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O;tmum• BIIMipy: TJJC. rpH. 6c3 ;tccxTKosoro 3HaKa (oKpiM po3JliJIY IV 3aiTy 11po ljliH3Hcoai pc3yJJhTam (3siTy 11po cyKymmii I!OXill) 
(cflopMa N~2 ) , rpowoai nmm3HHKH HKoro uaso.nHTbCH a rpHBHHX 3 KonHiKaMH) 

CRJl~'l.cHo (3po6t-tTII noJHalfh]' "v" y ni.:1noRillHiH KJTiTHHHi): 

33 nonolKeJJ JJxM II (cTaJJl!apTa\IH) 6yxranTepchKoro o6ni Ky 

'Ja Mi>KHapo.UUIIMII CTaH,UapT3M II ~l i HaHCO BO"f 3BiTHOCTi 

liananc (3s iT npo ljlinancosnii cTan) 
na 30092021 p 

<l>op>~a .1\il Ko11 Ja,llKY,ll I 1801001 

AKTH B 
Ko)l Ha nolfaTo" Ha Tdneut. 

PHIU<a JolTnoro po~y 3BITII OrO ncpiO.l)' 

I 2 3 4 

J.Heo6opoTni a>.-rnon 

HeMaTepianLni aKTHBH: 1000 - -
ncpsicHa sapTiCTb I00 1 - -

naKomttteHa ar-.wpnf3auin 1002 - -
He3asepweu i KaniTanhHi insecnmi'i 1005 - -
OcHORHi 3aco6H: 1010 - -

nepaictm sapTiCTb 1011 - -
·moe 1012 - -

1uoeCTHUi ii JJa uepyxoM iCTb 1015 - -
ncpaicHa BapTiCTb iHBCCTIIUifiHo'i HCJlYXOMOCTi 101 6 - -
3i iOC inoecntuiii110'i uepyxor-.~ocri 1017 - -

JloorocTpoKoB i 6ioJJOri11H i aKTitBU 1020 - -
nepoicHa BapTiCTh JlOBrOCTpOKOBHX 6ionorilfHHX aKTIJBiB 1021 -
HaKoJtlllJCHa aMopn13aui.H .uoaroCTpoKoaux 6ionorittHIIX aKTIIBiB 1022 - -

)loBroCTJlOKOBi ljli HaHCOBi iHBeCTIIUi\: 
1030 

Sll\ i o6JTiKORYIOThCSI 3a 1\-ICTO}lOM yqacTi R KaninUii iHTITHX ni,TJ;npHfl\fCTR 
- -

inwi QJii Jancoai inaecTHui·i 1035 -
)loBrOcTpOKOB<l llC6iTopCbK<l 3a6oproBaHiCTb 1040 - -
B i.ucTpot.~ e Hi noJiaTKoai aKntBH 1045 -
ry:~a i JJ 1050 -
Bi.ucrpolJeHi aKsi3HUiHHi aurpaTH 1060 

3a.! IIIWOK KOWTiB y UCHrpaJJi30BaHHX Clp3XOBIIX pC3CpBttiiX QloH,!.l3X 1065 - -

1Hwi Heo6opomi aKmou 1090 -
Y choro Ja pOJl!inoM I 1095 0 0 

II. OoopoTJii a>.-r11n11 

3anacu 1100 - -
8 Hpo6Huqi :xmacn 110I -
HeJaoepweue onpo6JJ HUTBO 1102 - -
r OTOBU n JlOilYKUiX 11 03 - -
Tosapn 1104 - -
n oT01Hii 6iOJJOri lJii i 3KTIIBU 11 10 - -
,llcnoJHTJt nepecTpaxyoaHHH 1115 - -
BcKccJJi OJlCplKaH i 1120 

,lle6iTopcbKa 3a6oprosanicTb 3a npOl!YKUiJo, TosapH, po6oTif, noceyrn 11 25 . -
,lle6iTopChKa 3a6oprosaHicTh 3a po3paxyHKaMJJ: 

11 30 
33 BH.!l.311HMH UBUIIC3MH 

3 610l!lKCTOM Il35 

y TDMY ~Hcn i 3 no~taTKy ua npn6ymK 1136 - -
,[{c6iTopcbKa Ja6oprosaHiCTh 'Ja pm paxyHKUMII 'J HapaxosaJHJX ;tOXOJliB 1140 293 150 

,[{e6iTOpChK3 Ja6oprOBaH iCTh 3a Jl03Jl3XYHK3MH i3 BII)'TpiuiHiX Jl03paxyHK iB 1145 -
IHWa II OTO~Ha ).tCOiTOJlChKa Ja6oprosaHiCTh 1155 

noT011Hi l!> iHUHCOBi iHBeCTJH.tri 1160 104814 I 307M2 

r powi Ta 'iX CKBisaneHTJJ 1165 60596 49876 

r oTiBKa 1166 - -
Paxy11Kn s 6aHKax I 167 60596 49876 

8liTJlaTIJ Maii6YTHix ncpio.~iB 1170 - -
LfaCTKa nepCCTJl3XOBHKa y CTJlaXOBHX pe3epoaX 1180 -
y TOMY •mcni s: 

1I81 
JlC3CpBaX l!OBJ'OCTpOKOBIIX J06os 'MJaHh 

- -



pe3epsa.x 36~-tTKIB a6o pe3epsax nai'JeiKm-tx onnnaT 11 82 -
pc1cpsax ncJapo6nemlx npcMiii 11 83 - -
iliWHX CTpaXOBHX pe3epnax ! 184 

lnwi o6opomi aKTI!Bif 1190 

Y ct.oro 1a pp lnlnoM II 1195 165703 I 80808 

III. Heo6opoTJri ariTnsn, YTimMysani IIJJH npoJia>~;y, Ta rpymr Blf6)'TTH 1200 

Ji aJ IBIIC 1300 165703 I 80808 

0aCIIR 
Kon Ha nottaTOI\ 1-l a ~in cu t. 

pn.a r<a JBITJroro ncpio.ay JBiTJroro ncplo;~y 

I 2 3 4 

I. Bnacunll r<aniTan 

3apeECTpOBaHHfi (na~OBHfi) KaniTan 1400 -
Brr ecKII 110 Helapeccrposanoro crnryTnoro Kaninny 1401 - -

. Kanimn y JIOO tl iHKax 1405 - -
.llo.naTKOBIIif KaniTan 14 10 -
.EMiciihmH llUXiJt 141 I -
H aKoOH11eui t<ypcoai pi3tmui 1412 -
Pc3cpRmtff KaniTUJ! 141 5 

HepolnoJiinenuij npH6yTOK (nenoKpHTHH 361lTOK) 1420 

Hconna'!cHHil KaniTom 1425 ( -) (-) 

BunytiCHHfi Kaniran 1430 ( -) ( -) 

hrw i pc1cpsn 1435 

Y cboro '18 pol.!(iJroM I 1495 0 0 

II. )J.osrocTpor<oBi Jooos ' HJann H i Ja6c3nc•rcnn H 

Bi;tcTp011CHi noJI,aTKoai Jo6oo's3aHHH 1500 

lle11ciihri 3o6os "R33HHR 1505 - -
JloarucTpoKoRi KpC,lllfTH 6amdR 15 1_0 

Jn wi JIOBfOCTpOKOB i 30608 "R33HI!R IS IS 

,llunrocTpoKoRi ·m6c::mct.JcHH.R 1520 -
)lonrocTpoKoBi Ja6e3neqen n• RHTpaT nepconany 152 1 

I~ ilrLosc <jlinancynaHHR 1525 

Enaro}liihra JlOfiOMora 1526 -
Crpaxosi pC'3CpBH 1530 - -
y TOMY t.Jucn i: 

I 53 1 
pe'3CJ'R /{URfOCTJlOKO_BHX 'JU6UR '.R3aHb -
peJepo J6W"tKio a6o pe3epo HaneiKHHX onnnaT 1532 - -
pCJC)lB IIClapoqJICIIHX npcM iii 1533 -
imui cTpaxosi pe3epBM 1534 

IHBCCTI!IIif!H i KOIITpaKTI! 1535 - -
llp>130BHH tjlO IIJl 1540 - -
Pc1cps na smuraTy !lli<CK-IIoTy 1545 -
Y cboro 1a pOllliJroM II 1595 0 0 

III. IloTO'IIIi 3o6os'sJannll i Ja6C311C'ICIIIIII 

KopoTKOCTpoKosi Kpe.aHTH 6anKiR 1600 

BeKccni srutaHi 1605 

1loTo1mn Kpe;ufTopcbKa 1a6oprosaHiCTb 3a: 
1610 

.!l;OBrocTp OKOBIIMH '306UB1R3aHH.RMH 

Toaapw, po6ont, nocnyrn 16 15 609 666 

p03paxyHK3MII 1 6tO)lli<CTOM 1620 - -
y TOMY •mcni 3 no!laTKY na npH6yroK 162 1 -
pmpaxynKaM II 1i CTpaxysann• 1625 - -
po3paxynKaMH 3 OIIJIUTII nparli 1630 -
n oT04Ha Kpe.UHTOpCbKa 336oproaaHiCTh 33 OJ1Cp)K3HI-I MH 303HC3Mll 1635 -
noT01fHa ~pe){I-ITUpCE.Ka 3aGopruBaHiCTb 3a p o3paxyHKUMJ.f 3 Y1IaCHHKUMU 1640 -
lloTO'!Ha Kpe.aHTopcLKa 1a6oprosanicTL i1 snyrpiwnix po3paxyHKiB 1645 -
n uTU1rHU KpC}U.fTUJlCI.tca 3a6oproBUI-IiCTJ:, 33 CTpaXUROIO ,lli.RRhHiCTIO 1650 -

n oT04 11i 3a6C3TJCttCIIIUI 1660 -
)loXO!ill Mali6yTH iX nepio)liB 1665 -
Bi.uc;Tpo4ett i KoM iciHni .noxo)lH si.n nepecTpaxoawKiB 1670 -
IHwi IIOTOLJHi :m6oo'Jr~UH HM 1690. -
Y Cboro 1a po3JliJIOM Ill 1695 609 666 

IV. 3o6oo 'H1allltsl , nos'tllani 3 nco6opoTHUJ\III aKTu Bal\ln, 

)'Tpii MyaannMn )IJJH npo.aalKy, Ta rpynaMn s n6)'TTH 
1700 -

V. 'IIIL"Ta s apTicTJ. a r..-rna ia ncJteplKaanoro nenciil noro cjlon11y 1800 165094 IROI42 

b nnauc 1900 165703 180MOH 

KepisH II K A. 0 . 3CJI IHI CbKit il 

ronoB ~Hi fi 6yxraJJTep T. A. Kyurui pyK 

1 
Bn-UJallllCTbCJ:I s ltUJUI,lK}', BCTUIHlBilello , lUO peani3y£ )lep:MaBHY noniTIIKY y c1j1epi CT:ITIICTHK!f. 



KO,[{M 

,[laTa (piK, MiCliUb, •mcno) 2021 I I 0 I 0 I 

ni,ulp11£MCTBO Billl~PIITIIii ncHciiiHnii IJ!OHJI "<llapMaueBTII'IHIIii" 

{tmiiMCHyBaHHR) 

3BiT npo cJ>iHaHCOBi pe3ynhT3TH (JBiT npo cyicynHHH ,!tOXill) 
Ja 9 MiCHUiB 2021 p. 

