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0AMHM~JI BMMipy: TMC. rpH. 6e3 AeCJITKoaoro 3H8K8 (oKpiM po3.Qiny IV 3ei-ry npo cpiHaHcoei pe3ynbTaTIII 

(3BiyY npo cyKynHIIIM ,QOXi.Q) (cpOpMa N 2), rpOWOBi noKa3HIIIKIII SIKOrO HaBO,QSITbCSI B rpiiiBHSIX 3 KOnilliKaMIII). 

CK118AeHo (3po6MTM no3H8"1KY "v" y BiAnOBiAHilil KlliTMH~i): 

38 nOllO>KeHHJIMIII (CT8HA8PT8MM) 6yxr811TepCbKOrO 0611iKy 

38 Mi>KH8pOAHMMIII CT8HA8PT8MIII c1>iH8HCOBO'i 3BiTHOCTi 

EianaHC (3BiT npo ci:>iHaHCOBIIIM CTaH) 
H8 31 6epe3HJI 2021 p. 

<l>opMa N21 KoA Ja .QKY.QI 1801001 

AKTIIIB KOA H8 no"l8TOK H8 KiHe~b 3BiTHoro 

PJtAK8 3BiTHOro nepiOAY nepiOAY 
1 2 3 4 

I. Heo6opoTHi 8KTIIIBIII 
HeM8Tepi8IlbHi 8KTIIIBV1 1000 - -

nepeiCH8 eapTiCTb 1001 - -
H8KOni/IYeH8 8MOpTV138l..liSI 1002 - -

He38BepweHi K8niT8IlbHi iHeecTVll..li"i 1005 - -
OcHOBHi 38C061!1 1010 - -

nepeicH8 B8pTiCTb 1011 - -
JHOC 1012 - -

IHeeCTV1l..lilliH8 HepyxoMiCTb 1015 - -

,[\OBrOCTpOKOBi 6ionoriYHi 8KTV1BIII 1020 - -
,QoBrOCTpOKOBi cpiHSHCOBi iHBeCTVll..li"i: 

1030 - -
SIKi 06JliKOBYIOTbCSI 38 MeTO,D,OM YY8CTi B K8n iTani iHWVIX nip,npVIE:MCTB 
iHWi cpiH8HCOBi iHBeCTIIIL.Ii"i 1035 - -

.QoerocTpoKoea ,o,e6iTOpCbK8 386oproB8HiCTb 1040 - -
Bip,cTpoYeHi nop,8TKOBi 8KTIIIBIII 1045 - -
IHwi Heo6opoTHi 8KTV1BV1 1090 - -

Ycboro 3a po3.QinoM I 1095 - -
II. 06opoTHi 8KTIIIBM 

3an8cl!l 1100 - -
noTOYHi 6ionoriYHi 8KTV1BVI 1110 - -
.Qe6iTopcbK8 J86oproB8HiCTb 38 npo,o,yKL.IitO, ToeapVI, po6oTV1, nocnyr111 1125 - -
.Qe6iTopcbK8 386oproe8HiCTb 38 po3p8xyHK8MV1: 

1130 - -38 BV1,D,8HV1MV1 8B8HC8MV1 
3 6tap,>KeTOM 1135 - -

y TOMY YVICili 3 nop,8TKY H8 np1116yrOK 1136 - -

.Qe6iTopcbK8 3a6oproeaHiCTb 38 po3p8XYHK8MV1 3 H8paxoB8HV1X p,oxop,ie 1140 293 298 
IHwa noTOYHa p,e6iTopcbKa 3a6oproB8HiCTb 1155 - -
noTOYHi cpiH8HCOBi iHBeCTVll..li"i 1160 104 814 109 754 
rpowi T8 "ix eKBiB8IleHTV1 1165 60 596 60 953 

P8XYHKV1 e 68HK8X 1167 60 596 60 953 
BIIITP8TV1 M811i6yrHix nepiop,ie 1170 - -

IHWi 060pOTHi SKTVIBVI 1190 - -

Ycboro 3a po3,o,inoM II 1195 165 703 171 005 

Ill. Heo6opoTHi 8KTIIIBIII, yTpiiiMYB8Hi AilJI npOA8>KY, T8 rpyn111 
1200 - -Blll6yrrJt 

68118HC 1300 165 703 171 005 



nacMB KOA Ha nollaTOK Ha KiHel-'b JBiTHoro 
PRAKa 3BiTHOro nepiOAY nepiOAY 

1 2 3 4 
I. BnacHHH KaniTan 

3apeecTposaH~o~lil (nali\os~o~li\) KaniTan 1400 - -
KaniTan y A004iHKax 1405 - -
~OAaTKOBI-111\ KaniTail 1410 - -
Pe3epsH~o~lil KaniTan 1415 - -
HepoJnoAiileH ~o~ lil n p~o~6yToK (HenoKpi.HI-1 11\ 3611TOK) 1420 - -

HeonnaYeH~o~lil KaniTan 1425 - -
B~o~nyYeH~o~li\ KaniTan 1430 - -
Ycboro Ja poJ.QinoM I 1495 - -

II. .QoerocTpoKoei Jo6oe'R3aHHR i Ja6eJnelleHHR 
BiACTpoYeHi no.QaTKOBi Jo6os's:~3aHHSI 1500 - -
~OBrDCTpOKOBi Kpe,QiolTI-1 6aHKiB 1510 - -
IHWi AOBrDCTpOKOBi 3060B'SI38HHSI 1515 - -
~osrocTpoKosi Ja6eJneYeHHSI 1520 - -

L\iilbOBe cpiHaHCYB8HHSI 1525 - -
Ycboro Ja poJ,QinoM II 1595 - -

Ill. noTOliHi 3060B'R3aHHR i 3a6eJnel!eHHR 
KopoTKOCTpoKoei Kpe.Q11Tlll 6aHKiB 1600 - -
noTOYHa KpeAliiTOpCbK8 3a6oproBaHiCTb 38: 

AOBrOCTpOKOBl/IMl/1 3060B'SI38HHS!Mlll 1610 - -

TOBaplll , po60Tlll , nocnyr111 1615 609 628 
p03paxyHKaMlll 3 610,Q>KeTOM 1620 - -

Y TOMY YliiCili 3 nOA8TKY Ha nplii6YTOK 1621 - -
po3paxyHK8Mlll 3i CTpaxyeaHHSI 1625 - -
po3paxyH KaM ~o~ 3 onnaTl/1 npa4i 1630 - -

noTOYHi 3a6e3nSYSHHSI 1660 - -
~~XOAlll Mali\6yTHiX nepiO,QiB 1665 - -

IHwi noTOYHi 306os's:~3aHHSI 1690 - -

Ycboro Ja poJ.QinoM Ill 1695 609 628 
IV. 3o6oe'R3aHHR, noe'RJaHi 3 Heo6opoTHHMH aKTHBaMH, 

1700 - -YTPHMyeaHHMH AJlR npoAa>KY, Ta rpynaMH BH6yrrR 

V. 4HCTa eapTiCTb aKTHBiB HeAep>KaBHOrO neHCiHHOrO QJOHAY 1800 165 094 170 377 
6anaHc \. -6' .. .... ~ 1900 165 703 171 005 

KepiBHI1K L~:~:~~ 3eill/IHCbKllllil A.O. 

ronoeHHiil 6yxramep ~ ~~~~~"'-1~)~ I KywHipyK T.A. 
·_d ~if.,'t ~~ -;...,.~ Ol 

1 BI<13Ha4aE:TbCR B nOPRAKY, BCTaHOBileHO ~ ~~~ ~ ~0 ~ ~HaB40"1 BJlaAI<l, UjO peaniaye Aep>KaBHY noniTI<lKY y CQJepi 
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,QOAaTOK 1 
AO Hal..liOHa!lbHoro nono>t<eHHR 
(craHAapry) 6yxramepcbKOro o6niKy 1 
"3ara!lbHi BIIIMOflll AO cpiHaHCOBO'i 
3BiTHOCTi" 

Aara (piK, MiCfll..lb, "ll!1cno) 20211 04 I 01 

n iAnp1!1€MCTBO BiAKPIIITI/1~ neHCi~HI/1~ ¢lOHA "CilapMai..I8BTII14HI!1~ " 
(Hali\MeHyBaHHll) 

aa 8,[\PnOY 33262460 

3BiT npo cfliHaHCOBi pe3yflbT8TM (3BiT npo cyKynHMM AOXiA) 
38 1 KB8pT8Jl 2021 p. 

CllopMa N!!2 KoA 3a ,QKY,Q I 1801003 

I. CI>IHAHCOBI PE3YilbTATIII 

3a aHanori"lH111111 

CraTTH 
KOA 3a 3BiTHII11i1 nepioA 

PHAKa nepioA nonepeAHboro 

POKY 
1 2 3 4 

LliiiCTIIIM AOXiA BiA peani3a4i"l npOAYK4i"i (TOBapie, po6iT, nocnyr) 2000 - -
Co6ieapricrb peani3oeaHo"l npOAYK4i"l (roeapie, po6ir, nocnyr) 2050 - -
Banoslitlil: 

np1116ymK 2090 - -

36111TOK 2095 - -
IHWi onepa4iV!Hi AOXOAIII 2120 - -

fAAMiHiCTpaTIIIBHi BIIITpaTIII 2130 (1 907) (1 540) 
B111rpar111 Ha 36YT 2150 - -

IHwi onepa4iVIHi BIIITpaTIII 2180 - -
<l>iHaHCOBiitM pe3yllbTaT BiA onepal..liMHO"i AiSIIlbHOCTi: 

np1116yTOK 2190 - -
361/!TOK 2195 (1 907) (1 540) 

~OXOA BiA y4aCTi B KaniTaili 2200 - -
IHwi cpiHaHcosi AOXOAIII 2220 5 889 5 817 
IHwi AOXOAIII 2240 6 714 2 477 
Cl> iHaHCOBi BIIITpaTIII 2250 - -

