 

 

Зобов’язання 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:  

– Фонд сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти 

місяців після звітного періоду;  

– Фонд не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання упродовж щонайменше 12 

місяців після звітного періоду.  

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.  

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

       Пенсійні кошти є сумую грошових зобов’язань Фонду перед учасниками відповідно до статті І Закону 

України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та визнаються як фінансові зобов’язання відповідно до 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». За своєю суттю, і відповідно до порядку відображення у фінансовій 

звітності, пенсійні кошти є фінансовими зобов’язаннями, що носять довгостроковий характер. 

Фінансове зобов’язання Фонду перед учасниками оцінюється за справедливою вартістю з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку відповідно до  МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та пунктів 

140.4.3 чи 140.5.8 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 

Оцінка довгострокових зобов’язань перед учасниками Фонду здійснюється за справедливою вартістю, яка 

визначається відповідно до ст.51 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»  та дорівнює 

чистій вартості активів Фонду. 

Показник чистої вартості активів  включається до фінансової звітності недержавного пенсійного фонду у 

складі зобов’язань окремим розділом. 

 

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. 

 

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

 

          Доходи 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих 

активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 

визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення 

зобов’язань. 

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у 

прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Фонд передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий 

інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) за Фондом не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай 

пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною 

нерухомістю або іншими активами; 
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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 за фінансовим активом або фінансовим зобов’язанням, що оцінюється за справедливою вартістю, 

визнається у прибутку або збитку. 

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 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.    

 

       4. Основні припущення, оцінки та судження 

При підготовці фінансової звітності Фонд здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи 

фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 

міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, 

що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо 

балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Фонду 

інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, 

де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, 

в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, 

наведені нижче. 

4.1.  Опис операційного середовища та економічної ситуації 

        Фонд функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою економічною кризою, 

політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на сході України. Стабілізація 

економічної ситуації в Україні значною мірою залежатиме від ефективності фіскальних та інших 
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економічних заходів, що будуть вживатися Урядом України. Водночас не існує чіткого уявлення того, що 

саме робитиме Уряд для подолання кризи. 

    У зв’язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на 

фінансовий стан Фонду. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції та 

можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не включає жодних коригувань, які 

можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони 

стануть відомі та зможуть бути оцінені. 

У зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 на виконання рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій від 10 березня 2020 р., з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, впроваджений карантин, що передбачає обмежувальні 

заходи, наслідком яких може бути фінансовий вплив на діяльність Фонду  через знецінення необоротних 

активів, суттєву зміну їх справедливої вартості, знецінення дебіторської заборгованості, що може призвести 

до зростання витрат чи зниження доходів, необхідності перерахунку резервів (забезпечень).  
 На звітну дату неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації та наслідків 

пандемії на  ліквідність, дохід, стабільність та інші показники діяльності Фодну.  
 

     4.2. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

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

судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для 

потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова 

звітність: 

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Фонду; 
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; 
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
- є повною в усіх суттєвих аспектах. 
Під час здійснення судження  враховується прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у 

низхідному порядку: 

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у 

Концептуальній основі фінансової звітності. 

Під час здійснення судження враховуються найостанніші положення інших органів, що розробляють та 

затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу 

професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать 

вищезазначеним джерелам. 

Операції, що не регламентуються МСФЗ Фондом не здійснювались. 

 

4.3. 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». 

 

4.4. 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. 

 

4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

       Кошти розміщені на рахунках в комерційних банках, що знаходяться в стадії ліквідації, відображаються в 

балансі за нульовою ставкою.  

       На кожну звітну дату управлінський персонал проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від 

знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об’єктивних 
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даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у 

результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу. 

 

     5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

 

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

вартістю 

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  Первісна та подальша оцінка 

грошових 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 

(дисконтування 

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 отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні 

біржові курси 

організаторів 

торгів на дату 

оцінки, за 

відсутності 

визначеного 

біржового курсу 

на дату оцінки, 

використовуєтьс

я остання 

балансова 

вартість, ціни 

закриття 

біржового 

торгового дня 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

Дохідний Контрактні 

умови, 
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здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

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 

2019     2020 2019     2020 2019     2020 2019     2020 

Дата оцінки 31.12.19 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 30.06.20 31.12.19 30.06.20 

Фінансові 

інвестиції  

66 877   77 199 - – – – 66 877   77 199 

 

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

 За 6 місяців 2020 та в попередньому 2019 році переведень між рівнями ієрархії не було. 