I. <l>IHAHCOBT PE3YJihTATH 

CTaTTH 
KOJI 3a JBiTIIIIii 

pHJIKa nepio11 

1 2 3 

'-IHCTHii JIOXiJI Bill peaniJaui"i npoJlyKui"i (TOsapis, po6iT, nocnyr) 2000 -
lfucmi 3apo6.7eHi cmpaxo6i npeMii' 2010 0 

npeA·rii' nii!nucani, H(WO«a c,y;ua 2011 -
npe.Mii; nepei!aui y nepecmpaxyBGIIILR 2012 -
J.~tiHll pe3epH)' He3llpo6.qeHIIX npe.Hili, HIHUHll G)'Mll 2013 -
1.11i11a •mcmKU nepecmpaxonuKifl y pe1epfii ue1apo6.7enux npeAihi 2014 -
Co6isapTiCTh pcaniJosaHo'i npoJlyKu i'i 
(Tosapis,po6iT, nocrryr) 2050 ( -) 

lfucmi nnueceui 16umKu 1a cmpaxnrmw1 flllllJWma.Mu 2070 -
8aJTOBIIii: 

npH6yTOK 2090 0 

J6HTOK 2095 ( 0) 

/JoxiiJ (611111J1011J ll) BiO 3A·liHII y pe3ep60.X 006~0CIIIpOK0611X 30606 'JI3GHb 2105 -
fJoxiiJ (cmmpamu) Hiil Jollillll iuuwx cmpaxocwx pe3ep«iH 2110 -
3•11iua imuux cmpaxo«ux pe3ep6i«. «a.w«a CJ'Aia 2111 -
J.lliHa 'IIICIIIKU nepecmpaxumodrt 11 imuux cmpaxocmx peJepctax 2112 -

!mJi onepauiiiui JlOXOilH 2120 -
y /110.\1)' 'IIIC.7i: 

2121 
llOXill Bill 3Milllf BapTOCTi UKTifBiB, l!Ki OlliHIOIOTbCll 38 CnpaBCilJllfBOIO BapTiCTIO 

-
)lOXiJI Bill nepBiCHOfO Blf3H8HIIll 6iorrori'!HHX 8KTHBiB j ciJTbCbKOfOCIIOJ18pCbKO"i 

2122 
npOilYKili"i 

-
OOXiO HiO HIIKOpliCtn{/1/HH KOIUIIIiH, HliHiJ/1>1/eHUX «iiJ 0/IOOQ/tiK)'H{[HHH 2123 -
AllMiHiCTpUTHBHi BHTpUTII 2130 ( 5806) 

BHTpaTH Ha 36YT 2150 ( -) 

1HJJi onepauiiiHi BnTpaTn 2180 ( -) 

6 1110.11)' 'IIIC.1i: 
2181 

6UII!JlGIIIII BiiJ 3ol1iHU 60p1110CII1i QK/11116i6, Jll.:i Olfill/0/0IIIbCR 3(1 CI!Jilllle0.7U6010 BapmiCIII/0 
-

HUmpamu uiiJ nepuiC/10,?0 l/U31101111R 6in.•10i'itlltUX QI<IIJUHiH j cil lbChK(JZOCIWiJapCbKOi" 
2182 -

nporl_l'A"lfii" 

<llimmcosuii peJyJJhTaT Bill onepa11iiinoi' lliRJJhllocTi: 
npH6yTOK 2190 0 

36HTOK 2195 ( 5806) 

,[{ox oil Bill yqacTi B KaniTani 2200 -
ifruj QJiHaHCOBi .!IOXO.!(H 2220 17220 

IHilliJIOXOilH 2240 15346 

« 1110.11)' 'IIIC.?i: 
2241 

doxii! uia 6na.waiiiHoi" donoAto<u -
<l>iHanconi BHTpaTn 2250 ( -) 

BTpaTH Bill yqacTi B KaniTani 2255 ( -) 

!Hilli BHTpaTH 2270 ( 26760) 

npu6ymoK (361ltnOK) HiO «rL1UrJ)' iH1/h7R!fii" 1/0 :110Hemap11i CIIIOfllllli 2275 -
<llinaiiCOBIIii pe3yJJhT3T JIO ODO,'l3TKYB8111111: 

npH6yTOK 2290 0 

36HTOK 2295 ( 0) 

BHTpaTn (JIOXill) 3 noJlaTKY fJa npw6yTOK 2300 -
0pH6YTOK (36HTOK) Bill npllniiHCIIO'i Jl iliJTbHOCTi nicnl! OIIOJ13TKYB8HHR 2305 -

lfucntii IJ!inancosuii pcJyJJJ.TaT: 
npH6yTOK 2350 0 

3611TOK 2355 ( 0) 

Ja €,[{PTIOY 33262460 

KOJIJU ,[{KY.[{ 1801003 

3a auanori•nmii 
nepio11 noncpeJIHhom po..-y 

4 

-
0 

-

-
-

-
( -) 

-

0 

( 0) 

-

-

-
-
-
-

-
-

( 4912) 

( -) 

( -) 

-

-

0 

( 49 12) 

-
18640 

R697 

-

( -) 

( -) 

( 22425) 

-

0 

( 0) 

-
-

0 

( 0) 



II. CYKYITHHH )J.OXI)J. 

CTaTIH 
Koa 3a 3BiTHIIil 3a 8H8JIOri•IHIIif 

pnaKa nepioa nepioa noncpeltHbOIU poKy 

1 2 3 4 
):{oouiHKa (yuiHKa) neo6opoTHHX aKTHBin 2400 - - -
):{oouiHKa. (yuiHKa) QJiHaHCO\lHX iHCTpyMeHTiB 2405 - -
HaKonH•TeHi Kypconi pi3HHui 2410 - -
llacTKa iHWoro cyKynnoro l10XOI1Y acouiilonanHx Ta cninbHHX ni.D.npHEMCTB 2415 - -
l HWHH cyKynHHHJlOXill 2445 - -
lnwnil cyKymlllilJIOXillnO ono)1aTKynannJJ 2450 0 0 

0o)1aTOK Ha npH6YTOK, liOB'H33HHH3 iHillHM CYKYIIHHM )10X0)10M 2455 - -
_JHUIIIil CYKYIIHHH)IOXiJllliCJJH OIIOJ13TKYB311HH 2460 0 0 

CyK)•nnuii )1oxia (cyMa pHJlKin 2350, 2355 Ta 2460) 2465 0 0 

lll. EJIEMEHTM. OITEP AlVMHHX BHTP AT 

Ha3B3 CTaTii 
Ko11 3a lBiTIIIIU 3a anaJJOti'lnnii 

p1111Ka ncpioa nepio;1 nonepeJlHI.om poi<Y 

1 2 3 4 
MaTepianbHi JaTpaTH 2500 - -
BHTpaTH na onnaTy npaui 2505 - -
Bi11paxynaHHH Ha couianhHi JaXOJlll 2510 - -
AMopmJauill 2515 - -
}HWi onepa11iilHi BHT!JaTH 2520 5806 49 12 
Pal OM 2550 5H06 4912 

IV. P03PAXYHOK ITOKA3HHKIB IlPI11iYTKOBOCTI AKUIH 

Ha1na CTarri 
Ko11 3a 3Bhnnil 3a anaJHni•nnlil 

Plll1K3 nep!oll uepiOJlliOnepeanbom po"t, 

1 2 3 4 
Cepel1Hbopi4Ha KinhKiCTb npocTHX aKuiH 2600 - -
CKopHronmm cepe.llnhopi4na KinhKiCTb npocn1x aKuiil 2605 - -
l.fHCTT!ll npH6YTOK (36HTOK) Ha OJlHY npocry aKQiiO 2610 - -

s.KopHrOBaHHil 'IHC'fHH npn6yTOK (36HTOK) Ha OJlHY npocry aKuiiO 2615 - -
):\HBillCHJIH Ha OJIHY apocTy aKuilo 2650 - -

KepiBHHK A. 0. 3enHHCbKHil 

(iHilliaml, npi3BHUte) 

roJIOBliiiH 6yxranTep T. A. KywnipyK 

{iniuianH, npi3BHll!e) 



KO,l{J1 

,l{aTa (piK, Micl!Uh. 'IHCJTO) 2021 I I 0 I 0 I 

ni)lnpHCMCT80 BitucpnTiul ncnciiinnii !J!onn "cf>apMaucRTn'lnnif" 

3BiT npo pyx rpOUIOBHX KOUJTiB (la npHMHM MeT0)10M) 

la 9 MiCHl!iB 2Q2J p. 