BrpaTIII BiA y4acri a Kanirani 2255 - -
IHWi BIIITpaTIII 2270 (10 696) (6 754) 
<l>iHaHCOBiitM pe3ynbTaT AO onoAaTKyBaHHSI: 

np1116yTOK 2290 - -
361/!TOK 2295 - -

BIIITpaTIII (AOXiA) 3 noAaTKy Ha np1116yTOK 2300 - -
np1116yroK (36111TOK) BiA npvmiiiHeHo·i AiS!IlbHocri nicmt onoAaTKysaHHSI 2305 - -
l!litCTiitM cpiHaHCOBiitM pe3yllbTaT: 

np1116yTOK 2350 - -
361/!TOK 2355 - -

II. CYKYnHIIIVI .QOXI.Q 
3a aHanori"lHII11i1 

HaliiMeHysaHHH noKa3HI!1Ka 
Ko,Q 3a 3BiTHII11i1 nepio,Q 

Pfi,QKa nepio,Q nonepe,QHboro 
poKy 

1 2 3 4 
~004iHKa (Yl.liHKa) He060pOTHIIIX aKTIIIBiB 2400 - -
~OOL.IiHKa (Yl.liHKa) cpiHaHCOBIIIX iHCTpyMeHTiB 2405 - -
HaKOnlll4eHi Kypcosi pi3HIII4i 2410 - -
LlacrKa iHworo cyKynHoro AOXOAY aco4iV!osaHIIIX ra cninbHIIIX niAnPIIIf:MCTB 2415 - -
IHWIIIM cyKynHIIIM AOXiA 2445 - -
IHWiitM cyKYnHiitM AOXiA AO onoAaTKysaHHSI 2450 - -
noAaTOK Ha np1116YTOK, noB'SI3aHIIIM 3 iHWIIIM cyKynHIIIM AOXOAOM 2455 - -
IHWiitM cyKynHiitM AOXiA nicnSI onoAaTKysaHHSI 2460 - -
CyKYnHiitM AOXiA (cyMa PSIAKiB 2350, 2355 ra 2460) 2465 - -



Ill. EflEMEHTI.-1 OnEPAL.UL4HI.-1X BI.-1TPAT 
3a aHanoriYHIII~ 

Ha~MeHysaHH~ noKa3HIIIKa 
Ko.Q 3a 3BiTHIII~ nepio.Q 
p~.QKa nepio.Q nonepe.QHboro 

poKy 
1 2 3 4 

MaTepianbHi aarpar111 2500 - -
B111rpar111 Ha onnary npa4i 2505 - -
BiApaxyeaHHSl Ha C04i8IlbHi 38XOAIII 2510 - -
AMOpTIII384iSl 2515 - -
IHwi onepa4ili!Hi B111rpar111 2520 1 907 1 540 
Pa3oM 2550 1 907 1 540 

IV. P03PAXYHOK nOKA3HI.-1KIB nPI.-15YTKOBOCTI AKLUL4 

Ha3Ba cTani 
Ko.Q 
p~.QKa 

2 
CepeAHbopi4Ha KiilbKiCTb npocr111x aK4ilil 2600 
CKoplllroeaHa cepeAHbopi4Ha KiilbKiCTb npocr111x aK4ilil 2605 
l.JIIICTIIIIII np1116yroK (36111TOK) Ha OAHY npocr y aK4i10 2610 
CKOplllroeaHIIIIil 4111CTIIIIII np1116yroK (36111TOK) Ha OAHY npocry aK4i10 2615 

2650 

KepiBHIIIK 

ronOBHIIIIil 6yxranTep 

3a 3BiTHIII~ 
nepio.Q 

3 

3a aHanoriYHIII~ 
nepio.Q 

nonepe.QHbOro 
POKY 

4 

3eiliiiHCbKIIIIil A.O. 

KywHipyK T.A. 



nittnpHCMCTBO 

}laTa (piK, MiC~llb, 'UICJIO) 

Bi;J.Kp11TIIii nellciiillllii cjlon11 "«l>apMaueBTII'IIIIIii" 

3BiT npo pyX rpOIDOBIIX KOIDTiB (38 DpHMIIM MeTO)IOM) 

38 I KR8[)T8JI 2021 p. 

<l>opMaN3 

3a€.l{PnOY 

Ko113a,l{KY.l{ 

KO.l{H 

2021 1 o4 1 12 

33262460 

1801004 

CTarr~ Ko11 3a 3BiTHHll nepio.11 
3a aHanori'IHHli nepio.11 

nonepe.liHbOro poey 

I 2 3 4 

I. Pyx KOwTiR y peJyJibTaTi onepauiilnol )liHJibiiOCTi 
HMXO,lllKeHH!I Bi,ll: 

Peani3auil npo.r~yKuii (TOsapis, po6iT, nocnyr) 3000 - -
nosepneHH!I no.r~aTKis i 36opis 3005 - -
y TOMY 'IHCJJ i no.r~aTKY na .110.11aHy sapTiCTb 3006 - -
L(inbosoro !piHancysaHn~ 3010 - -
HMXO,lllKellll!l Bi.:l OTpHMaHHll cy6CH,lliH, ,liOTaUiH 3011 - -
HMXO)llKeHH~ asaHCiB Bi.ll noKynUiB i 3aMOBHHKiB 3015 - -
Ha.c~xo;<lKeHH~ si.c~ nosepHeHH!I asaHcio 3020 - -
HMXO.cllKeHH~ Bi.ll Bi,liCOTKiB 3a 3aJJIIWKaMH KOWTiB Ha nOTO'IHHX paxyHKaX 3025 o/ 2 I 

HMXO,lllKeHH!I Bi.ci60plKHHKiB HeycTOHKII (wTpaqJiB, neHi) 3035 - -
Ha.c~xo.c~lKeHH~ a i.e~ onepauiliHol ope11.1111 3040 - -
HMXO,llKeHH!I Bi;:t OTpHMaHH~ po!!JJTi, aBTOpcbKHX BHHarOpO,[t 3045 - -
Ha.r~xottlKeHH~ si.c~ cTpaxoBHX npeMili 3050 - -
HMXO,"IlKeHH~ cpiHaHCOBIIX YCTaHOB BiJ\ nosepHeHH~ n03HK 3055 - -
Inmi Ha.liXO.:IlKeHH~ 3095 - -
BHTpa'lann!l Ha onnaTy: 

Tosapis (po6iT, nocnyr) 3100 ( 1888) ( 1494) 

npaui 3105 ( -) ( -) 

Bi!lpaxysaHb Ha couianbHi 3aX0.11H 3110 ( -) ( -) 

3o6os'li3UHb 3 no,llaTKiB i 36opis 3115 (51) (57) 

BHTpa'!eHHll Ha onnary 3o6os'l!JaHb 3 no)laTKY Ha npH6YTOK 3116 ( -) ( -) 

BnTpa'!eHHll na onnary 3o6os'l!3aHb 3 no)laTKY Ha ttottaHy sapTiCTb 3117 (-) ( -) 

BIHpa•IeHHll na on,lary 3o6os'~3a11 b 3 inw11x nottaTKis i 36opis 3118 (-) ( -) 

BIHpa•IeHHll Ha onnary asancis 3135 ( -) ( -) 

BnTpa'lennll na onnary nosepHeHHll asancis 3140 ( -) ( -) 

BnTpa'!eHHll Ha onnary ULnbOBHX BHecKiB 3145 ( -) ( -) 

BHTpa'leHHJI Ha onnary 306os'll3aHb Ja CTpaXOBIIMH KOIITpaKTaMH 3150 ( -) ( -) 

BHTpa'leHHll cpiHancosHx ycTaHos Ha Ha.llaHHll nOJHK 3155 (-) ( -) 
IHmi BHTpa'!aHHJI 3190 ( -) ( -) 
'IIICTIIU pyx KOWTiB Ri;J. onepaniiiiiOl )liHJlbiiOCTi 3195 -1937 -1550 

II. Pyx KOWTiB y peJy.%TaTi insen11uiiinol lliHJlbiiOCTi 
Ha;:txo.r~lKeHHll Bill peani3auil: 
cjliHaHCOBIIX iHBeCTHUiH 3200 - -
He060pOTHIIX aKTHBiB 3205 - -
Ha.~xottlKeHHll si.c~ OTpHMaHHx: 
Bi,[ICOTKiB 3215 5763 6002 

,liHBi!leH)liB 3220 118 -
Ha.r~xo,lllKeHHll si;:t ilepHBaTHBis 3225 - -
Ha;<XOillKeHHll si.c~ norameHHll nOJHK 3230 - -
HMXO,lllKeHHll Bitt BH6yiT!I iiO'IipHbOrQ ni!lnpHCMCTBa Ta iHUJO! rocno,llapCbKOl 

3235' - -OAIIHHUi 

Imui HMXOttlKeHn!l 3250 16673 11450 

BHTpa'laHHll Ha npHA6aHH!I: 

cpillaHCOBHX iHBCCTHUiH 3255 (23591) ( 23311) 

He060pOTHHX ah'THBiB 3260 ( -) ( -) 

BHnJJaTH 3a AepHsaTHBa~m 3270 (-) ( -) 
BHTpa'!eHHll Ha HattUHHll n03HK 3275 (-) ( -) 

B•npa'leHH!I Ha npHi16aHHll .c~o'lipHbOro ni.r~npHCMCTBa Ta iHmo! rocno)lapcbKol 
3280 ( -) ( -) 

O,liHHHUi 

IHmi nnaTelKi 3290 ( -) ( -) 

lJ:IICTIIU pyx KOWTiB Bi;J. iiiBCCTIIIIiHIIOl ,lliHJlbiiOCTi 3295 - 1037 -5859 



III. Pyx KOmTiB y peJyJILTHTi ciJiuaucouoi JJ.iHJibHOCTi 
HH)I.XOJ1;Keuwr Bi.Ir 

BnacHoro KaniTany 3300 - -
0Tp11MaHHll n0311K 3305 - -
H3JJ.XOJt;KeHH1! sit~ npo.n!UK)' 'IaCTKII B JIO'IipHhOMY nitmpHCMCTBi 3310 - -
IHwi H3JJ.XOJ1;KeHH11 3340 401 5 10513 
BHTpa'IaHH11 Ha: 

BHKyn snacHHX aKUiil 3345 ( -) ( -) 

IloraweHHll n0311K 3350 - -
Cnnary )IHBi)leH)Iis 3355 ( -) ( -) 

BHTpa'IeHH11 Ha cnnary sit~COTK is 3360 (-) ( -) 

BHTpa'IeHHll Ha cnnary 3a6oproBaHOCTi 3 t!JiHaHCOBOi opeH,llll 3365 ( -) ( -) 

BHTpa'IeHHll Ha npH)l6aHHll '!aCTKII B ,liO'IipHhOMY ni)l.npHCMCTBi 3370 ( -) ( -) 

B11Tpa'IeHH1! Ha BllnJiaTII HeKOHTpO.%OBaHIIM '!aCTKaM y JIO'IipHiX nit~npiiCMCTBax 3375 ( -) ( -) 

IHwi nnaTe;Ki 3390 ( 684) ( 755) 
qHCTHil pyx KOlliTiB Bi)l ciJiuaHCOBOl t~iHJibHOCTi 3395 3331 9758 
qHCTIIH pyx rpOlliOBHX KOmTiB 38 3BiTHHiiHepiO)I 3400 357 2349 
3aJIIIWOK KOWTiB Ha nO•!aTOK poKy 3405 60596 60024 
BnJIIIB 3MiHII BaJIIOTHIIX rypcis Ha 3aJIIIWOK KOWTiB 3410 - -
3aJIIIWOK KOWTiB Ha KiHeUb pory 3415 60953 62373 

KepiuunK A. 0. 3emtnCLKnii 

(iHiLUaJIH, npi3BH111C) 

roJIOBIIHH 6yxraJITep T. A. KymnipyK 

(iniuiwiH, npi3BHll(e) 



ni.QnpVIeMCTBO 

AOA3TOK 1 
AO HaL!iOHanbHOro nono>KeHHl'l 
(CT3HA3PTY) 6yxramepCbKOro o6niKy 1 
"3aranbHi BIIIMOrlll AO cj:l iHaHCOBO'i 
3BiTHOCTi" 

2021 I 
KoA~ 

04 I .QaTa (piK, MiCSH.Ib, YVICllO) 
3a C.QPnOY 33262460 

BiAKPIIITIIIiil neHciiiiHIIIiil CI>OHA "CI>apMal.leBT1114HIIIiil" 

3BiT npo BJlaCH~H KaniTaJl 

3a 1 KBapTan 2021 p. 