 

  5.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

 

      Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

30.06.2020 31.12.2019     30.06.2020 31.12.2019 

1 2 3 4 5 

Фінансові інвестиції       77 199          66 877        77 199            66 877 

Дебіторська заборгованість - - - - 

Грошові кошти  74 910 60 024 74 910 60 024 

Кредиторська заборгованість 
561 469 561 469 

    

      Керівництво Адміністратора 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 
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6 місяців 

2020 рік 

6 місяців 

2019 рік 

Дохід від операційної курсової різниці - - 

Дохід від оренди інвестиційної нерухомості - - 

Дохід від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою 

вартістю 
- - 

Всього: - - 

 

6.2. Адміністративні витрати 

 

 6 місяців 

2020 рік 

6 місяців 

2019 рік 

Винагорода за послуги з адміністрування 842 682 

Винагорода за послуги  з управління активами 2 104 1 705 

Винагорода за послуги  зберігача 175 142 

Винагорода за послуги  аудитора 44 20 

Винагорода за послуги  торговця ЦП 10 2 

Оплата послуг, пов’язаних з використанням (експлуатацією) 

нерухомого майна 

- - 

Податок на нерухоме майно - - 

Відшкодування витрат за оцінку нерухомого майна - - 

Відшкодування витрат за послуги нотаріуса - - 

Всього: 3 175 2 551 

 

6.3. Інші фінансові доходи 

 

 
6 місяців 

2020 рік 

6 місяців 

2019 рік 

Дохід від боргових цінних паперів  6 267 3350 

Відсотки отримані від розміщення коштів на депозитних рахунках   5 748 4 108 

Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку 3  1 

 Дивіденди - - 

Всього: 12 018 7459 

 

       6.4. Інші доходи 

 

 
6 місяців 

2020 рік 

6 місяців 

2019 рік 

Доходи від реалізації фінансових інвестицій  - 8 751 

Доходи від дооцінки фінансових інвестицій  5 781 5 651 

Всього: 5 781 14 402 

 

 

6.5. Інші витрати 

 

 
6 місяців 

2020 рік 

6 місяців 

2019 рік 

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій    - 9 286 

Втрати від уцінки цінних паперів 6 408 2 804 

Витрати від зміни вартості фінансових інструментів 8 216 7 220 

Всього: 14 624 19 310 
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 7. Розкриття інформації про активи. 

 

7.1. Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку 

 

Групи фінансових інвестицій 30 червня 

2020 рік 

31 грудня 2019 

рік 

Цінні папери, погашення та отримання доходу, за якими гарантовано 

КМУ 
18 260 40 062 

Акції українських емітентів        4 818 4 818 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України  31 630 10 424 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано місцевими радами відповідно 

до законодавства 
22 491 11 573 

      ВСЬОГО : 77  199 66 877 

 

Фонд здійснює облік фінансових інвестицій за справедливою вартістю. 

 

7.2. Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів включає суму нарахованих на дату складання 

фінансової звітності відсотків за депозитними вкладами. 

 

 
30 червня 

2020 рік 

31 грудня 

2019 рік  

Поточна дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 463      530 

ВСЬОГО : 463      530 

 

7.3. Грошові кошти 

Сума  залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній операційний день у банку 

у на 30 червня 2020 році. 

 

 
30 червня 

2020 рік  

31 грудня 

2019 рік 

Грошові кошти на поточному рахунку         608       212 

Грошові кошти на депозитних рахунках :       74 302 59 812 

у  ПАТ АБ «Південний» зі строком погашення «04» грудня 2020р 1 1 

у АТ «Укргазбанк» зі строком погашення «02» листопада 2020р 10 000 10 000 

у АТ «Альфа-Банк» зі строком погашення «05»жовтня 2020р 12 240 12 240 

у АТ «ПУМБ» зі строком погашення «03»листопада 2020р 12 500 12 500 

у АТ «Мегабанк» зі строком погашення «04»грудня 2020р 13 300 12 500 

у АТ «Ідея Банк» зі строком погашення «30» листопада 2020р 15 010 12 571 

у АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк» зі строком погашення «07» травня 

2021р 

11 251  

Всього:         74 910     60 024 

 

Грошові кошти  Фонду  не обмежені у використані. 

Всі грошові кошти Фонду знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного 

рівня. 