IT>opMa N3 

CT3TTl! Ko)l 3a 3Bimnii nepio)l 

I 2 3 
I. Pyx KOIIITiB y pelyJi hTaTi onepauiiinoi' lliHJihiiOCTi 

Ha,uXO)llKCHHl! Bi)l: 

Pea1ilauil npoJlyKuil (TOR3piB, po6iT, nocnyr) 3000 -
noBepHeHHl! no)l3TKiB i 16opio 3005 -
y TOMY 'IHCJJi llO)laTKY H3 /IO)l3HY 8apTiCTh 3006 -

UiJThOBoro cjli nancyB3HHl! 3010 -
HaJlXOJllKCHHl! 8iJl oTpliMaHHl! cy6cn;:~iii, )lOTauiii 301 1 -
H3llXOlllKCHHl! aBancis Bill noKynuis i 3aMOBHHKiB 3015 -
Hanxo.'llKCHHl! Biil nosepneHHl! aoancis 3020 -
H3l!XO)llKCHHl! Bi)l Bi)lCOTKiB 33 3aJTHWK3MH KOWTiB 113 llOTO'IHHX paXyHKaX 3025 6 
H3JlXO)llKeHHl! Bill 6op)J<HHKiB neycToiiKn (wTpa!jJiB, neni) 3035 -
H3JlXOillKCHHl! Biil onep3uiiiHol opeHJlH 3040 -
HailXOlllKCHHl! Bi)l OTpHM311Hl! pOl!JTTi, 3BTOpChKHX BHHar opO)l 3045 -
HaJlXOJllKCHHl! 8iil cTpaxo8HX npeMiii 3050 -

Ha,uxol!lKCHHl! ~JinancoBHX ycT3HOB Biil noBcpncHHl! no3HK 3055 -
In wi Ha)lXOlllKCHH l! 3095 -
BnTpa'!UHHl! H3 onnaTy: 

To8api8 (po6iT, nocnyr) 3100 ( 5749) 
npaui 3105 ( -) 

Bi!lpaxy8aHh 113 couiaJThHi 3aXOJlH 3110 ( -) 

3o6os' l!33Hh 3 no)laTKiB i 36opi8 3115 ( 290) 
BnTpa<feHHl! Ha onnaTy 10608 'l!33Hh 3 no)laTKY u a npu6yToK 3116 ( -) 

BHTj)U'ICHHl! Ha OllJTaTy 3060B'l!33Hh 3 llOllUTKY Ha )lO)laHy BapTiCTh 3117 ( -) 

BnTpa<!eHHl! H3 onnaTy Jo6o8 'l!3aHb 3 i11wnx noJlaTKiB i 16opis 31 18 ( -) 

BnTpa'ICHHl! Ha onJT3TY asaHcis 3135 ( -) 

BHTpa'leHHl! na onJT3ry no8ep neHHl! 383HCi8 3140 ( -) 

BHTpU'ICHHl! H3 OllJTaTy Uillb08HX BHCCKiB 3145 ( -) 

BHTp34CHHl! H3 OllJT3TY 3060B'l!33Hb 33 CTpaXOBHMH KOHTpaKTaMH 3150 ( -) 

Blnpa<JeHHJJ cjJinanco8HX ycTaHoB na HaJ13HHl! no3HK 3155 ( -) 

Inwi BHTpa'laHHl! 3190 ( -) 

qiiCTIIii pyx KOIUTiB Bi)l onepauiiiuoi' .11iHJJhllOCTi 3195 -6033 
II . Pyx KomTis y peJyJJJ.TaTi insecTnuiiinoi'.lliHJJhiiOCTi 

Hai1XOlllKennl! si11 peaJT iJaui'i: 

I!HHUHCOBHX iHBCCTHlliH 3200 -
I!C060j)OTHHX UKTHBi8 3205 -
HanxoJllKCHHl! Biil OTpnMaHnx: 

8i)lCOTKi8 3215 17239 
)lHBi)lCH)liB 3220 118 

Ha)lXO)llKCHill! Biil )lcpnsanmis 3225 -
Hanxo.lllKCH HH 8i)l noraweHHl! no3H K 323Q -
HaJIXO.IllKCHIIH Biil sn6ynl! JlO'lipHhoro ni.llnpHCMCTBa Ta inwo'i rocno)lapcbKo'i 

3235 -
O)llillHUi 

(H UJi Ha)lXO)llKC HHl! 3250 29233 
BnTpa'laHill! Ha npnJl6aHHl!: 

~JillUHCOBHX iiiBCCTHUiii 3255 ( 58862) 
fiC060pOTHHX UKTH8i8 3260 ( -) 

BnnnaTn 3a )lepHBaTHBaMH 3270 ( -) 

BHTpa<Jennl! na Ha)laHHl! no3HK 3275 ( -) 

BHTpa'!eHHJJ Ha npn.u6aHHJJ no<lipllhoro ni)lnpnCMCTBa Ta inwo'i r ocnonapcbKol 
3280 ( -) 

O)liii!HUi 

lnwi nnaTelKi 3290 ( -) 

qiiCTIIii pyx KOWTiB Bi)lliiRCCTIIUiiiiiOJ JIIHJibiiOCTi 3295 -12272 

3a C,l{PnOY 33262460 

1801004 

3a anaJTori'IJmii nepio;1 

nonepe)lHhor o poKy 

4 

-

-
-
-
-
-
-
2 
-
-
-

-

-
-

( 4795) 
( -) 

( -) 

( 163) 
( -) 

( -) 

( -) 

( -) 

( -) 

(-) 

( -) 

( -) 

( -) 

-4951\ 

-
-

18693 
-
-

-
-

47225 

( 63 195) 
( -) 

( -) 

( -) 

( -) 

( -) 

2723 



Ill. Pyx rmunio y pelyJrhTaTi cjlinancoool)lillnhnocTi 
Ha!lXOIIlKeH HR Bill: 
8 Jracnoro KaniTaJry 3300 - -
O'rpHMUII H.>! riOJHK 3305 - -
HanxoAlKeHHR Bill npoAalKY '!acTKH B AO'IipnLoMy niAnpnEMCTBi 3310 - -
1Hilli HUilXO)lJKeHW! 3340 11538 21037 

BHT)Ja'laHHR na: 
BHKyn BJJacnnx aKuiii 3345 ( -) ( -) 

florarnerm.>I noJHK 3350 - -
CnJJary JlHBiilCHJliB 3355 ( -) ( -) 

BuTpa'!eHH.>I na cnnary BiAcoTKiB 3360 ( -) ( -) 

BrHpa'!CHHJJ na cnnaTy Ja6oprosanocTi J ~~i nancoso'i opeHAH 3365 ( -) ( -) 

BwTpa'!eHH» na npwn6aHHJI 4aCTKH B Jl04ipHbOMY niJlnpwrM CTBi 3370 ( -) ( - ) 

BnTpa'!eHHJI na BHnnaTH HeKOHTpOJJLOBaHHM '!aCTKaM y JlO'I ipnix nillllPH£MCTBax 3375 ( -) ( -) 

Imni nnaTelKi 3390 ( 3953) ( 1933) 
1.fiiCTIIH pyx KOil!TiB Bi)l cjlinallc()BOI AiRJihiiOCTi 3395 7585 19104 

lJUCTIIii pyx r·poll!OBHX KOIUTi_B Ja JBiTJIHii nepi011 3400 - 10720 16871 

3aJJHillOK KOillTiB Ha 110'!3TOK poKy 3405 60596 60024 

8TIIIHB 3Mii!H BUJIIOTHHX KypciB Ha JUJIHillOK KOillTiB 3410 - -
JUJIIIWOK KOWTiB Ha KiHeUb poKy 34 15 49876 76895 

I 

KepinnnK A. 0. 3ennncr.Jmii 

(iniuia.rrlf , npi3Bifme) 

roJJOBIIHH 6yxranTep T. A. KyumipyK 

(ini uia.rrn, npi3BHUte) 



CTarni 

I 
]amiUIOK 
11:1 IIO'IliTOK POKY 
1\opnryoannn: 
)MiHa 06JliKOBO'i 
TIOJi iTHKH 
8HnpaBHCHHll 
TIOMHJlOK 
IHwi 3MiHH 
C!wpnrooannll 
l3JIIIUJOK 113 TI0'13TOK 
I POKY 
~IIICTIIii 11pllfi)'TOK 
('lfi iiTOK) 33 llliTIIIIil 
ncpio11 
h111111ii C)'KYIIIIIIii 
!IOXill 33 3BiTIIIIil 
nepio11 
I'<I'IIIOiliJl npu!i)'TKy: 
BnnnaTu snacmiKaM 
(.lHIBi.llCii.llll) 
CnpHMysaliHH 
npH6)'TKY .llO 
Japecc-rposaHoro 
KaniTany 
BinpaxyoaHHH .uo 
I pe3epsHoro KaniTaHy 
BIICCKII Y'IRCIIIIKiB: 
BlieCKII .uo KaniTany 
norameHHll 
:m6oprosauocTi 3 
Kan iTa.ny 
BIW)"ICIIIl!l 
Kani-rany: 
BHKyn aKuin (4acToK) 
n epenpOJ(alK 
BfiKYIIilCIIHX 3KUiti 
(•taCTOK) 
AnymosaHull 
811Kyn,1CHHX 3Kili ti 
(<JaCTOK) 
Bnny•IeiHJH 4aCTKH s 
KaniTani 
IHUJi 3MiHH B KaniTaHi 
PII'IOM lMill y 
..:aniTani 
'JaJIIIIIIOI> 
113 I>iiiCUb POKY 

KepiBHHK 

(HaliMeHyBaHHll) 

3niT npo nJiacuui1 KaniTaJl 
3a 9 Micsmin 2021p. 