01 

Cl>opMa N24 KoA aa AKY,lH 1801005 

3ape&CT· 
Hepo3nOAi· 

KoA AoAaTKO· Pe3eps- neHIIIM Heonna- B11111y4e-
CTaTTl'l Pl'IAK3 

pOB3HIIIM KaniTan y 
BIIIM HIIIM np1116yroK 'leHIIIM HIIIM Bcboro 

(naMOBIIIM) AOOL!iHKaX 
KaniTan KaniTan (HenoKplll· KaniTan KaniTan 

KaniTan 
TIIIM 36111TOK) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3anMWOK Ha no'laToK POKY 4000 . . . . . . . 
Kop111rysaHHl'l : 

3MiHa o6niKOBo'i noniTIII KIII 4005 - - - . - - - -
BlllnpaeneHHl'l nOMIIIIlOK 4010 - - - - - - -
IHWi 3MiHIII 4090 - - - - - - -

CKOplllrOB3HIIIM 3aJliiiWOK Ha no'laTOK 4095 . . . . . . . 
POKY 
4111CTIIIM npiii6YTOK (36111TOK) 3a 4100 - . . . . . . 
3BiTHIIIiil nepiOA 
IHWIIIM CyKYnHIIIM AOXiA 4110 . - . . - . . 
33 3BiTHIIIiil nepiOA 
PoanoAin np1116YTKY : 

B111nnaT111 enacHI/IKaM (AIIIBiAeHAIII) 4200 - - - - - - -
Cnpl'IMyeaHHl'l np1116YTKY AO 4205 - - - - - - -aape&cTpoeaHoro KaniTany 
BiApaxyeaHHl'l AO peaepBHOro 4210 - - - - - - -KaniTany 

BHeCKIII y'laCHIIIKis: 
BHeCKIII AO KaniTa!ly 4240 - - - - - - -
noraweHHl'l aa6oprosaHocTi a 4245 - - - - - - -KaniTany 

BIIII1Y4eHHl'l KaniTany: 
B111Kyn aK4iiil (4aCTOK) 4260 - - - - - - -
nepenpOA3>K BIIIKynneHIIIX 3K4iiil 4265 - - - - - - -(43CTOK) 
AHyiltoB3HHl'l BIIIKynneHI/IX 3Kl.liiil 4270 - - - - - - -(43CTOK) 
Blllny4eHHl'l 4aCTKIII a KaniTani 4275 - - - - - - -

IHwi aMiHIII a KaniTani 4290 - - - - - - -
PaaoM 3MiH s KaniTani 4295 - - - - - - -
3anMWOK Ha KiHel..lb POKY \ 43J>O - - - . - . . 

\\. 

KepiBHVIK ~ * To•• MHCbKM. A.O. 

~~ ~~ 
ronOBHVIH 6yxranTep ~~t~'/1. "~ PYK T .A. 
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Bll«l> ««l>apMaQeBTH"'IHHH» €,LI;PI10Y 33262460 
( B THC.rpH) 

3siT npo npu6yrtnl Ta JOHTKH Ta inmufi cyKymmfi .llOXi.ll Ja 1 KBapTaJI, mo 3aKinquscH 31 6epe3HH 2021 poKy 

3a 1 KsapTaJI , mo 
IlpHMiTKa 3aKinquscH 31 6epe3HH 

2021 2020 
I 2 3 4 

lJ.wcTHH .noxi.n si.n peanilauii' npo.nyKI~i"i (Tosapis, po6iT, nocnyr) -
lHiui onepauii1Hi .noxo.nw 6.1 -
At~.MiHicTpaTHBHi BHTpaTH 6.2 (I 907) (I 540) 
cl>iHaHCOBi ,llOXO,llH 6.3 5 889 5 817 
IHiui .noxot~.u 6.4 6 714 2 477 
IHilli BHTpaTH 6.5 (106 96) (6 754) 
Ilpu6yTOK JJ.O OIIOJ).3TKYB311HH -

BHTPaTH 3 no.naTKY Ha npw6yTOK - -

IlPHliYTOK 1a 1 KsapTaJI 2021 poKy - -
lmui cyteynni np116yTKH - - -
YCbOrO CYKYilHHM IlPHliYTOK 3A I tesapTaJI 2~~* TO'; ~ - -

llZ:~~~~ .ll,HpeKTOp TOB "KY A'TapatniH-hmecT" ~I .. ~ ~ ~ } ~ ~eJIHIICbKHH A.O . 
~ ?> ~~~~ ~~""~ 01 
* ~ ~ -.?.I 9. ·t ~ ~ * v-: e'ii "' 

roJIOBIIHH 6yxraJITep TOB "KY A'TapatniH-111 ·~ ''~~ ~ o~f/) KymnipyK T.A. 
9(; '// (j' 

&tfj9ou 

3siT npo !flinancosHfi cTan cnnoM na 31 6epe3HH 2021 potey 

llpuMiTtea 
31 6epe3nH 

2020 pite 
2021 poKy 

I 2 3 4 
AKTHBH 
Henomo•t11i aKmu8u 
cl>iHaHCORi iHBeCTHI.(ii', U(O OUiHJOIOTbCH Ja cnpaRetJ.]IHBOIO BapTiCTIO, 3 7.1 109754 104 814 
Ri,no6paJKeHHHM pe3yJtbTaTy nepeOI\iiiKH y npH6y-rKy a6o 36HTKY 

flomO'llli GKn1U8U 
)J;e6iTOpcbKa Ja6oprosaniCTb 1a p03paxyHKaMH 7.2 298 293 
3 uapaxonanwx .noxo.nis 
fpOillOBi KOillTH Ta IX eKBiBaJieHTH 7.3 60 953 60 596 

BCbOrO AKTHBH 171 005 165 703 

flomo'lni 3o6o8 R3aiii/R ma 3a6e3ne'lemtR 
KpetJ.HTOpCbKa Ja6opronaHiCTb Ja pOJpaxyHKaMH 8 628 609 
Bchoro Jo6os'HJannH 628 609 

1.fuCTa sapTiCTb ateTHBiB ne.nepJKasnoro nenciHnoro !flonJJ.v. - 9 170 377 165 094 
BCbOrO BJIACHHM KAlliTAJI TA 3060B'JI3AH~9i l-1 8 * 1'0: ~ 171 005 165 703 

t~ '~~~ ~ """ ~ .. ~~~~ . .d-~ 
~I ?I 'i ~:~~ ~"~ .ll,HpeteTop TOB "KY A'Tapatrrin-IJJBCCT" * !$~·;~ ~ 01 J'JcJIHHCbKHH A.O. 
~~ ~"~~?> '\'1. f ,..v p.e'fi "'!> 

foJIOBHHH 6yxraJITcp TOB "KY A'TapanTin-1 ,~0~ Kyrnuipyte T.A. 
eqaOiitf\ 



B THC. rpu. 

3BiT npo JMiHH B KaniTaJii 33 1 KBapTaJI, I.QO 33Kiii'IHBCH 31 6epe3HH 2021 poKy 

CTaTYTHHH PeJepsuuti HepoJno.niJieui 
Bcboro 

BJ13CHHH 
KaniTaJI KaniTaJI npH6YTKH 

KaniTaJI 
2 3 4 5 

3a.mnuoK ua 31 

L(upeKTop TOB "KY A''rapanTiH-htsecT" CJIHHCbKHH A.O. 

? 



BII<I> «<l>apMaiJ,eBTHqHHH» €,l(PIIOY 33262460 
B THC. rpH. 

3siT npo pyx rpornosux KOlllTiB Ja I KsapTaJI, 11•0 JaKiii'IHBCH 31 6epe3IIH 2021 poKy 

1 KB3pT3JI, LQO 33KiH'IHBCH 31 
flpHM. 6epeJHH 

2021 poKy 2020 poKy 

1 2 3 4 
Onepauiiiiia )I.iHJihiiicTh 

Ha.li.XO.li.JKCHH.H Bi.li. Bi.li.COTKiB Ja 3aJIHIIIKaMH KOIIITiB Ha rroTO'IHHX 2 1 
paxyHKax 

lHIIIi Ha)l,XO)l,JKCHH.H 

Bumpa'laHHR Ha onllamy: 
Tosapi s, po6iT, rrocnyr (1 888) (1 494) 
3o6os'.H3aHh 3 rro)l,aTKiB Ta 36opis (51) (57) 
3060B1.H3aHb 3 iHIIIMX fiO)l,aTKiB 

iHUii BHTpalJaHJUI 

qucmuii pyx 2pouwaux «otumia aid onepat(iituoi' diRJtbttOcmi 10 -1 937 -1550 
hiBCCTHUiHH3 )l,iHJihHiCTb 

Ha,ll,XO.li.JKCHH.H Bi.li. peani3auii' Q>iHancosMx iHBCCTMI~i ti 

HaAXO.li.JKCHH.H Bi.li. peani3auii" Heo6opoTHHX aKTMBiB - -
Ha.li.XO.li.JKCHH.H Bi.li. OTpHMaHHX Bi.li.COTKiB 5 763 11 450 
Ha.li.XOJ~JKeHH.H Bi.li. OTpHMaHHX .li.HBi.li.CH.li.iB 118 
BHTpa'-!aHH.H Ha npHA6aHH.H Q>iHancOBHX iHBCCTHUiii (23 591) (23 311) 
lHIIIi rrnaTeJKi 16 673 11450 
qucmuii pyx 2pomoaux «otumia aid iuaecmul(iiiuoi· diR.1btwcmi 10 -1037 -5 859 
<l>inancosa .li.iHJihHicTh 

Ha,ll,XO.li.JKCHH.H Bitl snac11oro KarriTany - -
lHIIIi Ha)l,XO)l,JKCHH.H 4 015 10 513 
IHIIIi rrnaTeJKi (684) (755) 
qucmuii pyx 2pomoaux «Otumia aid piuaucoaoi" diRJtbltocmi 10 3 331 9 758 
4HCTMH pyx rpOIIIOBHX KOIIITiB 3a 3BiTI1HH rrepiO.li. 10 357 2 349 
3aJIMIIIOK KOIIITiB Ha fiOlJaTOK rrepiO.li.Y 60 596 60 024 
B mm s 3MiHM BaJIIOTHHX Kypci s Ha 3aJIMIIIOK KOIIITiB 

3a.Ji11IIIOK KOIIITiB Ha KiHCUb rrepiO.li.Y 60 953 62 373 
~ ( 

""'~r~ .lJ.upeKTop TOB "KY A''rapaHTiH-lHBCCT" .~· ~~ l'"'HHCbKHii A.O . 
'~ ~~~~ ~ ~~o~~~ ~· o 
~J ~~' ~ foJIOBHHii 6yxraJITep TOB "KYA"fapanTiH-11 ~# T<o ·~~~~·& t y rnn ipyK T.A. 