 

8. Розкриття інформації про поточні зобов’язання 

 

Кредиторська заборгованість за розрахунками : 
30 червня 

2020 рік  

31 грудня 

2019 рік 

Заборгованість за послуги з адміністрування 151 127 

Заборгованість за послуги з управління активами  

 (з пов’язаною особою) 
378 316 

Заборгованість за послуги зберігачу 32 26 
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Всього   : 561 469 

 

9. Інформація про чисту вартість активів (ЧВА) 

 

Розмір чистої вартості активів   Фонду на кінець дня 30.06.2020 р. становить 152 011 тис. грн. За 6 

місяців  2020 році розмір чистої вартості активів збільшився на 25 049 тис. грн. відносно розміру чистої 

вартості активів  на початок року  2020 року. 

 

 
6 місяців 

2020 рік 

31 грудня 

2019 рік 

Чиста вартість активів  152 011 126 962 

 

        

10. Звіт про рух грошових коштів 

 

       Звіт грошових коштів за 6 місяців 2020 року 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 

       Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 1 півріччя 2020 року становить – 3 204 тис грн. 

(від’ємне   значення). 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 1 півріччя 2020 року становить – 1 134 тис. грн. 

(позитивне значення) 

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за 1 півріччя 2020 року становить – 16 956тис. грн. 

(позитивне значення) 

Результатом чистого руху коштів від діяльності Фонду за 1 півріччя 2020 року – 14 886 тис. грн. (позитивне   

значення). 

  

      11. Звіт про зміни в  капіталі 

  За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 30 червня 2020 року відсутній, оскільки зобов’язання 

Фонду перед його учасниками, збільшені на суму інвестиційного прибутку, отриманого за 6 місяців 2020 

року, наведені в балансі в розділі V Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду.  

      Нерозподілений прибуток (збиток) Фонду станом на 30 червня 2020 року в балансі не відображається, 

оскільки фінансовий результат, отриманий від діяльності за 6 місяців 2020 року віднесений на збільшення 

зобов’язань Фонду перед його учасниками, які станом на 30 червня 2020 року складають 8 216 тис. грн.   

На 30 червня 2019 року  прибуток  від інвестування склав 7 220 тис. грн. 

 

       12. Розкриття іншої інформації  

 

12.1.Судові процеси 

Станом на звітну дату  Фонд  не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним судовим процесом. 

 

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 Фондом; 

- асоційовані компанії; 

- спільні підприємства, у яких Фонд є контролюючим учасником; 

- члени провідного управлінського персоналу Адміністратора Фонду; 

- близькі родичі особи, зазначеної вище; 
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- компанії, що контролюють Фонд, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток 

голосів у Фонді; 

 

Інформація щодо пов’язаних осіб наведена в таблиці нижче: 

              

Група № 

запису 

Повна назва юр. особи власника (учасника) Фонду чи П.І.Б 

фіз. особи – власника (учасника) та посадової особи  

 

Частка в  

Статутному 

капіталі Фонду, 

% 

1 2 3 4 

   А Засновники Фонда   Товариства – юридичні особи:  

              ТОВ «Агрокомплект» 0,00% 

              ТОВ «Гарантія-Реєстр» 0,00% 

Б Компанія з управління активами  

  ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест» 0,00% 

С Керівник Компанії з управління активами – фізична особа  

  Керівник ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест» 

Зелинський Антон Олександрович 

0,00 % 

 

Протягом  6 місяців 2020 та  6 місяців 2019 років ВПФ «Фармацевтичний» мав такі операції з пов’язаними 

особами: 

 

 6 місяців 2020 6 місяців 2019 

 Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього Операції з 

пов'язаними 

сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 

Адміністративні витрати 

(нарахована винагорода з 

управління активами та з 

адміністрування) 

2 946 2 946 2 387 2 387 

 

Поточна кредиторська 

заборгованість 

529 529 409 409 

 

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

 

12.4. Ризики і керування ризиками 

Кредитний ризик 

Фонд усвідомлює, що інвестиційна діяльність пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у мінливому 

ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, 

вірогідність і напрям впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено 

кредитний, ринковий та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий та інший 

ціновий ризик. 

Управління ризиками Фондом здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його 

можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 

 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати 

зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний 

таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків Фонду є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого 

використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати 

боргові зобов’язання. Відповідно до Інвестиційної декларації використовуються наступні методи управління 

кредитними  ризиками: 

– ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

– ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 

в тис. грн. 

_______________________________________________________________________________

_ 

27 

– ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти відповідно до кредитних рейтингів за рейтинговою 

шкалою в національній валюті; 

– ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення 

депозитів упродовж останніх п’яти років. 