.[(aTa (piK, MiCliUh, '-111Cil0) 

Ja 
E:.[(PnOY 

1<0.[(11 

2021 I 10 I 01 
33262460 

<l>opMa N2 4 Ko.n 3a ~KY ~ [}89 I 005 j 

3apeccTpo-
Hepo3no-

Ko.u BaHHM 
KaniTan y 

.[(O.llaTKO-
Pe3ep- .uineHHM Heonna- Bwny-

(naHOBHH)Ka 
.llOOUiH-

BHH KaniTan 
BIIHH npw6yroK <JeHHH <JeHHH 8Cb01'0 

pli.UKa KaniTan (HenoKpHTHH KaniTan KaniTan 
niTan 

Kax 
36HTOK) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4000 - - - - - - - -

4005 - - - - - - - -

4010 - - - - - - - -
4090 - - - - - - - -

4095 - - - - - - - -

4100 - - - - - - - -

4110 - - - - - - - -

4200 - - - - - - - -

4205 - - - - - - - -

4210 - - - - - - - -

4240 - - - - - - - -

4245 - - - - - - - -

4260 - - - - - - - -

4265 - - - - - - - -

4270 - - - - - - - -
4275 - - - - - - - -

4290 - - - - - - - -

4295 - - - - - - - -

4300 - - - - - - - -

'1. - / 

~~ ;~~~+,.. 3enHHCbKHi1 A.O. 

fiJi'~ 0~ ~~~~ 
fonoBHHH 6yxram

1 
~~ ~ ~\\~ "'"'•\wJ ~wHipyK T.A. 
* I ... ~~\« ~"\1::\'.~"\r\ I & 
9. ·t~ :'l"~,~~'i~'\'2. l 

_..., \P.e" ~~'2. ,+' 
·~ ~oP. ~l'b 

9(1: 0 
ell', aoiitf\9 cJ-



BII<I> «<l>apMau.eoTuquuib> €,nPIIOY 33262460 
( B THC.rpH) 

3BiT npo npHOYfKH Ta 3011TKI1 Ta iHlUHH cyKynHHH .UOXi.U 3a 9 MiCSIUiB, IUO 3aKiH<JHJII1CH 30 BepeCHH 2021 poKy 

Ja 9 MiCHUiB, IUO 

llpHMiTKa 
3aKiHlfiWI1CH 30 

sepecHH 
2021 

1 2 3 
4HCTHH .uoxi.u si.u peaniJaui'i npo.uyKui"i (Tosapis, po6iT, nocnyr) 
A.uMiHiCTPaTHBHi BHTpaTH 6.1 5 806 

<l>iHaHCOBi .UOXOJlH 6.2 17 220 

I HWi JlOXOJlH 6.3 15 346 
IHwi BHTpaTH 6.4 (26 760) 

llplfOYTOK .UO onO.U8TKYB8HHH 
BHTpaTH 3 nonaTKY Ha npH6yTOK -
llPI11iYTOK 38 9 MiCHUiB 2021 poKy -
IHrni cyKynui npHOYfKH -
YCbOfO CYKYOHI1M OPI16YTOK 3a 9 MicHuis 2021 poKy _f -

9ai~o~a 
~ 

0~ ,.--!"" / :o.., 
.lJ.npeK:Top TOB "KY A"fapaHTiH-IHBecT" ··~ \\ C'l 3eJJHHCbKHi1 A.O • 

~ ~ -" 
~ -~o11\ ~y,l\t ·~ 
~ '3 ~~\\\\ft.~ 10 "' 
... .. ~ ~~~ 0 KyrnHipyK: T.A. ronosomH 6yxo·anTep TOB "KY A "rapaHTiB· ~ • > f' 
~ \P.e~'1 '!,'!>?: ,f 
·~ ~~.oP. ~ 

9(1-~ 0~ 
bte"'"irti\s d'-

3BiT npo cjliH81fCOBI1H CT81f CTaHOM Ha 30 BepeCHH 2021 pOKy 

llpnMiTK8 
30 sepecHH 
2021 poKy 

1 
AKTI1BI1 
Henomo'IHi aKmU6U 

Cl>iHaHCOBi iHBCCTHUi'i, lUO OUiHIOIOTbCll 3a cnpaBCJlnHBOIO BapTiCTIO, 3 
BiJlofipa)I(CHHliM peJynbTaTy nepeouiHKH y npHfiyTKY afio 36HTKY 

flomO'IHi 0Kn1U6U 

,lJ,e6iTopcbKa Ja6oprosaHiCTb Ja po3paxyHKaMH 
3 HapaXOBaHHX JlOXOJliB 
rpowosi KOWTH Ta 'ix CKBiBaTICHTH 

BCbOfO AKTI1BI1 

nomO'IHi 30606 R30HHR ma 3a6e3ne'leHHR 

KpenHTOpCbKa 3a6oprosanicTb Ja p03paxyHKaMH 
Bcboro Jo6os'H38HHH 

4HCT8 BapTiCTb 8KTHBiB HC.UCp:lK8BHOrO neHCifiHOrO !I>OH.UY 
BCbOfO BJ1ACHI1H KAniTAJl TA 301iOB'.H3A!;I;-...- ~ 

2 3 

7.1 130 782 

7.2 150 

7.3 49 876 

180 808 

8 666 

9 180 142 
180 808 

3eJJHHCbKHi1 A.O. 

KyrnHipyK T.A. 

2020 
4 

-
4 912 

18 640 
8 697 

(22 425) 

-
-
-
-
-

2020 piK 

4 

104 814 

293 

60 596 

165 703 

609 

165 094 
165 703 



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

3BiT npo 3MiHH B KaniTaJii 3a 9 MiCsllJ,iB, UJ,O 3aKiH'-IHJIHCH 30 BepeCHH 2021 poKy 

CTaTyTHHH Pe3epBHHH Hepo3nOJJ.iJJeHi 
Bcboro 

BJ1aCHIIH 
KaniTan KaniTan npHOYTKH 

KaniTaJJ 

I 2 3 4 5 
3run twoK Ha 3 I rpy JJ.HSI 20 19 POKY - - - -
lfHCHIH npH6yTOK - - -
BHKOPHCTaHHSI np116yTKy - - - -
Ycboro cyKynHHH np116yTOK Ja piK 2020 poKy - - - -

3aJIHWOK Ha 31 rpy)J.Hll 2020 pOKY - - - -
lfHCTHH np116yTOK - - - -
BHKOpHcTaHHSI npw6yTKy - - - -
Y CbOfO cyKynHHH np116yTOK 3a 9 MiCSIUiB 2021 - - - -
poKy 

3aJIHWOK Ha 30 BepeCHSI 202) poKy - - - -

)J,npeKTop TOB "KY A''rapaHTiH-IHsecT" 3emtHCbKHil A.O. 

KyumipyK T.A. 



BII<I> «<l>apMaQeBTnquuu» €,LI;PIIOY 33262460 
8 THC. rpu. 

3BiT npo pyx rpOlUOBHX KOlUTiB Ja 9 Micsnds, UlO JaKiHlJHJlHCH 30 BepeCHH 2021 poKy 

9 MiCHUiB , UlO JaKiHlJHJlHCH 30 
flpHM. sepecust 

2021 poKy 2020 poKy 
I 2 3 4 

Onepauiwua .uistJibHiCTb 
HallXOJl)!(eHHH Bin sinCOTKiB Ja JaiiHWKaMH KOWTiB Ha nOTO'IHHX 6 3 
paxyHKax 
IHwi Hanxon)!(eHHH 

BumpaiJaHHfl Ha ofiJ/amy: 

Tosapis, po6iT, nocnyr (5 749) (4 795) 
3o6os'H3aHb 3 nonaTKis Ta 36opis (290) (163 ) 
3060B1H3aHb 3 iHWHX nonaTKiB 
iHWi BHTpa4aHHH 
l.fucmuii_pyx i!pOlUOBUX KOUII11iB BiO Ollepau,iiiuoi' OiJlllbiiOCI11i 10 -6 033 -4 955 
lusecnmiHua .nistJibHiCTb 
Hanxon)!(eHHH sin pea.niJaui'i cpiHaHcosHx iHsecTHUii1 29 233 47 225 
Han.xon)!(eHHH sia_pea.niJaui'i Heo6opoTHHX aKTHsis 
Hanxon)!(eHHH sia OTpHMaHHX si.ncoTKis 17 239 18 693 
Han.xon)!(eHHH si.n OTpHMaHHX .ll.HBi.neH.nis 118 
8 f'tTpaYaHHH Ha npH.n6aHHH cpiHaHCOBHX iHsecTHUii1 (58 862) (63 195) 
IHwi nnaTe)!(i 
l.fucmuii pyx zpmuooux «otumio oi£) inoecmuu,itmoi' oiJlllbiiOCmi 10 -12 272 2 723 
<l>iuaucosa .uiHJibHiCTb 
HanxO.!J.)!(eHHH sia snacHoro KaniTa.ny 
IHwi Ha.ll.XO.!J.)!(eHHH 11 538 21 037 
IHwi nJJaTe)!(i (3 953) ( I 933) 
l.fucmuii pyx zpmuooux «mumio oio r/Jinaucoaoi' oiRllbuocmi 10 7 585 19104 
4HCTHH pyx rpOWOBHX KOWTiB 3a 3BiTHHH nepiO.!l 10 -10 720 16 872 
3aiJHWOK KOWTiB Ha nO'IaTOK nepiony 60 596 60 024 
BnnHB 3MiHH BaiiiOTHHX Kypcis Ha 3aiiHWOK KOWTiB - -
3aiJHWOK KOWTiB Ha KiHeUb nepio.ny 49 876 76 896 .... / 

~···~ )].upeKTop TOB "KY A'TapauTist-lusecT" ~· • ~ ".. lenuuc•Kuii A.O. 
~ "KO)lU nna ~ 
~ 3 yUPA i}t .J'tJ 
l~ ~llB ~ foJIOBHHH 6yxraJITep TOB "KY A'TapaHTiH-~ ~'A,\l~\\'f\S\·t:%~~. 0 JKyrnuipyK T.A. 
~ IAet~TV.ct.>\~;~'fhi' OS.~ KOA3'3 0 

<-~ 0* 
~ "''0+ lqoiiii!s c:Jt. 



ВПФ «Фармацевтичний»   ЄДРПОУ 33262460 
__________________________________________________________  ______   ( в тис.грн)__ 
 
 
  
Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року 
 

 Примітка 

За 9 місяців, що 
закінчилися 30 

вересня 
2021 2020 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   - 
Адміністративні витрати 6.1 5 806 4 912 
Фінансові доходи 6.2 17 220 18 640 
Інші доходи 6.3 15 346 8 697 
Інші витрати 6.4 (26 760) (22 425) 
Прибуток до оподаткування   - 
Витрати з податку на прибуток  - - 
ПРИБУТОК за 9 місяців 2021 року  - - 
Інші сукупні прибутки  - - 
УСЬОГО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК За 9 місяців 2021 року  - - 
 

 
Директор ТОВ “КУА”Гарантія-Інвест”                                                  Зелинський А.О. 
 