9. ·t~~.bJ'~ll~'\~ f 
v-., w.e"""' ~ i(/7 ,t 

·1y -f.OP. ,?o0 
~<r <too 

&!:7taou'r1\e 
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РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ  ВІДПОВІДНО  ДО  МСБО 26 «ЗВІТНІСТЬ  ЩОДО  ПРОГРАМ  ПЕНСІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

   1 Місяць, за який подаються Дані березень 
2 Рік, за який подаються Дані 2021 
3 Дата, станом на яку подаються Дані 31.03.2021 
4 Дані Адміністратора: код за ЄДРПОУ 33238312 

5 Дані Адміністратора: повне найменування 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія 

з управління активами 
«Гарантія-Інвест» 

6 Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ 33262460 

7 Дані пенсійного фонду: повне найменування 
Відкритий пенсійний фонд 

«Фармацевтичний» 

8 Дані пенсійного фонду: вид 10 Відкритий НПФ  

9 
Сума надходжень пенсійних внесків, усього (рядок 10 + рядок 13 + 
рядок 14 + рядок 18), тис. грн 99 651 

10 
Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб, усього (рядок 11 
+ рядок 12), тис.грн 

6 132  

11 
Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, 
тис. грн 

6 110  

12 
Сума надходжень пенсійних внесків від третіх осіб (подружжя, діти, 
батьки), тис. грн 

22 

13 
Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб – підприємців, 
тис. грн 0,00 

14 
Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (рядок 
15 + рядок 16 + рядок 17), тис.грн 

92 985 

15 
Сума надходжень пенсійних внесків від засновника недержавного 
пенсійного фонду, тис.грн 

37 660 

16 
Пенсійні внески від роботодавця-платника, що не є засновником, 
тис.грн 55 325  

17 
Сума надходжень пенсійних внесків від професійного об’єднання, 
тис.грн 0,00 

18 
Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду, 
усього (рядок 19 + рядок 20), тис. грн 

534 

19 
Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від 
банку, тис. грн 

0,00 

20 
Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від 
іншого пенсійного фонду 

534 

21 
Загальна сума виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками 
(рядок 22 + рядок 32 + рядок 35 + рядок 36 + рядок 37) 

13 678  

22 
Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), тис. 
грн 13 604  

23 
Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (рядок 
24 + рядок 25), тис.грн 

5 125 

24 
Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років 
включно, тис. грн 

5 125 
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25 
Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат понад 20 років, 
тис.грн 0,00 

26 
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (рядок 27 + 
рядок 28+ рядок 29+ рядок 30), тис. грн 

8 480 

27 

Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично 
підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності, 
тис.грн 

3 022 

28 
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв’язку з 
недосягненням мінімального розміру накопичень, тис.грн 

3 094 

29 
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв’язку з виїздом на 
постійне проживання за межі України, тис.грн 

271 

30 
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника 
- його спадкоємцям, тис. грн 

2 093  

31 
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, 
усього (рядок 32 + рядок 33), тис.грн 

74 
 

32 
Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на 
підставі укладеного пенсійного контракту, тис.грн 

74 

33 

Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на 
підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк, 
тис.грн 

0,00 

34 
Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати 
договорів страхування довічної пенсії, тис.грн 

0,00 

35 

Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати 
договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті 
учасника, тис.грн 

0,00 

36 
Сума перерахованих пенсійних коштів до банку на підставі відкритого 
депозитного пенсійного рахунку, тис. грн 

0,00 

37 

Сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед 
учасниками та перерахування коштів, усього (рядок 38 + рядок 39), 
тис.грн 

0,00 

38 

Сума заборгованості пенсійного фонду з перерахування пенсійних 
коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, 
банку), тис.грн 

0,00 

39 

Сума заборгованості пенсійного фонду за нарахованими, але не 
здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати 
пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими 
пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), тис. грн 

0,00 

40 

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного 
фонду, усього (рядок 41 + рядок 44 + рядок 47 + рядок 50 + рядок 51 + 
рядок 52), тис. грн 

17 891  

41 

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, 
що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 42 + рядок 
43), тис.грн 

16 776 

42 Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, тис. грн 3 125 

43 Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, тис. грн 13 651  

44 

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з об’єктами 
нерухомості, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього    
(рядок 45 + рядок 46), тис. грн 

62  

45 Сума прибутку (збитку)  від продажу об’єктів нерухомості, тис.грн 19  
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46 Сума прибутку (збитку) від переоцінки об’єктів нерухомості, тис.грн 43  

47 

Сума прибутку (збитку)  від здійснення операцій з банківськими 
металами, що перебувають в активах недержавного пенсійного фонду, 
усього (рядок 48+ рядок 49), тис. грн 

2 386 

48 Сума прибутку (збитку) від продажу банківських металів, тис. грн 8 

49 Сума прибутку (збитку) від переоцінки банківських металів, тис.грн 2 378 

50 
Сума прибутку (збитку) від списання кредиторської заборгованості, 
тис. грн 0,00 

51 
Сума прибутку (збитку) від вибуття активів, які перестають відповідати 
такому стану, за якого вони визнаються активами, тис. грн 

-1 339 

52 

Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з іншими активами,  не 
заборонені законодавством України, що перебувають в активах 
пенсійного фонду, тис.грн 

7 

53 

Сума пасивного доходу, отриманого на активи пенсійного фонду, 
усього (рядок 54+ рядок55 + рядок 56 + рядок 64 + рядок 65 + рядок 66 
+ рядок 67 + рядок 68 + рядок 69), тис. грн 

107 988 

54 
Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) 
банківських рахунках, тис.грн 

56 421 

55 
Сума доходу від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) 
сертифікатах банків, тис.грн 0,00 

56 
Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (рядок 57 + рядок 58 
+ рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62 + рядок 63), тис.грн 

50 414  

57 
Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом 
Міністрів України, тис. грн 29 649  

58 

Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно 
до законодавства, тис.грн 

151  

59 Сума доходу від облігацій місцевих позик, тис.грн 5 154  

60 
Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти 
України, тис. грн 

15 401  

61 
Дохід від цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами 
іноземних держав, тис.грн 

0,00 

62 Сума доходу від облігацій іноземних емітентів, тис. грн 0,00 

63 Сума доходу від іпотечних цінних паперів, тис. грн 59 

64 Сума доходу від дивідендів на акції українських емітентів, тис. грн 570 

65 Сума доходу від дивідендів на акції іноземних емітентів, тис.грн 0,00 

66 Сума доходу від плати за користування об’єктами нерухомості, тис. грн 177  

67 
Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, 
розміщені у банківських металах, тис. грн 

177 

68 
Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, що 
знаходяться на поточному рахунку, тис.грн 

228  

69 
Сума доходу від користування іншими активами, не забороненими 
законодавством України, усього, тис.грн 

0,00 

70 Сума інших доходів (втрат) пенсійного фонду, тис. грн -7 776  
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71 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів 
(рядок 72 + рядок 73 + рядок 74 + рядок 75+ рядок 76 + рядок 77 + 
рядок 81), тис.грн 

33 698  

72 
Сума витрат на оплату рекламних послуг про діяльність пенсійного 
фонду, тис. грн 

0,00 

73 
Сума витрат на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного 
фонду, тис. грн 

0,00 

74 
Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного 
фонду, тис. грн 

23 282  

75 Сума оплати послуг зберігача пенсійного фонду, тис.грн 1 629 

76 
Сума оплати послуг з проведення аудиторських перевірок 
недержавного пенсійного фонду, тис.грн 

201  

77 

Сума оплати послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними 
активами, які надаються третіми особами, усього, тис.грн (рядок 78+ 
рядок 79+ рядок 80) 

119  

78 
Сума оплати послуг торговців цінними паперами (посередника), тис. 
грн 116  

79 
Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав 
власності на цінні папери, тис.грн 

3 

80 
Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав 
власності на нерухомість, тис.грн 

0,00 

81 
Сума оплати інших послуг, надання яких з відшкодованням оплати  за 
рахунок пенсійних активів передбачено законодавством, тис. грн 

8 467  

82 
Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду 
(рядок 40 + рядок 53 + рядок 70 - рядок 71), тис.грн 

84 405 

83 Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, тис. грн 
168 034 

84 
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (рядок 9 - 
рядок 21 + рядок 82) , тис.грн 

170 377 

85 Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 84 - рядок 83) 2 343  

86 Кількість одиниць  пенсійних активів, од. 43 806 326,54871 

87 
Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на початок звітного періоду, 
грн 3,8510405438 

88 
Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на кінець звітного періоду, 
грн 3,8893227863 

89 Зміна чистої вартості одиниці  пенсійних активів (рядок 88 - рядок 89) 0,0382822425 
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Довідка  про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 березня 2021 року 
 

1.  Перелік інвестицій в цінні папери 
 
Вид цінних паперів Код за 

ЄДРПОУ 
емітента-
резидента 

Найменування 
емітента-резидента 

 

Міжнародний 
ідентифікаційни

й № ЦП 
 

Загальна 
вартість ЦП, 

тис.грн. 
 