 

 Щодо депозитів  

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді депозитів, розміщених на депозитних 

рахунках банків, були враховані, в першу чергу, дані НБУ. Відповідно до цих даних складаються рейтинги 

банків. За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговими агентствами.  

 

 Всі грошові кошти Фонду знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного рівня. 

Станом на 30.06.2020 року та 30.06.2019 року депозити Фонду складають: 

 

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

кредитний рейтинг 30.06.2020 30.06.2019 

АТ «ПУМБ» (РА «КРЕДИТ-РЕЙТИНГ» UAAАА)        12 500          231 

ПАТ АБ «Укргазбанк» (РА «Експерт-Рейтинг» uaАА+) 10 000 10 000 

ПАТ «Ідея Банк» ( РА «Кредит-Рейтинг» uaAА) 15 010 11 629 

ПАТ «Мегабанк» ( РА «Експерт-Рейтинг» uaAА) 13 300 11 400 

ПАТ АТ «Південний» ( РА «Кредит-Рейтинг» uaAА) 1 1 

ПАТ «Альфа-Банк» (РА «Експерт-Рейтинг»  uaAАА) 

 

12 240 10 400 

АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк» (РА «IBI-Рейтинг»   uаAA+)         11 251          - 

 

Позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAA характеризується дуже високою 

кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими 

інструментами. Знаки «+» та «-» позначають проміжний рейтинговий рівень відносно основного рівня. 

Стабільний прогноз вказує на відсутність на поточний момент передумов для зміни рейтингу протягом року. 

 

Щодо облігацій внутрішньої державної позики 

Станом на 30 червня 2020 року в наявності у Фонда є облігації внутрішньої державної позики 

загальною номінальною вартістю 72 381 млн грн., частка в загальній балансовій вартості активів  47,44 %.  

Данні цінні папери мають характеристику довгострокових, короткострокових в національній валюті та 

мають рейтинг В та В3 з прогнозом стабільний.  

Облігації внутрішньої державної позики характеризуються високою ліквідністю на ринку цінних 

паперів України. Цінні папери можна продати у будь який час за ринковою вартістю.  

Міністерство фінансів гарантує своєчасне погашення та виплату за облігаціями внутрішнього 

державного боргу відповідно до умов випуску та незалежно від розміру суми вкладень.  

 На даний час в Україні діють три рейтингові міжнародні  компанії: «Fitch Ratings» (Fitch), “Standart & Poor’s 

(S&P), “Moody’s Investors Service” (Moody’s), які визначають кредитні рейтинги боргових зобов’язань 

України.  Крім найбільших трьох України також співпрацює з японським агентством Rating and Investment 

Information, Inc. 

За опублікованими даними вище зазначених рейтингових компаній, оприлюднених на сайті Міністерства 

фінансів України  станом на 30 червня 2020 року, кредитні рейтинги боргових зобов’язань є наступними: 

 

Рейтингове 

агентство 

 

Рейтинг 

боргових 

зобов’язань в 

іноземній валюті 

Рейтинг боргових 

зобов’язань в 

національній 

валюті 

Рейтинг 

країни за 

національною 

шкалою 

Прогноз 

Дата присвоєння / 

підтвердження 

рейтингу 
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“Fitch Ratings” 

(Fitch) 

В В В В  Позитивний 06 березня 2020 р. 

В В В В  Стабільний 22 квітня 2020 р. 

"Standard & Poor's” 

(S&P) 
В В В В 

uaА 
Стабільний 

 

13 березня 2020 р. 

“Moody's Investors 

Service”  

(Moody’s) 

В3/Са - В3 - 

 

Стабільний 12 червня 2020 р. 

“Rating and Investment 

Information, Inc.” (R&I) 
В+    

 
Стабільний 03 вересня 2020 р. 

 

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: 

інший ціновий ризик, валютний та відсотковий. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, 

зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. НПФ наражаються на 

ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти). 

 

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового 

ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого 

фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові 

інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Для пом’якшення цінового ризику Фонд 

використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові 

інструменти, що встановлені в Інвестиційній декларації. 

Відсотковий ризик – це  ризик  того,  що  справедлива  вартість  або  майбутні  грошові  потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Фонд  

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

активів. 

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, 

яке є властивим для фінансової системи України, Фонд контролює частку активів, розміщених у боргових 

зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. 

Він здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі 

зростання відсоткових ризиків Фонд  має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з 

фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу 

можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. 