 
Головний бухгалтер ТОВ “КУА”Гарантія-Інвест”                               Кушнірук Т.А.    
 
 

 
 
Звіт про фінансовий стан станом на 30 вересня 2021 року 
 

 Примітка 30 вересня 
2021 року 2020 рік  

1 2 3 4 
АКТИВИ    
Непоточні активи    
Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю, з 
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку 

7.1 130 782 104 814 

Поточні активи    
Дебіторська заборгованість за розрахунками  
з нарахованих доходів 

7.2 150 293 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7.3 49 876 60 596 
    
ВСЬОГО АКТИВИ  180 808 165 703 
    
Поточні зобов`язання та забезпечення    
Кредиторська заборгованість за  розрахунками 8 666 609 
Всього зобов'язання    
    
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 9 180 142 165  094 
ВСЬОГО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ  180 808 165 703 
 

 
 
Директор ТОВ “КУА”Гарантія-Інвест”                                                  Зелинський А.О. 
 
Головний бухгалтер ТОВ “КУА”Гарантія-Інвест”                               Кушнірук Т.А.    
 



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 
в тис. грн. 

_______________________________________________________________________________
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Звіт про зміни в капіталі за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року  
 
 
 Статутний 

капітал 
Резервний 

капітал 
Нерозподілені  
прибутки 

Всього 
власний 
капітал 

1 2 3 4 5 
Залишок на 31 грудня 2019  року - - - - 
Чистий прибуток -  - - 
Використання прибутку - - - - 
Усього сукупний прибуток за рік 2020 року 
 

- - - - 

Залишок на 31 грудня 2020 року - - - - 
Чистий прибуток - - - - 
Використання прибутку - - - - 
Усього сукупний прибуток за 9 місяців 2021 
року 
 

- - - - 

Залишок на 30 вересня 2021 року - - - - 
 
 
 
Директор ТОВ “КУА”Гарантія-Інвест”                                                  Зелинський А.О. 
 
 
Головний бухгалтер ТОВ “КУА”Гарантія-Інвест”                               Кушнірук Т.А.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 
в тис. грн. 

_______________________________________________________________________________
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Звіт про рух грошових коштів за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 2021 року 
 
 

 
 

Прим. 
9 місяців , що закінчилися 30 

вересня 
2021 року 2020 року  

1 2 3 4 
Операційна діяльність    
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 

 6 3 

Інші надходження    
Витрачання на оплату:    
товарів, робіт, послуг  (5 749) (4 795) 
зобов'язань з податків та зборів   (290) (163) 
зобов'язань з інших податків    
інші витрачання    
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності 10 -6 033 -4 955 
Інвестиційна діяльність    
Надходження від реалізації фінансових інвестицій  29 233 47 225 
Надходження від реалізації  необоротних активів    
Надходження від отриманих відсотків  17 239 18 693 
Надходження від отриманих дивідендів  118  
Витрачання на придбання фінансових інвестицій  (58 862) (63 195) 
Інші платежі    
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності 10 -12 272 2 723 
Фінансова діяльність    
Надходження від власного капіталу    
Інші надходження  11 538 21 037 
Інші платежі  (3 953) (1 933) 
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності 10 7 585 19 104 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 10 -10 720 16 872 
Залишок коштів на початок періоду  60 596 60 024 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів   - - 
Залишок коштів на кінець періоду  49 876 76 896 

 
 
Директор ТОВ “КУА”Гарантія-Інвест”                                                  Зелинський А.О. 
 
 
Головний бухгалтер ТОВ “КУА”Гарантія-Інвест”                               Кушнірук Т.А.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВПФ «Фармацевтичний» ЄДРПОУ 33262460 
в тис. грн. 
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РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ  ВІДПОВІДНО  ДО  МСБО 26 «ЗВІТНІСТЬ  ЩОДО  ПРОГРАМ  ПЕНСІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 

   1 Місяць, за який подаються Дані Вересень  
2 Рік, за який подаються Дані 2021 
3 Дата, станом на яку подаються Дані 30.09.2021 
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 107 171 

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

6 836  

11 Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, тис. грн 
6 814  

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 

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

99 801 

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

37 770 

16 Пенсійні внески від роботодавця-платника, що не є засновником, тис.грн 62 031 

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

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 

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) 

17 184  

22 Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), тис. грн 17 111 

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

6 504 
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24 
Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років включно, 
тис. грн 

6 504 

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

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

10 607  

27 
Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично підтвердженого 
критичного стану здоров’я, настання інвалідності, тис.грн 

3 378 

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

3 386 

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 

3 573  

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 

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

0 

35 
Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів 
страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника, тис.грн 0 

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

0 

37 
Сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед учасниками 
та перерахування коштів, усього (рядок 38 + рядок 39), тис.грн 

0 

38 
Сума заборгованості пенсійного фонду з перерахування пенсійних коштів до 
іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), тис.грн 0 

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 

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 

16 210  

41 
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що 
перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 42 + рядок 43), тис.грн 

15 094  

42 Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, тис. грн 2 500  

43 Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, тис. грн 12 594  

44 
Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з об’єктами нерухомості, що 
перебувають в активах пенсійного фонду, усього    (рядок 45 + рядок 46), тис. грн 

63 

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

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 
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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 

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 

119 319 

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

59 365  

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

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

58 797  

57 
Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів 
України, тис. грн 33 340 

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 6 607 

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

18 641 

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

0 

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

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 

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 

233 

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

0 

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

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 

37 597  

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

0 
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73 
Сума витрат на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, тис. 
грн 

0 

74 Сума винагороди за надання послуг з адміністрування пенсійного фонду, грн 
9 483  

 

75 
Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду, тис. 
грн 25 903 

76 Сума оплати послуг зберігача пенсійного фонду, тис.грн 1 847  

77 
Сума оплати послуг з проведення аудиторських перевірок недержавного 
пенсійного фонду, тис.грн 

201  

78 
Сума оплати послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, 
які надаються третіми особами, усього, тис.грн (рядок 79+ рядок 80+ рядок 81) 

131  

79 Сума оплати послуг торговців цінними паперами (посередника), тис. грн 128  

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

3 

81 
Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на 
нерухомість, тис.грн 

0 

82 
Сума оплати інших послуг, надання яких з відшкодуванням оплати  за рахунок 
пенсійних активів передбачено законодавством, тис. грн 

32 

83 
Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду (рядок 40 + 
рядок 53 + рядок 70 - рядок 71), тис.грн 

90 155  

84 Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, тис. грн 
178 398 

85 
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (рядок 9 - рядок 21 + 
рядок 82) , тис.грн 

180 142 

86 Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 85 - рядок 84) 1 744 

87 Кількість одиниць  пенсійних активів, од. 44 817 697,12845 

88 Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на початок звітного періоду, грн 4,0015694427 

89 Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на кінець звітного періоду, грн 4,0194322502 

90 Зміна чистої вартості одиниці  пенсійних активів (рядок 89 - рядок 88) 0,0178628075 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
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Довідка  про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 30 вересня 2021 року 
 

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

ЄДРПОУ 
емітента-
резидента 

Найменування емітента-
резидента 

 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

№ 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 13 586 7,51 22.11.2023 

00013480 ОВДП UA4000207880 16 244 8,98 22.05.2024 

00013480 ОВДП UA4000204150 20 105 11,12 26.02.2025 

00013480 ОВДП UA4000218531 5 615 3,11 13.05.2026 

00013480 ОВДП UA4000207518 13 662 7,56 26.05.2027 

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

04059243 Харківська міська рада UA4000204770 6 206 3,43 23.08.2022 

04055896 Львівська міська рада UA4000206312 2 018 1,12 11.12.2022 

04059243 Харківська міська рада UA4000208052 1 286 0,71 21.02.2023 

 
Облігації українських 

емітентів (з розбивкою за 
емітентами) 

38569246 ТОВ «Манівео швидка 
фінансова допомога» 

UA5000005513 8 284 4,58 14.02.2022 

40071779 ТОВ «СС ЛОУН» UA5000006180 4 541 2,51 13.05.2022 

21560045 АТ "Укрпошта" UA4000199368 7 941 4,39 17.05.2022 

36258745 ТОВ «Еска Капітал» UA5000004953 6 873 3,80 15.11.2023 

09806443 АТ "Таскомбанк" UA4000203855 7 412 4,10 08.05.2024 

33942232 ТОВ "Альфа-Лізинг-
Україна" 

UA5000004250 8 246 4,56 25.11.2025 

32007740 ТОВ "РУШ" UA5000005729 8 763 4,85 16.02.2027 

Разом х х х 130 782 72,33 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, % 

АТ «Альфа-Банк» 23494714 UAH, 980, гривня 16 000 8,85 
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АТ «Мегабанк» 09804119 UAH, 980, гривня 16 470 9,11 

АТ «Ідея Банк» 19390819 UAH, 980, гривня 17 118 9,47 

Разом    49 588 
 

27,43 

 
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 і  
  
  

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 14305909 UAH, 980, Гривня 288 0,16 

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

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

Разом    288 0,16 

 
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 %   145 0.08 

АТ "Ідея Банк" 19390819 грошові кошти %   5 0.00 

Разом    150 0,08 
 
 

Всього активів НПФ х х 180 808 
 

100 
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Примітки до фінансової звітності за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 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  - 01054, Україна, м. Київ, вул. В’ячеслава Липинського, буд.12, оф.4. 
 

 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; 
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      - 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: 01054, м. Київ, вул. В’ячеслава  Липинського, буд.12, оф.1. 

 Зберігачем ВПФ «Фармацевтичний» є Акціонерне товариство «Райффайзен Банк» (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 30.09.2021 року  Фонд має діючі пенсійні контракти з юридичними особами  - 17, з фізичними 
особами – 240. 
 