Частка вартості 
активів НПФ, які 

знаходяться в 
управлінні (%) 

Дата 
погашення/ 

оферта 

Цінні папери, погашення та 
отримання доходу за якими 
гарантовано КМУ (з 
розбивкою за емітентами) 

00013480 ОВДП UA4000206460 13 623 7.97 22.11.2023 

00013480 ОВДП UA4000207880 15 324 8.96 22.05.2024 

00013480 ОВДП UA4000204150 20 859 12.20 26.02.2025 

00013480 ОВДП UA4000207518 13 850 8.10 26.05.2027 

Цінні папери, погашення та 
отримання доходу за якими 
гарантовано  місцевими 
радами (з розбивкою за 
емітентами) 

04055896 Львівська міська 
рада 

UA4000201354 5235 3.06 20.06.2021 

33644700 Івано-Франківська 
міська рада 

UA4000202329 7470 4.37 29.06.2021 

04059243 Харківська міська 
рада 

UA4000204770 6252 3.66 23.08.2022 

04055896 Львівська міська 
рада 

UA4000206312 2037 1.19 11.12.2022 

04059243 Харківська міська 
рада 

UA4000208052 1290 0.75 21.02.2023 

 
Облігації українських 

емітентів (з розбивкою за 
емітентами) 

21560045 АТ "Укрпошта" UA4000199368 8138 4.76 10.02.2021 

09806443 АТ "Таскомбанк" UA4000203855 7432 4.35 08.05.2024 

33942232 ТОВ "Альфа-
Лізинг-Україна" 

UA5000004250 8244 13.93 08.05.2024 

Разом х х х 109754 64.18 х 

   
 
 
 
 

    

 
2. Грошові кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках 

 
Найменування банку Код за 

ЄДРПОУ 
банку 

назва валюти Сума коштів у тис. 
грн 

Частка у 
загальній 

балансовій 
вартості активів 

ПФ, % 

ПАТ АБ «Південний» 20953647 UAH, 980, гривня 1 0,00 

АТ «Альфа-Банк» 23494714 UAH, 980, гривня 16 000 9,36 

АТ «Мегабанк» 09804119 UAH, 980, гривня 16 470 9,63 

АТ «Ідея Банк» 19390819 UAH, 980, гривня 16 190 9,47 
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АТ «Кретитвест Банк» 34575675 UAH, 980, гривня 10 532 6.16 

АТ «Кретитвест Банк» 34575675 UAH, 980, гривня 719 0.42 

АТ «Кретитвест Банк» 34575675 UAH, 980, гривня 700 0.41 

Разом    60 612 
 

35.44 

3. Грошові кошти на поточних рахунках у банку 

Найменування банку Код за 
ЄДРПОУ 

б  

назва валюти Сума коштів у тис. 
грн 

Частка у 
загальній 

б ій 
  
  

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 14305909 UAH, 980, Гривня 341 0,20 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 14305909 USD, 840, Долар США 0 0 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 14305909 € EUR,978, Євро 0 0 

Разом    341 0,20 

 
4. Дебіторська заборгованість 

 
Найменування дебітора Код за 

ЄДРПОУ 
банку 

Предмет 
заборгованості 

Вартість, тис.грн. Частка у загальній 
балансовій вартості 

активів ПФ, % 
АТ "Альфа - Банк" 20953647 грошові кошти %   149 0,09 

АТ "Кредитвест Банк" 23494714 грошові кошти %   130 0,08 

АТ "Кредитвест Банк" 23494714 грошові кошти %   8 0,00 

АТ "Кредитвест Банк" 23494714 грошові кошти %   7 0,00 

АТ "Ідея Банк" 19390819 грошові кошти %   5 0.00 

ПАТ АБ "Південний» 19390819 грошові кошти %   0 0,00 

Разом    298 0,17 
 
 

Всього активів НПФ х х 171 005 
 

100 
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Примітки до фінансової звітності за 1 квартал, що закінчився 31 березня 2021 року 

1. Інформація про пенсійний фонд та програми пенсійного забезпечення 
 
1.1.1. 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. 

 
1.1.2. Засновники Фонду 

 Засновниками В ПФ «Фармацевтичний» є  ТОВ «Агрокомплект» та ТОВ «Гарантія-Реєстр». 
 
1.1.3. 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.  
 
1.1.4. 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.  
 
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). 
 
1.1.6 Фінансові установи, що обслуговують Фонд:  

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; (Рішенням НКЦПФР 
від 01.07.2020 №341 переоформлена на ліцензію на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів 
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та діяльності у системі накопичувального пенсійного забезпечення – діяльності з адміністрування недержавних 
пенсійних фондів) 
      - 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 
 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 Банка – Зберігача Фонду: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9;       
 
1.2. Опис програми пенсійного забезпечення ВПФ «Фармацевтичний» 

 
Вкладники  Фонду   

Вкладниками Фонду є юридичні особи та фізичні особи. Фонд здійснює недержавне пенсійне 
забезпечення персоналу юридичних осіб, що є вкладниками на користь своїх працівників. 
Станом на 31.03.2021 року  Фонд має діючі пенсійні контракти з юридичними особами  - 17, з фізичними 
особами – 244. 
 
Учасники Фонду 

Учасниками ВПФ «Фармацевтичний» є фізичні особи, на користь яких сплачуються (сплачувалися) пенсійні 
внески до Фонду і які мають право на отримання пенсійних виплат або отримують такі виплати на умовах і в 
порядку, визначених пенсійним контрактом та договором про виплату  пенсії на визначений строк . 
Кількість учасників на 31.03.2021 р. становить – 1391. 
 
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 
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випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного 
банку України, що діяв на момент сплати, шляхом безготівкових розрахунків. 
      Пенсійні внески сплачуються перерахуванням відповідних грошових сум на поточний рахунок Фонду у його 
Зберігача. Розмір та порядок сплати пенсійних внесків встановлюється пенсійним контрактом відповідно до обраної 
пенсійної схеми. 
 
Пенсійні активи Фонду 

Пенсійні активи – активи Фонду, сформовані виключно внаслідок пов’язаної з провадженням ним діяльності 
з недержавного пенсійного забезпечення. 
     Пенсійні активи ВПФ «Фармацевтичний » складаються із: 

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

 Інвестиційна діяльність з активами Фонду здійснюється відповідно до його Інвестиційної декларації та вимог 
Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

 
Інвестиційна декларація 

Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику ВПФ «Фармацевтичний». В 
Інвестиційній декларації відображаються основні напрями інвестування активів Фонду та обмеження інвестиційної 
діяльності з пенсійними активами, встановлені у межах загальних вимог та обмежень інвестиційної діяльності, 
визначених Законом. Інвестиційна декларація ВПФ «Фармацевтичний» та зміни до неї розробляються і 
затверджуються Радою Фонду. 

 
Використання пенсійних активів Фонду 

Пенсійні активи, що накопичуються у Фонді, використовуються для цілей його інвестиційної діяльності, виконання 
зобов’язань Фондом перед його учасниками та оплати витрат, пов’язаних зі здійсненням недержавного пенсійного 
забезпечення з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. 
  
Основні показники діяльності Фонду 
 
-  Чисті активи Фонду на 31.03.2021 року – 170 377 тис. грн. 
- Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду за 1 квартал 2021 року становить – 3 982 тис. грн.; 
-  пенсійних виплат здійснено на загальну суму  – 702 тис. грн.; 
-  чисті активи Фонду за  1 квартал 2021 року виросли на  – 5 283 тис. грн. 

 
2. Загальна основа формування фінансової звітності 

 
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 квартал, що закінчився  31 березня 2021 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 2021 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. 

 
Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 
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При підготовці фінансової звітності за 1 квартал, що закінчився 31 березня 2021року, 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 2021 року.  

 
      Фонд у фінансовій звітності за 1 квартал, що закінчився 31.03.2021 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. 
 
Концепція діяльності керівництва в інтересах власників 
      Керівництво Фонду вважає, що в умовах в яких він здійснює діяльність, в тому числі під впливом світової 
пандемії COVID-2019, ефективність управління довіреними їй економічними ресурсами є високою та 
прийнятною. Фонд досягнув планових показників прибутковості. 
 
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. 

 
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. 

 
Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність затверджена до випуску на засіданні Ради Фонду 21 квітня  2021 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. 
        
Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається проміжною, тобто період з  01 
січня по 31 березня 2021  року. 
 
Основні принципи фінансової звітності 

Фінансова звітність за 1 квартал 2021 року була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності («МСФЗ»), що діють на 01.01.2021 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.  
    
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 
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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 
    Фінансові інструменти представляють собою фінансові активи та фінансові зобов’язання.  
    Актив це теперішній економічний ресурс, який контролюється суб’єктом господарювання у результаті 
минулих подій. Економічний ресурс — право, котре має потенціал для отримання економічних вигід . 
     Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в результаті минулих подій. 

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 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. 
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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. 

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.  
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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 
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 
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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; 

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. 
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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 
      Підвищення боргового навантаження в період економічної кризи економічної кризи – закономірне явище. У 
2021-му  Україна має виплатити 585,13 млрд. грн., у тому числі зовнішнім кредиторам  близько 5,72 $. 
Найгарячішим на боргову на борговому фронті стане вересень. У зв’язку з неможливістю розрахуватися з 
боргами на порядку денному може постати реструктизація держборгу. Це обернеться негативними наслідками : 
девальвація гривні, зростання інфляції, скорочення доходів громадян, падіння інвестицій. 
Виконання держбюджету 2021 залежить від грошей МВФ.  Якщо фінансування МВФ не відновиться, Україні 
доведеться покладатися на зовнішній і внутрішній ринки запозичень. Є сумніви, що 2021 рік ознаменується 
масовим і стабільним припливом нерезидентів на ринок ОВДП через високу оцінку внутрішніх ризиків і 
наявності альтернативних джерел інвестування. У разі відсутності компромісу з фондом з фінансування 
дефіциту можуть виникнути складності. Відповідно своєчасне виконання видаткової частини бюджету 
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ускладниться. Найбільш небезпечним рішенням для проведення бюджетних виплат у такій ситуації може стати 
випуск додаткової гривні. Такі дії можуть спровокувати гіперінфляцію.  
Практично всі макроекономічні прогнози на 2021р  передбачають прискорення інфляції в Україні порівнянню з 
2020 роком.  Зокрема Нацбанк 21 січня 2020 року підвищив свій інфляційний прогноз до 7%, за його оцінками   
у січні 2021 року інфляції в річному вимірі досягне 6,2 %, у березня 7%, у червні 8%.   
       На звітну дату неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації та наслідків 
пандемії на  ліквідність, дохід, стабільність та інші показники діяльності Фонду.  
 
Загальний ризик для операцій 
Пандемійний  2020 рік, що призвів до рецесії найбільших економік світу, показав, наскільки крихкий світовий 
економічний порядок. Відсутність вагомих кроків у напрямку реформи – це не тільки ризик інвестицій, але і 
все інше. Саме тому без активних реформ до ключових економічних загроз 2021 року відноситься девальвація 
національної валюти.  «Інвестиції застигли у всьому світі», адже очевидно, що інвестори вкладають гроші 
там, де безпечно, зручно і гарантовано. Найважливішим фактором анти привабливості нашої краї для 
інвесторів – не податкове законодавство і погані дороги, а криза судової влади і відсутність верховенства 
права, слабкі досягнення в боротьбі з корупцію, ускладнення взаємодії з податкової і  митницею.  
 