 

Активи, які наражаються на відсоткові ризики: 

Тип активу 30 червня 2020 30 червня 2019 

Банківські депозити 74 302 43 661 

Облігації 72 381 68 651 

Всього 146 683 112 312 

Частка в активах Фонду, %      96,14% 95,33% 

 

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. 



BII<I> «<l>apMau;eBTHI.fiiHii» €,l(PIIOY 33262460 
B THC. rpH. 

Pu1u«. lli«.aionocmi - pH3HK Toro, mo cy6'eKT rocno.uapJOBaHH» MaTwMe TPY.UHOil.d s xo.ui BHKOHaHH» 

30608 '»3aHI,, llOB ' »3aHHX iJ QJiHaHCOBHMH 3060B '»3aHH»MH, lll.O noraruaiOTbC» lliJJ»XOM HOCTaBKH rpOlliOBHX 

KOlliTiB a6o iHlliOfO QliHaHCOBOfO aKTHBy. <l>OHJJ, He Hapa)Ka€TbC» Ha 3Ha1IHi p11311KH JJiKBiJJ,HOCTi, OCKiJJbKH HOfO 

3060B'»3aHH» nepe.U yYaCHHKaMH 06Me)KyJOTbC» Ha»BHHMH aKTHBaMH. 

BuMozu oocmamuocmi «.animally ii. «.epyaauuR «.animallo.llt 
Bi.unoBiJJ,HO JJ,O BHMOf 3aKOHY «flpo HeJJ,ep)KaBHe neHciiiHe 3a6e3neYeHH»», iHQJOpMaUi» , LIJ.O onpHJJIOJJ,HIOE:TbC» 

He.Uep)KaBHHM neHCiHHHM QJOHJJ,OM, 060B'»3KOBO HOBHHHa MiCTHTH JJ,aHi npo 3MiHH l.JHCTOl BapTOCTi aKTHBiB 

HCHCiHHOfO QJOH.UY Ta l.JHCTOl BapTOCTi OJJ,HimUi HCHCiHHHX aKTHBiB UbOfO QJOH.UY . 

<l>OHJJ,OM, CTaHOM Ha 30 YCpBH» 2020 pOKY npoBeJJ,eHO p03paxyHOK l.JHCTOl BapTOCTi aKTHBiB HCJJ,Cp)KaBHOfO 

neHciiiHoro Q>oH.uy: 

HaiiMeHysaHH» noKa3HHKis 
30.06.2020 31.12.2019 

N!!. 
1 AKTHBH He.uep)KaBHoro neHciiiHoro QJOH.UY 152 572 127 431 
2 3o6os'n3aHH» He.uep)KaBHoro neHciiiHoro QJOH.UY 561 469 
.., 

YwcTa sapTiCTb aKTHBiB 152 011 126 962 .) 

4 YwcTa sapTiCTb O.UHHHUi nenciiiHwx aKTHBiB 3,640249 3,433837 

l.JHCTa BapTiCTb OJJ,HHHUi HCHCIHHHX aKTHBiB CTaHOM Ha 30 T.JCpBH» 2020 poKy CKJJaJJ,a€ 3,640249 Ta 

36iJJbWHJJacn y nopiBH»HHi 3 noKaJHHKOM Ha 31 rpy.umi 20 19 poKy Ha 6,0 I%. 

12.5 Onepal(iii.ni ce2.1ltenmu 

flpOTHOM nepruoro niBpiY'-1» 2020 poKy <l>OHJJ, 3lliHCHIOBaB Ui»JJbHiCTb B OllHOMY reorpaQJiYHOMY Ta 6i3HCC 

CCfMCHTi, OT)KC J];oJJ,aTOK l{O QJiHaHCOBOl 3BiTHOCTi «lHQJOpMaUi» Ja CCfMCHTaMH}) HC fOTyBaBC». 

12.6. llooti niCJlR oamu OQJIQilCY 

ITouil, mo siu6ynwcn Mi)K .uaToJO cKnauaunn 6anaHcy i uaToJO JaTsep.u)KeHH» Q>iHaHcosol 3BiTHOCTi, 

nil{fOTOBJICHOlllJJ» BHnycKy, He BHJIHHYJJH Ha HOKa3HHKH QJiHaHCOBOl 3BiTHOCTi, nil{rOTOBJJeHOl <l>OH.UY CTaHOM Ha 30 
YCpBCH» 2020 poKy. 

( 

)l,upeKTop TOB "KY A''rapaHTist-htsecT" 

ro.TJOBIIHH 6yxraJITep TOB "KY A''rapaHTi oJaqeiJKO B.)l,. 