Учасники Фонду 

Учасниками ВПФ «Фармацевтичний» є фізичні особи, на користь яких сплачуються (сплачувалися) пенсійні 
внески до Фонду і які мають право на отримання пенсійних виплат або отримують такі виплати на умовах і в 
порядку, визначених пенсійним контрактом та договором про виплату  пенсії на визначений строк . 
Кількість учасників на 30.09.2021 р. становить – 1 419. 
 
Тип пенсійної програми з визначеними внесками 

 Вкладники програми здійснюють до Фонду внески на добровільних умовах. 
 

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

Порядок укладення пенсійних контрактів з ВПФ «Фармацевтичний» 
 Пенсійний контракт є договором між ВПФ «Фармацевтичний» та його вкладником, який укладається від імені 

Фонду його Адміністратором, та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника ВПФ 
«Фармацевтичний» за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. 

 
Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування 

 Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом, визначаються 
пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону, інших нормативно-правових актів з 
питань недержавного пенсійного забезпечення та Статуту Фонду. 
 ВПФ «Фармацевтичний» використовує такі пенсійні схеми: Пенсійну схему №01 «Схема з виплатами на 20 
років із щомісячною періодичністю виплат», Пенсійну схему №02 «Схема з виплатами на 15 років із 
щомісячною періодичністю виплат», Пенсійну схему №03 «Схема з виплатами на 10 років із щомісячною 
періодичністю виплат», Пенсійну схему №04 «Схема зі строком та періодичністю виплат на вибір учасника». 

   Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається множенням кількості одиниць 
пенсійних активів ВПФ «Фармацевтичний», облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку його 
учасника, на чисту вартість одиниці пенсійних активів Фонду та відображається на індивідуальному 
пенсійному рахунку учасника Фонду. Сума пенсійних коштів усіх учасників Фонду дорівнює чистій вартості 
активів останнього. Чиста вартість активів Фонду, кількість одиниць його пенсійних активів та чиста вартість 
одиниці пенсійних активів Фонду визначаються кожного робочого дня. 
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Пенсійні внески до Фонду 
      Пенсійні внески – грошові кошти, сплачені вкладником до Фонду в розмірі та порядку, установленому 
пенсійним контрактом, укладеним з Фондом згідно з умовами обраної пенсійної схеми. Максимальний розмір 
пенсійних внесків не обмежується. Пенсійні внески сплачуються лише в національній валюті України, а у 
випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного 
банку України, що діяв на момент сплати, шляхом 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 30.09.2021 року – 180 142 тис. грн. 
- Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду за 9 місяців 2021 року становить – 11 502 тис. грн.; 
-  пенсійних виплат здійснено на загальну суму  – 4208 тис. грн.; 
-  чисті активи Фонду за  9 місяців 2021 року виросли на  – 15 048 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 9 місяців, що закінчилися  30 вересня2021 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. 
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Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 
 
При підготовці фінансової звітності за 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 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 9 місяців, що закінчилися 30.09.2021 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 

Проміжна фінансова звітність затверджена до випуску керівництвом Адміністратора Фонду 22 жовтня  
2021 року. 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 30 вересня 2021  року. 
 
Основні принципи фінансової звітності 

Фінансова звітність за 9 місяців 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.  
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3.2. Загальні  положення щодо облікових політик 
 
Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом 
господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за 
висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну 
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід 
застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. Облікова політика Фонду розроблена та затверджена 
керівництвом Адміністратора Фонду ТОВ «КУА» Гарантія – Інвест»  відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові 
політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти».  

 
Інформація про зміни в облікових політиках 

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

Перелік та назви форм фінансової звітності Фонду відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ. 

 
 Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно МСБО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за 
класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати 
класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або 
адміністративну діяльність. 
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із 
застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень 
грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та 
грошових виплат формується на підставі облікових записів Фонду. 
    
3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 
Визнання фінансових інструментів 
    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 
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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. 
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).   
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Дебіторська заборгованість  

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Фонд стає стороною договору та, 
внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.  
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за справедливою 
вартістю.  

Поточну дебіторську заборгованість Фонд оцінює за сумою первісного рахунку, якщо вплив дисконтування 
є несуттєвим. 
 
Боргові цінні папери  

 Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» до складу активів пенсійного 
фонду до боргових цінних паперах належать облігації підприємств, облігації внутрішньої державної позики  

Облігація – це цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини 
позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов’язання емітента повернути власникові 
облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії (для державних облігацій України – 
умовами їх розміщення) строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом 
емісії (для державних облігацій України – умовами їх розміщення).  

   Боргові цінні папери визнаються у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ стає стороною 
контрактних положень щодо цих інструментів. Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових 
активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, у ході якої був 
отриманий актив. Проте, якщо існують свідчення, що ціна операції (придбання) не відповідає справедливій 
вартості боргових цінних паперів, які придбаваються, визнається прибуток (збиток) при первісному 
визнанні. Борговий цінний папір повинен бути нескасовно призначений як такий, що оцінюється за 
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке 
призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання, яку інколи називають 
«неузгодженістю обліків», що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання 
прибутків або збитків за ними на різних підставах.  

 Витрати на придбання боргових цінних паперів, що оцінюються в подальшому за справедливою 
вартістю, не включаються до їх первісної вартості при визнанні і визнаються витратами періоду. Подальша 
оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. Ринкова вартість належних Фонду 
боргових цінних паперів оцінюється за офіційним біржовим курсом організатора торгів на дату оцінки. 
Якщо боргові цінні папери мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, під час розрахунку вартості 
активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього боргового цінного паперу або, 
за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За умови відсутності свідчень на 
користь протилежного положення ринок, на якому Фонд зазвичай здійснює операцію продажу активу, 
приймається за основний або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок.  

Ринкова вартість боргових цінних паперів, що не мають обігу на організованому ринку або щодо яких 
організатори торгів не встановили біржовий курс, оцінюється на підставі інформації про котирування 
аналогічних боргових цінних паперів. Аналогічними вважаються цінні папери, які, як мінімум, мають такий 
самий кредитний рейтинг. Якщо спостерігається відхилення параметрів аналогічних боргових цінних 
паперів від параметрів цінного паперу, що оцінюється, проводяться коригування, які враховують ці 
відмінності. У разі зміни справедливої вартості боргових цінних паперів, що мають місце на звітну дату, такі 
зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.  
 

Акція – це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються 
акціонерного товариства, у тому числі право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді 
дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на 
управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та 
законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством 
про інститути спільного інвестування. 

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

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі 
інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного 
ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на 
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якому Фонд зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за 
відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають 
обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання 
доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. 

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Фонд визначає 
справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними 
змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою 
діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до 
Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків 
відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх 
діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. 
 
Зобов’язання 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:  
– Фонд сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом дванадцяти 
місяців після звітного періоду;  
– Фонд не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання упродовж щонайменше 12 місяців 
після звітного періоду.  

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.  
Первісна та подальша оцінка поточних зобов’язань здійснюється за вартістю погашення. 

Пенсійні кошти є сумую грошових зобов’язань Фонду перед учасниками відповідно до статті І Закону 
України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та визнаються як фінансові зобов’язання відповідно до 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». За своєю суттю, і відповідно до порядку відображення у фінансовій 
звітності, пенсійні кошти є фінансовими зобов’язаннями, що носять довгостроковий характер. Фінансове 
зобов’язання Фонду перед учасниками оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку відповідно до  МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та пунктів 140.4.3 чи 
140.5.8 статті 140 розділу ІІІ Податкового кодексу України. 

Оцінка довгострокових зобов’язань перед учасниками Фонду здійснюється за справедливою вартістю, яка 
визначається відповідно до ст.51 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»  та дорівнює 
чистій вартості активів Фонду. 

Показник чистої вартості активів  включається до фінансової звітності недержавного пенсійного фонду у 
складі зобов’язань окремим розділом. 

 
Згортання фінансових активів та зобов'язань 
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Фонд має юридичне право здійснювати залік визнаних у 
балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 
 
3.4.  Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності 
 
 Доходи 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 
збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих 
активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям 
визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення 
зобов’язань. 

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у 
прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

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

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

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 
г) ймовірно, що до Фонду надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 
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та 
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 
 
Дохід за фінансовим активом або фінансовим зобов’язанням, що оцінюється за справедливою вартістю, 

визнається у прибутку або збитку. 
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

 
Витрати 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за 
винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з 
визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних 
вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати 
визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання 
без визнання активу. 

      
Забезпечення  

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

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

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

Відповідно, Фонд розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або констатує 
неможливість такої для кожної суттєвої категорії не коригованих подій, що відбулись після звітної дати.    
 

4. Основні припущення, оцінки та судження 
 

При підготовці фінансової звітності Фонд здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи 
фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 
міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, 
що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо 
балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Фонду 
інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, 
де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, 
в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, 
наведені нижче. 

 
4.1. Опис операційного середовища та економічної ситуації 
      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 $. У зв’язку 
з неможливістю розрахуватися з боргами на порядку денному може постати реструктизація держборгу. Це 
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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 
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.  За 9 місяців 2021 року інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п., але 
відхилення було більшим, ніж передбачалося, через дію як тимчасових, так і фундаментальних факторів 
       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 спалох 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 за 9 місяців  
2021 році. В теперішній час Фонд уважно слідкує за фінансовими наслідками, викликаними зазначеними 
подіями.  
 

4.2. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,  застосовуються 

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

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Фонду; 
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму; 
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 
- є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження  враховується прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у 
низхідному порядку: 

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

Концептуальній основі фінансової звітності. 
Під час здійснення судження враховуються найостанніші положення інших органів, що розробляють та 

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

Операції, що не регламентуються МСФЗ Фондом не здійснювались. 
 

4.3. Судження щодо справедливої вартості активів Фонду 
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших 
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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 
інструментів капіталу здійснюється за 
справедливою вартістю на дату 
оцінки. 