Очікуваний вплив спалоху коронавірусу COVID-19  
З початку 2020 року сполох коронавірусу COVID-19 розповсюдився по всьому світу, вплинувши на світову 
економіку та фінансові ринки. Протягом 2021 року очікується вплив на оцінку фінансових інструментів, що 
оцінюються за справедливою вартістю, на оцінку очікуваних кредитних збитків щодо відповідних фінансових 
активів відповідно до МСФЗ 9 “Фінансові інструменти”, а також на оцінку знецінення окремих нефінансових 
активів відповідно до МСБО 36 “Знецінення активів”. Внаслідок невизначеності і тривалості подій, 
пов’язаних зі сполохом короновірусу COVID-19, компанія не має практичної можливості точно та надійно 
оцінити кількісний вплив зазначених подій на фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 1 кварталі 
2021 році. В теперішній час Фонд уважно слідкує за фінансовими наслідками, викликаними зазначеними 
подіями.  
 
Зниження справедливої вартості фінансових інвестицій 
Станом на 31 березня 2021 року Фонд володів пакетом торгових цінних паперів (в тому числі і ОВДП) 
справедливою вартістю 109 754 тис грн. Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) 
рекомендував продовжити режим надзвичайної ситуації у світовій галузі охорони здоров'я. Комітет зазначив, 
що пандемія як і раніше являє собою надзвичайну подію, що продовжує негативно впливати на здоров'я 
населення в усьому світі, та економіку в цілому, а також вимагає скоординованої реакції світової спільноти 
для подолання цієї кризи. Отже, дохідність довгострокових ОВДП підвищувалася, що дозволило 
компенсувати втрати справедливої вартості торгового портфелю.  Зазначені коливання справедливої вартості 
не відображено у фінансовій звітності за 1 квартал, що закінчився 31 березня 2021 року.  
 

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. 
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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 
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 
справедливо
ю 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 

Депозит
и (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 

Ринковий, 
витратний 

Офіційні біржові 
курси організаторів 
торгів на дату оцінки, 
за відсутності 
визначеного біржового 
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інструментів капіталу здійснюється за 
справедливою вартістю на дату 
оцінки. 

курсу на дату оцінки, 
використовується 
остання балансова 
вартість, ціни закриття 
біржового торгового 
дня 

Дебіторська 
заборгованіст
ь 

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

Дохідний Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вхідні 
грошові потоки 

Поточні 
зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівнює 
вартості погашення, тобто сумі 
очікуваних контрактних грошових 
потоків на дату оцінки. 

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вихідні 
грошові потоки 

Фонд має систему контролю у відношенні оцінок справедливої вартості. Зазначена система включає. 
Управлінський персонал Фонду несе відповідальність за незалежну перевірку результатів інвестиційних 
операцій , а також всіх суттєвих оцінок справедливої вартості. Спеціальні механізми контролю включають: 

- перевірку спостережуваних котирувань;  
- щоквартальну перевірку у відношенні спостережуваних ринкових угод; 
- аналіз та вивчення суттєвих змін в оцінках.   

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

на прибуток або збиток. 
Суттєвого впливу використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої 
вартості на прибуток або збиток звітного та попереднього року не було. 
 

5.3. 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 

1квартал 
2020 

1квартал 
2021 

1квартал 
2020 

1квартал 
2021 

1квартал 
2020 

1квартал 
2021 

1квартал 
2021 

1квартал 
2021 

Дата оцінки 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2020 31.03.2021 
Фінансові 
інвестиції  

73 232 109 754 4 818 - – - 78 050 109 754 

Грошові кошти    62 373 60 953   62 373 60 953 
 

5.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості 
 За 1 квартал 2021 року та в попередньому 1 кварталі 2020 році переведень між рівнями ієрархії не було. 
 

5.5.  Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 1-2-го рівня 
ієрархії 

        
В наступні таблиці наведена інформація за 1 квартал, що закінчився 31 березня  2021: 
 

Класи активів, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю  

Залишки станом 
на 01.01.2021 р. 

Придбання 
(продажі) 

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

збитки визнані  

Залишки станом на 
31.03.2021 р. 

 

Облігації ( 1 рівень 99 996 11 737 -1 979 (переоцінка 109 754 



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 
в тис. грн. 

_______________________________________________________________________________
_ 

22 

ієрархії справедливої 
вартості) 

справедливої 
вартості ) 

Акції українських 
емітентів 
( 2 рівень ієрархії 
справедливої вартості) 

4 818 -4 818 - - 

ВСЬОГО: 104 814 6 919 -1 979 109 754 

 
В звітному періоді 2021 року Фондом для визначення справедливої вартості фінансових інвестицій, а саме 

:облігацій внутрішньої державної позики, облігації місцевих позик і облігацій підприємств українських 
емітентів використовувалась Інформація щодо вчинених правочинів на біржі в Загальнодоступній 
інформаційній базі даних Cbonds. 
  

5.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 
 
В наступній таблиці представлена інформація про суттєві спостережувані вихідні дані, що використані на 
кінець 1 кварталу 2021  року для оцінки справедливої вартості чистих активів, віднесених до 1-2-го рівня 
ієрархії справедливої вартості станом на 31.03.2021, поряд з аналізом чутливості до змін в спостережуваних 
даних, які Фонд вважає обґрунтовано можливими станом на звітну дату, виходячи з припущення, що всі інші 
змінні показники залишаться без змін: 
      
 Класи активів, 

оцінених за 
справедливою 

вартістю  

Показник , 
який брався 

для визначення 
справедливої 

вартості 

Метод 
оцінки 

Суттєві 
спостережувані  

дані 

Обґрунтоване 
відхилення  

Аналіз 
чутливості 

справедливої 
вартості до 

спостережуван
их даних 

Цінні папери, 
погашення та 
отримання доходу 
за якими 
гарантовано КМУ 

63 656 
Данні 

вартості 
ринку  

Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за рік 
-1,36% -1 490 

Цінні папери, 
погашення та 
отримання доходу 
за якими 
гарантовано  
місцевими радами  

22 284 
Данні 

вартості 
ринку 

Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за рік 
-0,07% -85 

Облігації 
українських 
емітентів 

23 814 
Данні 

вартості 
ринку 

Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за рік 
-0,37% -404 

 
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 
 
 Балансова вартість Справедлива вартість 

31.03.2021 31.03.2020     31.03.2021 31.03.2020 
1 2 3 4 5 

Фінансові інвестиції 109754 78050 109754 78050 

Дебіторська заборгованість - - - - 
Грошові кошти  60953 62373 60953 62373 

Кредиторська заборгованість 628 515 628 515 

      
Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, 
оскільки немає ринкового котирування цих активів. 
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      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.  Адміністративні витрати 
 

 1 квартал 
2021 рік 

1 квартал 
2020 рік  

Винагорода за послуги з адміністрування 503 402 
Винагорода за послуги  з управління активами 1 258 1 006 
Винагорода за послуги  зберігача 105 84 
Винагорода за послуги  аудитора 37 44 
Винагорода за послуги  торговця ЦП 4 4 
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: 1 907 1 540 

 
6.3. Інші фінансові доходи 
 

 1 квартал 
2021 рік 

1 квартал 
2020 рік  

Дохід від боргових цінних паперів 4 002 3 060 
Відсотки отримані від розміщення коштів на депозитних рахунках  1 767 2 756 
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку 2 1 
 Дивіденди 118 - 
Всього:      5 889 5 817 

 
       6.4. Інші доходи 

 

 1 квартал 
2021 рік 

1 квартал 
2020 рік  

Доходи від реалізації фінансових інвестицій  - - 
Доходи від дооцінки фінансових інвестицій  6 714 2 477 
Всього: 6 714 2 477 

 
6.5. Інші витрати 
 

 1 квартал 
2021 рік 

1 квартал 
2020 рік  

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій    - - 
Втрати від уцінки цінних паперів 8 693 3 166 
Витрати від зміни вартості фінансових інструментів 2 003 3 588 
Всього: 10 696 6 754 

 
7. Розкриття інформації про активи. 

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

переоцінки у прибутку або збитку 
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7.1. Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку 
 

Групи фінансових інвестицій 1 квартал 
2021 рік 

1 квартал 
2020 рік  

Цінні папери, погашення та отримання доходу, за якими гарантовано 
КМУ 63 656 33 971 

Акції українських емітентів  - 4 818 
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України  23 814 23 051 
Цінні папери, дохід за якими гарантовано місцевими радами відповідно 

до законодавства 22 284 16 210 

      ВСЬОГО : 109 754 78 050 
 

Фонд здійснює облік фінансових інвестицій за справедливою вартістю. 
 

Назва активу 
Відсоток 
володіння 

Балансова 
вартість на 
31.03 .2021 

Частка в 
загальній 
балансовій 
вартості 
активів (%) 

Відсоток 
володіння 

Балансова 
вартість на 
31.03.2020 

Частка в 
загальній 
балансовій 
вартості 
активів (%) 

1. Облігації українських емітентів       
ТОВ "РУШ" UA4000200380 - - - 5,5 5625 4,00 
ПАТ "Укрпошта" UA4000199350 3,75 8138 4,76 0,031 4805 3,41 
АТ "Таскомбанк" UA4000203855 7,3 7432 4,35 5,88 6039 4,29 
ПАТ "Укртелеком"UA4000179428 - - - 1,6 6582 4,68 
ТОВ "Альфа-Лізинг-
Україна"UA5000004250 

8,16 8244 4,82 - - - 

2. Облігації місцевих позик       

Львівська міська рада UA4000201354 2,36 5235 3,06 2,36 5233 3,72 

Харківська міська рада UA4000204770 2,4 6252 3,66 2,4 6336 4,50 

Івано-Франківська міська рада 
UA4000202329 

7,36 7470 4,37 4,46 4641 3,30 

Львівська міська рада UA4000206312 0,648 2037 1,19 - - - 

Харківська міська рада UA4000208052 0,5 1290 0,75 - - - 

3. Облігації внутрішніх позик       
ОВДП UA4000207880 0,22 15324 8,96 - - - 

ОВДП UA4000203921 - - - 0,93 24611 17,48 

ОВДП UA4000198006 - - - 0,35 4037 2,87 

ОВДП UA4000203723 - - - 0,05 4777 3,39 
ОВДП UA4000206460 0,12 13623 7,97 0,01 546 0,39 
ОВДП UA4000204150 0,045 20859 12,20 - - - 
ОВДП UA4000207518 0,27 13850 8,10 - - - 

4. Акції українських емітентів       

Акції ПАТ "НВЦ "Борщагівський 
хіміко-фармацевтичний завод" 
UA4000137228 

- - - 0,45 4 818 3,42 
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 1 квартал 
2021 рік 

1 квартал 
2020 рік  

Поточна дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 298 344 
ВСЬОГО : 298 344 

 
7.3. Грошові кошти 
Сума  залишків на рахунках підтверджена виписками банків станом на останній операційний день у банку  

на 31 березня 2021 році. 
 