Ринковий, 
витратний 

Офіційні біржові 
курси організаторів 
торгів на дату оцінки, 
за відсутності 
визначеного біржового 
курсу на дату оцінки, 
використовується 
остання балансова 
вартість, ціни закриття 
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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 

9 місяців 
2020 

9 місяців 
2021 

9 місяців 
2020 

9 місяців 
2021 

9 місяців 
2020 

9 місяців 
2021 

9 місяців 
2020 

9 місяців 
2021 

Дата оцінки 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 
Фінансові 
інвестиції  

81791 130 782  - – - 81791 130 782 

Грошові кошти    76 896 49 876   76 896 49 876 
 

5.4. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості 
 За 9 місяців 2021 року та в попередніх 9 місяцях 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 9 місяців, що закінчилися 30 вересня 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 
30.09.2021 р. 

 

Облігації ( 1 рівень 
ієрархії справедливої 
вартості) 

99 996 34 447 -3 661 (переоцінка 
справедливої 

вартості ) 

130 782 

Акції українських 
емітентів 

4 818 -4 818 - - 
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( 2 рівень ієрархії 
справедливої вартості) 
ВСЬОГО: 104 814 29 629 -3 661 130 782 

 
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 9 місяців 2021  року для оцінки справедливої вартості чистих активів, віднесених до 1-2-го рівня 
ієрархії справедливої вартості станом на 30.09.2021, 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 

69 212 
Данні 

вартості 
ринку  

Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за 9 
місяців 

-3,6% -2 493 

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

9 510 
Данні 

вартості 
ринку 

Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за 9 
місяців 

-3,13% -298 

Облігації 
українських 
емітентів 52 060 

Данні 
вартості 
ринку 

Відсоток зміни 
вартості чистих 

активі за 9 
місяців 

-1,67% -870 

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

30.09.2021 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2020 
1 2 3 4 5 

Фінансові інвестиції 130 782 81 791 130 782 81 791 

Дебіторська заборгованість - - - - 
Грошові кошти  49 876 76 896 49 876 76 896 

Кредиторська заборгованість 666 586 666 586 

      
Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості неможливо визначити достовірно, 
оскільки немає ринкового котирування цих активів. 
      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.  
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6. Розкриття інформації про фінансові результати 
 

6.1.  Адміністративні витрати 
 

 9 місяців 
2021 рік 

9 місяців 
2020 рік  

Винагорода за послуги з адміністрування 1551 1309 
Винагорода за послуги  з управління активами 3879 3273 
Винагорода за послуги  зберігача 323 273 
Винагорода за послуги  аудитора 37 44 
Винагорода за послуги  торговця ЦП 16 13 
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: 5806 4912 

 
6.2. Інші фінансові доходи 
 

  9 місяців 
2021 рік 

9 місяців 
2020 рік  

Дохід від боргових цінних паперів 12 384 9651 
Відсотки отримані від розміщення коштів на депозитних рахунках  4712 8986 
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку 6 3 
 Дивіденди 118 - 
Всього: 17220 18640 

 
       6.3. Інші доходи 

 

 9 місяців 
2021 рік 

9 місяців 
2020 рік  

Доходи від реалізації фінансових інвестицій  - - 
Доходи від дооцінки фінансових інвестицій  15346 8697 
Всього: 15346 8697 

 
6.5. Інші витрати 
 

 9 місяців 
2021 рік 

9 місяців 
2020 рік  

Втрати від уцінки цінних паперів 19007 9754 
Витрати від зміни вартості фінансових інструментів 7753 12671 
Всього: 26760 22425 

 
7. Розкриття інформації про активи. 

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

переоцінки у прибутку або збитку 
 

Групи фінансових інвестицій 9 місяців 
2021 рік 

9 місяців 
2020 рік  

Цінні папери, погашення та отримання доходу, за якими гарантовано 
КМУ 69212 28375 
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Акції українських емітентів  - 4818 
Цінні папери, дохід за якими гарантовано місцевими радами відповідно 

до законодавства 9510 26167 

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України 52060 22431 
      ВСЬОГО : 130782 81791 

 
Фонд здійснює облік фінансових інвестицій за справедливою вартістю: 
 

Назва активу 
Відсоток 
володіння 

Балансова 
вартість 

на 
30.09.2021 

Частка в 
загальній 
балансовій 
вартості 
активів (%) 

Відсоток 
володіння 

Балансова 
вартість на 
30.09.2020 

Частка в 
загальній 
балансовій 
вартості 
активів (%) 

1. Облігації українських емітентів       
ТОВ "Манівео швидка фінансова 
допомога" UA5000005513 

4,00 8284 4,58 - - - 

ТОВ "РУШ" UA4000200380 2,88 8763 4,85 7,2 7443 4,68 
ПАТ "Укрпошта" UA4000199368 3,75 7941 4,39 - - - 

ПАТ "Укрпошта" UA4000199350 - - - 0,031 4808 3,02 

ТОВ "Еска Капітал" UA5000004953 13,72 6873 3,80 - - - 

АТ "Таскомбанк" UA4000203855 7,30 7412 4,10 7,3 7412 4,66 
ТОВ «СС ЛОУН» 4,35 4541 2,51 - - - 

ТОВ "Альфа-Лізинг-
Україна"UA5000004250 

8,16 8246 4,56 - - - 

ПАТ "Укртелеком" UA4000179428 - - - 1,6 6504 4,09 

2. Облігації місцевих позик       

Харківська міська рада UA4000204770 2,40 6206 3,43 2,4 6297 3,96 

Харківська міська рада UA4000208052 0,50 1286 0,71 0,5 1293 0,81 

Львівська міська рада UA4000206312 0,65 2018 1,12 0,648 2056 1,29 

Львівська міська рада UA4000201354 - - - 2,36 5235 3,29 

Івано-Франківська міська рада 
UA4000202329 

- - - 7,36 7550 4,74 

3. Облігації внутрішніх позик       
ОВДП UA4000207880 0,09 16244 8,98 - - - 

ОВДП UA4000203723 - - - 0,05 4869 3,06 
ОВДП UA4000206460 0,12 13586 7,51 0,13 13662 8,58 
ОВДП UA4000204150 0,05 20105 11,12 0,024 9844 6,19 
ОВДП UA4000207518 0,27 13662 7,56 - - - 

ОВДП UA4000218531 0,13 5615 3,11 - - - 

 
 
 

7.2. Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів включає суму нарахованих на дату складання 

фінансової звітності відсотків за депозитними вкладами. 
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 9 місяців 
2021 рік 

9 місяців 
2020 рік  

Поточна дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 150 474 
ВСЬОГО : 150 474 

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

на 30 вересня 2021 році. 
 

 Строк  погашення 
депозитів 

9 місяців 
2021 рік 

9 місяців 
2020 рік  

Грошові кошти на поточному рахунку  - 288 1035 
Грошові кошти на депозитних рахунках, всього : - 49588 75 861 
ПАТ АБ «Південний» (Код МФО 328209) 02 червня 2021 року - 1 
АТ «Укргазбанк» (Код МФО 320478) - - 10 000 
АТ «Альфа-Банк» (Код МФО 300346) 04 листопада 2021 року 16000 12 240 
АТ «ПУМБ» (Код МФО 334851) - - 12 500 
АТ «Мегабанк» (Код МФО 516290) 06 грудня 2021 року 16470 13 400 
АТ «Ідея Банк» (Код МФО 336310) 01 грудня 2021 року 17118 15 769 

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

07 травня 2021 року - 11 951 

Всього:  49876 76896 
  
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 : 9 місяців 
2021 рік 

9 місяців 
2020 рік  

Заборгованість за послуги з адміністрування 180 158 
Заборгованість за послуги з управління активами  
 (з пов’язаною особою) 449 395 

Заборгованість за послуги зберігачу 37 33 
Всього   : 666 586 

 
9. Інформація про чисту вартість активів (ЧВА) 

 
Розмір чистої вартості активів  Фонду на кінець дня 30.09.2021 р. становить 180 142 тис. грн. За 9 місяців  

2021 році розмір чистої вартості активів збільшився на 15 048 тис. грн. відносно розміру чистої вартості 
активів  на початок року  2021 року. 
 

 9 місяців 
2021 рік 

31.12. 
2020 рік  

Чиста вартість активів  180 142 165 094 
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10. Звіт про рух грошових коштів 
 

 Звіт про грошових коштів за 9 місяців 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. 

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 9 місяців 2021 року становить – 6 033 тис грн. 
(від’ємне   значення). 

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності за 9 місяців 2021 року становить – 12 272  тис. 
грн. (від’ємне значення) 

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за 9 місяців 2021 року становить – 7 585 тис. грн. 
(позитивне значення) 

Результатом чистого руху коштів від діяльності Фонду за 9 місяців 2021 року  – 10 720 тис. грн. (від’ємне   
значення). 
 

11. Звіт про зміни в  капіталі 
 

За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 30 вересня 2021 року відсутній, оскільки 
зобов’язання Фонду перед його учасниками, збільшені на суму інвестиційного прибутку, отриманого за 9 
місяців 2021 року, наведені в балансі в розділі V Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду.  
      Нерозподілений прибуток (збиток) Фонду станом на 30 вересня 2021 року в балансі не відображається, 
оскільки фінансовий результат, отриманий від діяльності за 9 місяців 2021року  віднесений на збільшення 
зобов’язань Фонду перед його учасниками, які станом на 30 вересня 2021 року складають 7 753 тис. грн.   
За 9 місяців 2020 року  прибуток  від інвестування склав 12 672 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 на 30.09.2021р. 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  
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  ТОВ «КУА «Гарантія-Інвест» 0,00% 
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  9 місяців у 2021 та 9 місяців у 2020 років ВПФ «Фармацевтичний» мав такі операції з пов’язаними 
особами: 
 2021 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) 

5430 5806 4583 4912 

Поточна кредиторська заборгованість 629 666 553 586 

 
        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. 
 

Кредитна якість непрострочених і незнецінених фінансових активів можна оцінити виходячи з кредитних 
рейтингів (при наявності), що присвоюються незалежними агентствами, або інформації про 
кредитоспроможності контрагента : 

  Інвестиційний 
рейтинг Неінвестиційний рейтинг Без рейтингу  Всього 
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На 30.09.2021 
 

      

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 288 - - 288 

Депозити до 1 року 49 588 - - 49 588 

Цінні папери, погашення та 
отримання доходу за якими 
гарантовано КМУ 

69 212 - - 69 212 

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

9 510 - - 9 510 

 Облігації українських 
емітентів 52 060 - - 52 060 

На 30.09.2020         

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 1 035 - - 1 035 

Депозити до 1 року 75 861 - - 75 861 

Цінні папери, погашення та 
отримання доходу за якими 
гарантовано КМУ 

28 375 - - 28 375 

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

22 431 - - 22 431 

Акції українських емітентів 4 818 - 
 

4 818 

 Облігації українських 
емітентів 26 167 - - 26 167 

 
Щодо облігацій внутрішньої державної позики 

Станом на 30 вересня 2021  року в наявності у Фонда є облігації внутрішньої державної позики 
загальною номінальною вартістю 78 722  тис грн., частка в загальній балансовій вартості активів  43,54 %.  
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. 

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 
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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 30 вересня 2021 року: 

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

Загальна 
номіналь
на 
вартість 
30.09. 
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 

ТОВ «РА ІВІ 
– Рейтинг»  

ТОВ "РА 
"Експерт-
Рейтинг" 

Кредит-
Рейтинг 

НРА 
Рюрик 

ОВДП 
UA4000206460 
Міністерство 

фінансів України 
 

12 863 7,51 uaВ      

ОВДП 
UA4000207880 
Міністерство 

фінансів України 

16 780 8,98 uaВ      

ОВДП 
UA4000204150 
Міністерство 

фінансів України 

18 170 11,12 uaВ      

ОВДП 
UA4000218531 
Міністерство 

фінансів України 

5 380 3,11 uaВ      

ОВДП 
UA4000207518 
Міністерство 

фінансів України 

14 740 7,56 uaВ      

 67 933 38,28       
ОВМП 

UA4000204770 
Харківська 
міська рада 

6 000 3,43 uaAA      

ОВМП 
UA4000206312 

Львівська міська 
рада 

1 944 1,12 uaAA      

ОВМП 
UA4000208052 

Харківська 
міська рада 

1 250 0,71 uaAA      

 9 194 5,26       
Облігація 

підприємства 
ТОВ "Манівео 

швидка 
фінансова 
допомога" 

8 000 4,58     uaA  

Облігація 
підприємства 

UA4000199368 

7 500 4,39      uaAA 
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АТ "Укрпошта" 
 

Облігація 
підприємства 

UA5000004953 
ТОВ "Еска 
Капітал" 

6 860 3,80     uaA+  

Облігація 
підприємства 

UA4000203855  
АТ 

"Таскомбанк" 

7 300  4,10     uaAAA  

Облігація 
підприємства 

UA5000004250  
ТОВ "Альфа-

Лізинг-Україна 

8 160 4,56 
 

   uaAA   

Облігація 
підприємства 

UA5000006180 
ТОВ «СС ЛОУН» 

4350 2,51     uaA  

Облігація 
підприємства 

UA5000005729 
ТОВ «РУШ»  

8650 4,85   uaA+    

 50 820   28,79       
Разом 127 947 72,33       

 
 
Cтруктура цінних паперів недержавного пенсійного фонду станом на 30 вересня 2020 року: 
 

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

Загальна 
номіналь
на 
вартість 
30.09. 
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 
UA4000203723 
Міністерство 

фінансів України 

4 655 3,06  uaA 
 

    

ОВДП 
UA40004150 
Міністерство 

фінансів України 

8260 6,19  uaA 
 

    

ОВДП 
UA4000206460 
Міністерство 

фінансів України 

12 863 8,58  uaA 
 

    

 25 778 17,83       
ОВМП 

UA4000201354 
Львівська міська 

рада 

5 200 3,29 uaAA      
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ОВМП 
UA4000202329 

Івано-
Франківська 
міська рада 

7 360 4,74 uaAА 
 

     

ОВМП 
UA4000204770 

Харківська 
міська рада 

6 000 3,96     uaA  

ОВМП 
UA4000206312 

Львівська міська 
рада 

1 944 1,29 uaAA      

ОВМП 
UA4000208052 
Харківська 
міська рада 

1 250 0,81 uaAA      

 21 754 14,09       
Акція проста, 
UA4000137228 
ПАТ НВЦ 
"Борщагівський 
ХФЗ" 

86 3,03       

 86 3,03       
Облігація 

підприємства 
UA4000203855 

АТ 
"Таскомбанк" 

7 300 4,66    uaA/   

Облігація 
підприємства 

UA4000199350 
ПАТ 

"Укрпошта" 

4700 3,02       
uaAA/  

Облігація 
підприємства 

UA4000179428 
ПАТ 

"Укртелеком" 

6400 4,09    uaBBB   

Облігація 
підприємства 

UA4000200380 
ТОВ "РУШ" 

7200 4,67    uaA   

 25 600 16,44       
Разом 73 218 51,39       

 
Щодо депозитів  

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді депозитів, розміщених на 
депозитних рахунках банків, були враховані, в першу чергу, дані НБУ. Відповідно до цих даних складаються 
рейтинги банків. За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговими агентствами.  

 Всі грошові кошти Фонду знаходяться в банківських установах з кредитним рейтингом інвестиційного 
рівня. Станом на 30.09.2021 року та 30.09.2020 року депозити Фонду складають: 

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

установи 

Найменування кредитного агентства 9 місяців 
2021 рік 

9 місяців 
2020 рік  

ПАТ АБ «Південний» (Код МФО 
328209) 

РА «Кредит-Рейтинг»  uaAА - 1 

АТ «Укргазбанк» (Код МФО 
320478) 

РА «Експерт-Рейтинг» uaАА+ - 10000 

АТ «Альфа-Банк» (Код МФО РА «Експерт-Рейтинг» uaAАА 16 000 12240 
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300346) 

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

РА «Експерт-Рейтинг» uaAА 16 470 13400 

АТ «Ідея Банк» (Код МФО 
336310) 

РА «Кредит-Рейтинг» uaAА 17118 15769 

  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 9 місяців 2021 9 місяців 2020 

Банківські депозити 49 588 75 861 
Частка в активах Фонду, % 27,43% 47,66% 

Державні облігації 78 722 50 806 
Частка в активах Фонду, % 43,54% 31,92% 

Облігації підприємств 52 060 26 167 
Частка в активах Фонду, % 28,79% 16,44% 

Всього 180 370 152 834 
Частка в активах Фонду, %      99,76% 96,02% 
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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) 

 
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  30.09.2021 30.09.2020 
Менше ніж 5 

днів 
більше ніж 5 
днів 

Менше ніж 5 днів більше ніж 5 
днів 

Грошові кошти  288  1035  
Депозити  17 118 32 470 38 269 37 592 
Боргові цінні папери 130 782  81 791  
Дебіторська заборгованість 150  474  
Всього активів 148 338 32 470 121 569 37 592 
Поточні зобов’язання  666  586  
Розрив(актив мінус зобов’язання) 180 142  158575  

 
Динаміка рівня ризику ліквідності Фонду характеризується наведеними нижче даними: 

 
Показники На 30.09.2021 31.12.2020 

Вихідні дані, тис.грн 
Вартість активів на кінець звітного періоду 180 808 165 703 
У тому числі: грошові кошти 49 876 60 596 
Поточні фінансові інвестиції 130 782 104 814 
Зобов’язання на кінець звітного періоду 666 609 

Показники ліквідності Фонду 
Показник  Значення  

нормативне Фактичне  
Коефіцієнт абсолютної ліквідності  Не менше 0,15 271,25 271,61 
Коефіцієнт швидкої ліквідності  Не менше 0,6  271,48 272,09 
Коефіцієнт покриття Не менше 1,0 271,48 272,09 

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

- вартість активів за 9 місяців 2021 рік збільшилась на 15 105 тис. грн, або на 8,35%; 
- 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 30 вересня2021 року проведено розрахунок чистої вартості активів недержавного 
пенсійного фонду: 
 

                                                                                                                                                       
  № 

Найменування показників 9 місяців  2021 2020 

1 Активи недержавного пенсійного фонду  180 808 165 703 



BTI<I> «<l>apMaQeBTnqnuii» €,[(PTIOY 33262460 
B THC. rpH. 

2 3o6oB'H3aHHH HC.UCpiKaBHOrO neHciHHOrO <i>OHJlY 666 609 
3 lJ.HCTa BapTiCTb aKTHBiB 180142 165 094 
4 lJ.HCTa BapTiCTb O.UHHHU.i neHCiHHHX aKTHBiB 4,0 194322502 3,8433839894 

lJ.HCTa BapTiCTb O.UHHHU.i neHCiHHHX aKTHBiB 3a CTaHOM Ha 30 sepeCHH 2021 poKy CKna.Ua€ 4,0194322502 Ta 

36inblliHnacH y nopiBHHHHi 3 00Ka3HHKOM Ha 31 rpy.UHH 2020 poKy Ha 4,58%. 

12.5 OnepattiuHi ceCMeHmu 
npoTHrOM 9 MiCHU.iB y 2021 poKy <l>OH.U 3.UiHCHIOBaB .UiHnbHiCTb B O.UHOMY reorpa<l>i'IHOMY Ta 6i3HeC cerMeHTi, 

OTiKC .lJ:o.UaTOK .UO <l>iHaHCOBOi' 3BiTHOCTi «lH<l>OpMaU.iH 3a cerMCHTaMH)) He roTyBaBCH. 

12.6. floiJifnic.,751 iJamu 6anaHCY 
no.uii', lllO Bi.U6ynHCH MilK ,UaTOIO CKna,UaHHH 6anaHCY i .UaTOIO 3aTBCp.UiKCHHH <l>iHaHCOBOi' 3BiTHOCTi, 

ni.urOTOBflCHOi' MH BHnycKy, He BOflHHynH Ha nOKa3HHKH <l>iHaHCOBOi' 3BiTHOCTi, ni.UrOTOBneHo'i <l>OH.UY CTaHOM Ha 30 
eepeCHH 2021 poKy. I 

)I,npeKTOp TOB "KY A''rapaHTiH-IHBecT" 

lUHipyK T.A. 
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