 Строк  погашення 
депозитів 

1 квартал 
2021 рік 

1 квартал 
2020 рік  

Грошові кошти на поточному рахунку  - 341 613 
Грошові кошти на депозитних рахунках, всього : -   
ПАТ АБ «Південний» (Код МФО 328209) 02 червня 2021 року 1 1 
АТ «Укргазбанк» (Код МФО 320478) - - 10000 
АТ «Альфа-Банк» (Код МФО 300346) 04 листопада 2021 року 16000 12240 
АТ «ПУМБ» (Код МФО 334851) - - 12500 
АТ «Мегабанк» (Код МФО 516290) 06 грудня 2021 року 16470 13300 
АТ «Ідея Банк» (Код МФО 336310) 01 грудня 2021 року 16190 13719 

  АТ «Вест Файненс енд Кредит Банк»  
(Код МФО 380441) 

07 травня 2021 року 11951 - 

Всього:  60953 62373 
  
Грошові кошти  Фонду  не обмежені у використані. 
Всі грошові кошти Фонду знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного 

рівня. (зазначено в примітці 12.4) 
 

8. Розкриття інформації про поточні зобов’язання 
 

Кредиторська заборгованість за розрахунками : 1 квартал 
2021 рік 

1 квартал 
2020 рік  

Заборгованість за послуги з адміністрування 170 139 
Заборгованість за послуги з управління активами  
 (з пов’язаною особою) 423 347 

Заборгованість за послуги зберігачу 35 29 
Всього   : 628 515 

 
9. Інформація про чисту вартість активів (ЧВА) 

 
Розмір чистої вартості активів  Фонду на кінець дня 31.03.2021 р. становить 170 377 тис. грн. За 3 місяці  

2021 році розмір чистої вартості активів збільшився на 5283 тис. грн. відносно розміру чистої вартості 
активів  на початок року  2020 року. 
 

 1 квартал 
2021 рік 

31.12. 
2020 рік  

Чиста вартість активів  170 377 165 094 
 

      
 
 

10. Звіт про рух грошових коштів 
 

 Звіт грошових коштів за 1 квартал 2021 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. 
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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 квартал 2021 року становить – 1 937 тис грн. 
(від’ємне   значення). 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 1 квартал 2021 року становить – 1 037  тис. 
грн. (від’ємне значення) 

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за 1 квартал 2021 року становить – 3 331 тис. грн. 
(позитивне значення) 

Результатом чистого руху коштів від діяльності Фонду за 1 квартал 2021 року  – 357 тис. грн. (позитивне   
значення). 
 
 

 
 

11. Звіт про зміни в  капіталі 
 

За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 31 березня 2021 року відсутній, оскільки 
зобов’язання 

Фонду перед його учасниками, збільшені на суму інвестиційного прибутку, отриманого за 1 квартал 2021 
року, наведені в балансі в розділі V Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду.  
      Нерозподілений прибуток (збиток) Фонду станом на 31 березня 2021 року в балансі не відображається, 
оскільки фінансовий результат, отриманий від діяльності за 1 квартал 2021року  віднесений на збільшення 
зобов’язань Фонду перед його учасниками, які станом на 31 березня 2021 року складають 2002 тис. грн.   
В 1 кварталі 2020 році  прибуток  від інвестування склав 3589 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; 
- компанії, що контролюють Фонд, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток 

голосів у Фонді; 
 

Інформація щодо пов’язаних осіб в 2021-2020 рр. 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% 
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С Керівник Компанії з управління активами – фізична особа  
  Керівник ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест» 

Зелинський Антон Олександрович 
0,00 % 

 
Кінцеві бенефіціари власників у ВПФ «Фармацевтичний» відсутні, у зв’язку з тим, що у ВПФ 

«Фармацевтичний» відсутній статутний капітал та відповідно до законодавства про недержавне пенсійне 
забезпечення. 
 
Протягом  1 кварталу 2021 та 1 кварталу 2020 років ВПФ «Фармацевтичний» мав такі операції з пов’язаними 
особами: 
 3 місяці 2021 3 місяці 2020 

 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) 

1 761 1 907 1 408 1 540 

Поточна кредиторська заборгованість 593 628 486 515 

 
        Всі операції між пов’язаними сторонами були проведені на звичайних комерційних умовах. 
12.4. Ризики і керування ризиками 

 
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. 
 
12.4.1. 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); 
– 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 облігацій внутрішньої державної позики 
Станом на 31 березня 2021  року в наявності у Фонда є облігації внутрішньої державної позики 

загальною номінальною вартістю 63 656  тис грн., частка в загальній балансовій вартості активів  37,22 %.  
Данні цінні папери мають характеристику довгострокових, короткострокових в національній валюті та 
мають рейтинг В та В3 з прогнозом стабільний.  

Орієнтиром для інвестора щодо ступеня кредитного ризику боргового зобов’язання є кредитний рейтинг. 
На розвинених фондових ринках існує чітка залежність між рівнем кредитного рейтингу та дохідністю  
боргових цінних паперів. Знаючи кредитний рейтинг боргового зобов’язання, завжди можна оцінити 
необхідну за цього ступеня ризику дохідність цінних паперів. 
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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. Кредитний рейтинг оцінка 
ступеня кредитного ризику,що вказує на ймовірність невиконання (непогашення) боргових зобов’язань.     
Взаємозв’язок між  рівнем кредитного рейтингу та дохідністю (або вартістю)  боргового зобов’язання 
справедливі не лише на в теорії але й емпірично доведені на практиці. Причому, за наявності на ринку 
цінних паперів різних класів надійності різниця в ставках дохідності між ними може бути дуже суттєвою. 
Аналіз ретроспективних статистичних даних американського фондового ринку за досить тривалий (близько 
50років) період часу, проведений західними економістами, свідчить, що в період економічного піднесення 
різниця ставок дохідності між зобов’язаннями інвестиційного та спекулятивного класу скорочується. Проте 
в умовах спаду економіки інвестори не прагнуть до високої дохідності, а намагаються не втратити  зароблені 
раніше кошти, вкладаючи їх в надійні зобов’язання.  

На жаль, не зважаючи на прагнення рейтингових агентств надавати ринку об’єктивну оцінку, кредитний 
рейтинг не може бути абсолютно точним і справедливим, оскільки відображає лише узагальнену  
суб’єктивну думку спеціалістів рейтингового агентства, що проводить рейтинговий аналіз.  
 
Cтруктура цінних паперів недержавного пенсійного фонду станом на 31 березня 2021 року: 

 
Вид цінних 
паперів, 
міжнародний 
ідентифікаційни
й № ЦП, 
найменування 
емітента 

31.03. 
2021р 

Частка 
від 
активів, 
% 

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку ЦП 
емітента 

(за наявності) 
Fitch 
Ratings 

Standart & 
Poor’s (S&P) 
S&P Global 
Ratings 

Moody's 
Investors 
Service 

ТОВ "РА 
"Експерт-
Рейтинг" 

Кредит-
Рейтинг 

НРА 
Рюрик 

ОВДП 
UA4000206460 
Міністерство 

фінансів України 
 

13 623 7,97 uaВ      

ОВДП 
UA4000207880 
Міністерство 

фінансів України 

15 324 8,96 uaВ      

ОВДП 
UA4000204150 
Міністерство 

фінансів України 

20 859 12,20 uaВ      

ОВДП 
UA4000207518 
Міністерство 

фінансів України 

13 850 8,10 uaВ      

 63 656 37,22       
ОВМП 

UA4000201354 
Львівська міська 

рада 

5 235 3,06 uaAA      

ОВМП 
UA4000202329 

Івано-
Франківська 
міська рада 

7 470 4,37     uaBBB  

ОВМП 
UA4000204770 

6 252 3,66 uaAA      
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Харківська 
міська рада 

ОВМП 
UA4000206312 

Львівська міська 
рада 

2 037 1,19 uaAA      

ОВМП 
UA4000208052 

Харківська 
міська рада 

1290 0,75 uaAA      

 22 284 13,03       
Облігація 

підприємства 
UA4000199368  
АТ "Укрпошта" 

 

8 138 4,76      uaAA 

Облігація 
підприємства 

UA4000203855  
АТ 

"Таскомбанк" 

7 432  4,35     uaAAA  

Облігація 
підприємства 

UA5000004250  
ТОВ "Альфа-

Лізинг-Україна 

8 244 4,82 
 

   uaAA   

 23 814 13,93       
Разом 109 754 64,18       

 
 
Cтруктура цінних паперів недержавного пенсійного фонду станом на 31 березня 2020 року: 
 
 

Вид цінних 
паперів, 
міжнародний 
ідентифікаційни
й № ЦП, 
найменування 
емітента 

31.03. 
2020р 

Частка 
від 
активів, 
% 

Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку ЦП 
емітента 

(за наявності) 
Fitch 
Ratings 

Standart & 
Poor’s 
(S&P) 
S&P Global 
Ratings 

Moody's 
Investors 
Service 

IBI-Rating Кредит-
Рейтинг 

НРА 
Рюрик 

ОВДП 
UA4000203921 
Міністерство 

фінансів 
України 

24 611 17,48  uaA 
 

    

ОВДП 
UA4000198006 
Міністерство 

фінансів України 

4 037 2,87  uaA 
 

    

ОВДП 
UA4000203723 
Міністерство 

фінансів України 

4 777 3,39  uaA 
 

    

ОВДП 
UA4000206460 
Міністерство 

фінансів України 

546 0,39  uaA 
 

    

 33 971 24,13       
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ОВМП 
UA4000201354 

Львівська міська 
рада 

5 233 3,72       

ОВМП 
UA4000202329 

Івано-
Франківська 
міська рада 

4 641 3,30 uaAА 
 

     

ОВМП 
UA4000204770 

Харківська 
міська рада 

6 336 4,50     uaA  

 16 210 11,52       
Акція проста, 
UA4000137228 
ПАТ НВЦ 
"Борщагівський 
ХФЗ" 

4 818 3,42       

 4 818 3,42       
Облігація 

підприємства 
UA4000203855 

АТ 
"Таскомбанк" 

6 039 4,29    uaA/   

Облігація 
підприємства 

UA4000199350 
ПАТ 

"Укрпошта" 

4 805 3,41       
uaAA/  

Облігація 
підприємства 

UA4000179428 
ПАТ 

"Укртелеком" 

6 582 4,68    uaBBB   

Облігація 
підприємства 

UA4000200380 
ТОВ "РУШ" 

5 625 4,00    uaA   

 23 051 16,38       
Разом 78050 55,45       

 
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 31.03.2021 року та 31.03.2020 року депозити Фонду складають: 

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

установи 

Найменування кредитного агентства 1 квартал 
2021 рік 

1 квартал 
2020 рік  

ПАТ АБ «Південний» (Код МФО 
328209) 

с uaAА 1 1 

АТ «Укргазбанк» (Код МФО 
320478) 

РА «Експерт-Рейтинг» uaАА+ - 10000 

АТ «Альфа-Банк» (Код МФО 
300346) 

РА «Експерт-Рейтинг» uaAАА 16000 12240 

АТ «ПУМБ» (Код МФО 334851) РА «Кредит-Рейтинг» uaAАА  12500 
АТ «Мегабанк» (Код МФО 
516290) 

РА «Експерт-Рейтинг» uaAА 16470 13300 
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АТ «Ідея Банк» (Код МФО 
336310) 

РА «Кредит-Рейтинг» uaAА 16190 13719 

  АТ «Вест Файненс енд Кредит 
Банк»  
(Код МФО 380441) 

РА «IBI-Рейтинг»   uаAA+ 11951 - 

 
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. 
 
12.4.2. 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 високо інфляційному 
середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, Фонд контролює частку активів, розміщених у 
боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. 

Він здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі 
зростання відсоткових ризиків 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  1 квартал 2021 1 квартал 2020 

Банківські депозити 60 612 61 760 
Частка в активах Фонду, % 35,44 43,87 

Державні облігації 85 940 50 181 
Частка в активах Фонду, % 50,25 35,65 

Облігації підприємств 23 814 23 051 
Частка в активах Фонду, % 13,93 16,38 

Всього 170 366 134 992 
Частка в активах Фонду, %      99,62% 95,9% 

Слід зазначити, що облігації, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом 
Міністрів України, мають мінімальний відсотковий ризик, тому що обертаються на ринку, їх оціночна 
вартість залежить від багатьох факторів ( дохідність, строк погашення, ціна на біржі тощо) 
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12.4.3. 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. 

Для управління ризиком ліквідності Фонду контролюються обсяги ліквідних активів, які можуть бути 
конвертовані у грошові кошти упродовж п’яти днів. П’ять днів – це строк, протягом якого адміністратор 
пенсійного фонду повинен здійснити пенсійну виплату учаснику або перерахувати його кошти до іншої 
фінансової установи відповідно до заяви. 
 

Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення 
 

Назва активу  31.03.2021 31.03.2020 
Менше ніж 5 

днів 
більше ніж 5 
днів 

Менше ніж 5 днів більше ніж 5 
днів 

Грошові кошти  341  613  
Депозити  16 190 44 422 36 219 25 541 
Боргові цінні папери 109 754  78 050  
Дебіторська заборгованість 298  344  
Всього активів 126 583 44 422 115 226 25 541 
Поточні зобов’язання  628  515  
Розрив(актив мінус зобов’язання) 170 377  140 252  

 
Динаміка рівня ризику ліквідності Фонду характеризується наведеними нижче даними 

 
 
 

Показники На 31.03.2021 31.12.2020 
Вихідні дані, тис.грн 

Вартість активів на кінець звітного періоду 171 005 165 703 
У тому числі: грошові кошти 60 953 60 596 
Поточні фінансові інвестиції 109 754 104 814 
Зобов’язання на кінець звітного періоду 628 609 

Показники ліквідності Фонду 
Показник  Значення  

нормативне Фактичне  
Коефіцієнт абсолютної ліквідності  Не менше 0,15 271,83 271,61 
Коефіцієнт швидкої ліквідності  Не менше 0,6  272,30 272,09 
Коефіцієнт покриття Не менше 1,0 272,30 272,09 

 
Наведені у таблиці показники, надають підставу для висновків щодо ліквідності активів Фонду: 

- вартість активів за 1 квартал 2021 рік збільшилась на 5 302 тис.грн, або на 3,20%; 
- всі показники ліквідності (поточної платоспроможності) Фонду знаходяться на високому рівні, 

значно перевищуючи їх нормативні значення. 
 
12.4.5. Вимоги достатності капіталу й керування капіталом 

Відповідно до вимог Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення», інформація, що оприлюднюється 
недержавним пенсійним фондом, обов'язково повинна містити дані про зміни чистої вартості активів 
пенсійного фонду та чистої вартості одиниці пенсійних активів цього фонду . 

Фондом, станом на 31 березня 2021 року проведено розрахунок чистої вартості активів недержавного 
пенсійного фонду: 
 

                                                                                                                                                       
  № 

Найменування показників 1квартал 2021 2020 

1 Активи недержавного пенсійного фонду  171 005 165 703 
2 Зобов’язання недержавного пенсійного фонду  628 609 
3 Чиста вартість активів 170 377 165 094 



Bllcl> «cl>apMaQCBTuqnuih> €,l.I;PIIOY 33262460 
B THC. rpH. 

4 1 qi1CTa BapTiCTb O,li.I1H11Ui neHCiHHI1X aKTI1BiB 3,88932278631 3,8433839894 

qi1CTa BapTiCTb O,li.11H11Ui neHCiHHI1X aKTHBiB 3a CTaHOM Ha 31 6epe3HJI 2021 poKy CKJla,ll.a€ 3,8893227863 Ta 

36iJlbllii1JlaCJI y nopiBHJIHHi 3 fi0Ka3HI1KOM Ha 31 rpy.D.HJ! 2020 poKy Ha 1,20%. 

12.5 OnepaZJiiiHi cezMeHmu 
flpOTHfOM 1 KBapTa1lY 2021 poKy <!>OH.ll. 3.D.iHCHIOBaB .D.iHJlbHicTb B O,li.HOMY reorpacpiqHoMy Ta 6i3HeC cerMeHTi, 

ODKe ,[(O,ll.aTOK ,li.O cpiHaHCOBOl 3BiTHOCTi «IHcpopMaUiH 3a cerMeHTaMI1» He roTyBaBCH. 

12. 6. flooii" niCllR oamu 6aJlaHcy 
ITOJl i 'i, mo si.n.6yn 11cl! Mi)({ .n.aToio cKnanamm 6aJiaHcy i tlaTOIO 3aTsep.n.)({eHHH cpiHaHcoso'i 3BiTHocTi, 

n inroTOBJleHOI JlJlll BHnycKy, He BHJ1 11 HYJ111 !Ia HOKa3HI1KJil cpiHaHCOROI 3BiTHOCTi, n inroTOBJleHOI <l>OHJlY CTaHOM Ha 31 
6epe3HH 202 1 poKy. 

,[(npcKTop TOB "KY A "rapanTiH-InscCT" 

roJIOBHHH 6yxraJITCp TOB "KY A"rapanTiH- 111 WHipyKT.A. 


	ADP6014.tmp
	РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ  ВІДПОВІДНО  ДО  МСБО 26 «ЗВІТНІСТЬ  ЩОДО  ПРОГРАМ  ПЕНСІЙНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
	Довідка  про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 березня 2021 року
	Органи управління ВПФ «Фармацевтичний»
	Вкладники  Фонду
	Учасники Фонду
	Тип пенсійної програми з визначеними внесками
	Умови  припинення пенсійної програми
	Порядок укладення пенсійних контрактів з ВПФ «Фармацевтичний»
	Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування
	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 в...
	Пенсійні активи Фонду
	Інвестиційна декларація
	Використання пенсійних активів Фонду
	Основні показники діяльності Фонду
	Достовірне подання та відповідність МСФЗ
	Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації

	Керівництво Фонду вважає, що в умовах в яких він здійснює діяльність, в тому числі під впливом світової пандемії COVID-2019, ефективність управління довіреними їй економічними ресурсами є високою та прийнятною. Фонд досягнув планових показників ...
	Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступень округлення
	Припущення про безперервність діяльності
	Рішення про затвердження фінансової звітності
	Звітний період фінансової звітності
	Основні принципи фінансової звітності
	Основа формування облікових політик
	Інформація про зміни в облікових політиках
	Форма та назви фінансових звітів
	Методи подання інформації у фінансових звітах

	Визнання фінансових інструментів
	Грошові кошти
	Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
	Доходи
	Витрати
	Забезпечення
	Умовні зобов'язання та умовні активи
	Події після дати балансу


	Загальний ризик для операцій
	Пандемійний  2020 рік, що призвів до рецесії найбільших економік світу, показав, наскільки крихкий світовий економічний порядок. Відсутність вагомих кроків у напрямку реформи – це не тільки ризик інвестицій, але і все інше. Саме тому без активних рефо...
	Очікуваний вплив спалоху коронавірусу COVID-19
	7.1. Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
	12.4. Ризики і керування ризиками
	Cтруктура цінних паперів недержавного пенсійного фонду станом на 31 березня 2021 року:


	Cтруктура цінних паперів недержавного пенсійного фонду станом на 31 березня 2020 року:

	8.9.24.pdf
	РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ  ВІДПОВІДНО  ДО  МСБО 26 «ЗВІТНІСТЬ  ЩОДО  ПРОГРАМ  ПЕНСІЙНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»
	Довідка  про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 березня 2021 року
	Органи управління ВПФ «Фармацевтичний»
	Вкладники  Фонду
	Учасники Фонду
	Тип пенсійної програми з визначеними внесками
	Умови  припинення пенсійної програми
	Порядок укладення пенсійних контрактів з ВПФ «Фармацевтичний»
	Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування
	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 в...
	Пенсійні активи Фонду
	Інвестиційна декларація
	Використання пенсійних активів Фонду
	Основні показники діяльності Фонду
	Достовірне подання та відповідність МСФЗ
	Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації

	Керівництво Фонду вважає, що в умовах в яких він здійснює діяльність, в тому числі під впливом світової пандемії COVID-2019, ефективність управління довіреними їй економічними ресурсами є високою та прийнятною. Фонд досягнув планових показників ...
	Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступень округлення
	Припущення про безперервність діяльності
	Рішення про затвердження фінансової звітності
	Звітний період фінансової звітності
	Основні принципи фінансової звітності
	Основа формування облікових політик
	Інформація про зміни в облікових політиках
	Форма та назви фінансових звітів
	Методи подання інформації у фінансових звітах

	Визнання фінансових інструментів
	Грошові кошти
	Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
	Доходи
	Витрати
	Забезпечення
	Умовні зобов'язання та умовні активи
	Події після дати балансу


	Загальний ризик для операцій
	Пандемійний  2020 рік, що призвів до рецесії найбільших економік світу, показав, наскільки крихкий світовий економічний порядок. Відсутність вагомих кроків у напрямку реформи – це не тільки ризик інвестицій, але і все інше. Саме тому без активних рефо...
	Очікуваний вплив спалоху коронавірусу COVID-19
	7.1. Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку
	12.4. Ризики і керування ризиками
	Cтруктура цінних паперів недержавного пенсійного фонду станом на 31 березня 2021 року:


	Cтруктура цінних паперів недержавного пенсійного фонду станом на 31 березня 2020 року:


