
  

Додаток 1  

до Положення  

про оприлюднення інформації  

про діяльність недержавного  

пенсійного фонду  

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III) 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ  

недержавного пенсійного фонду 

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд 

Повне найменування Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний 

фонд "Дністер" 

Код згідно з ЄДРПОУ 33074085 

Місцезнаходження 79017, м.Львів, вул.Зелена,81 

Міжміський телефонний 

код 

032 Телефон 244 84 23 Факс 244 84 22 

Електронна пошта (за 

наявності) 

 Веб-

сторінка 

www.npf-dnister.com 

Дата та номер рішення 

про реєстрацію 

фінансової установи 

26.10.2004р. №2619 

Реєстраційний номер у 

Державному реєстрі 

фінансових установ 

12100716 

Вид діяльності Недержавне пенсійне забезпечення 

2. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду 

Дата державної 

реєстрації 

Дата запису про внесення змін до 

державної реєстрації юридичної особи 

Номер запису про внесення змін до 

державної реєстрації юридичної 

особи 

29.07.2004 03.07.2008 14151080003000335 

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду 

№ 

з/п 

Повне найменування юридичної особи чи 

прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 

Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є 

юридична особа) 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Сіріус-95" 

23512911 

 

 



4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний 

фонд 

Юридич

на особа 

відповід

но до 

переліку

* 

Код 

згідно з 

ЄДРПОУ 

Повне найменування 

юридичної особи 

Дата і номер 

ліцензії на 

провадження 

відповідного 

виду 

діяльності 

Дата укладання та 

номер договору з 

радою 

недержавного 

пенсійного фонду 

Місцезнаходження, 

телефон 

Адм 34690716 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Компанія з управління 

активами та 

адміністрування 

пенсійних фондів 

"Українські фонди" 

29.12.2008р.; 

АБ №115994 

04.11.2009р., 

№А-5 

 

03151, м.Київ, 

вул.Ушинського,40 

(044) 200-10-60 

К 32713118 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Компанія з управління 

активами "Портфельні 

інвестиції" 

28.05.2012р.; 

АД №034371 

23.06.2005р.; №2 79037, м.Львів, 

вул.Б.Хмельницкого

,212 (032) 244-84-23 

З 23697280 Публічне акціонерне 

товариство 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

"УКРГАЗБАНК" 

28.08.2013р.; 

АЕ №263236 

14.12.2015р.; 

№9/2015 

03087, м.Київ, 

вул.Єреванська,1 

(044) 590-49-99 

А 16463676 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Аудиторська фірма 

"БЛИСКОР ГАРАНТ" 

26.01.2001; 

свідоцтво 

№0218 

04.01.2020,  

№04-01/01-20 

01042, м. Київ, бул. 

Марії Приймаченко, 

1/27 

__________  

*Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:  

Адм - адміністратор;  

з - зберігач;  

к - особа, що здійснює управління активами;  

а - аудиторська фірма або аудитор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Додаток 2  
до Положення про оприлюднення інформації  

про діяльність недержавного пенсійного фонду  

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III) 

 

ВІДОМОСТІ  

про результати діяльності недержавного пенсійного фонду  

станом на 31 грудня 2019 р. 

Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд “ДНІСТЕР”, 

33074085 

 

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 

(грн) 

Показники Код 

рядка 

Дані на 

початок 

звітного 

періоду 

Наростаючим 

підсумком на кінець 

звітного періоду 

1 2 3 4 

Частина перша 

Грошові кошти, розміщені на вкладних 

(депозитних) банківських рахунках 

010 1190485,12

  

1251556,01 

у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати 

банків 

011   

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевими радами відповідно до 

законодавства 

020   

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

Кабінетом Міністрів України 

030 1228058,76 1265847,23 

Облігації підприємств, емітентами яких є 

резиденти України 

040 60943,80 130002,30 

Акції українських емітентів 050   

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

урядами іноземних держав 

060   

Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 

072), з них: 

070   

акції іноземних емітентів, визначених 

відповідно до Закону України «Про 

недержавне пенсійне забезпечення» 

071   

облігації іноземних емітентів з 

інвестиційним рейтингом, визначеним 

відповідно до законодавства 

072   

Іпотечні цінні папери 080   

Об’єкти нерухомості 090   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15


Банківські метали 100   

у тому числі депозитні рахунки в 

банківських металах 

101   

Дебіторська заборгованість 110 11177,75 11494,74 

Активи, не заборонені законодавством 

України (з розбивкою за видами активів) 

120   

Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 

020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 

+ р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120) 

130 2490665,43

  

2658900,28 

Кошти на поточному рахунку 140 6771,00 94361,25 

Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 

140) 

150 2497436,43

  

2753261,53 

Частина друга 

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 

+ р. 163): 

160   

неперсоніфіковані внески 161   

заборгованість з перерахування помилково 

сплачених коштів 

162   

інше 163   

Заборгованість фонду з виконання 

зобов’язань перед учасниками та 

перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у 

тому числі: 

170   

заборгованість з перерахування пенсійних 

коштів до іншої установи (іншого пенсійного 

фонду, страховика, банку) 

171   

заборгованість за нарахованими, але не 

здійсненими пенсійними виплатами (за 

договорами виплати пенсії на визначений 

строк або нарахованими одноразовими 

пенсійними виплатами учасникам 

(спадкоємцям учасників)) 

172   

Заборгованість з відшкодування 

нарахованих, але не здійснених оплат 

недержавного пенсійного фонду 

180 9706,91 10639,54 

Заборгованість щодо придбання (продажу) 

активів та розрахунків з продавцями за 

отримані, але не сплачені недержавним 

пенсійним фондом активи 

190   

Загальна сума зобов’язань фонду 200 9706,91 10639,54 

Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200) 210 2487729,52  2742621,99 

 

 

 



2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду 

(грн) 

Показники Код 

рядка 

Дані на 

початок 

звітного 

періоду 

Усього за 

останній 

звітний 

період 

Наростаючим 

підсумком на 

кінець звітного 

періоду 

1 2 3 4 5 

Чиста вартість пенсійних активів на 

початок звітного періоду 

1 X X 2487729,52 

Частина перша 

1. Надходження пенсійних внесків     

Пенсійні внески від фізичних осіб 010 2380,00 0 2380,00 

Пенсійні внески від фізичних осіб - 

підприємців 

020    

Пенсійні внески від юридичних осіб 030 2085978,21 0 2085978,21 

Переведено коштів фізичної особи до 

недержавного пенсійного фонду 

040 929145,58

  

0    929145,58  

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040) 050 3017503,79 0 3017503,79 

2. Виконання зобов’язань перед 

учасниками недержавного пенсійного 

фонду 

    

Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 

062): 

060 1196757,42 0 1196757,42 

пенсійні виплати на визначений строк 061    

одноразові пенсійні виплати 062 1196757,42 0 1196757,42 

Перераховано пенсійних коштів до 

іншого недержавного пенсійного фонду 

070 377602,58 0 377602,58 

Перераховано пенсійних коштів до 

страховика для оплати договорів 

страхування довічної пенсії 

080    

Перераховано пенсійних коштів до 

страховика для оплати договорів 

страхування ризику настання інвалідності 

або смерті учасника 

090    

Перераховано пенсійних коштів до банку 

на підставі відкритого депозитного 

пенсійного рахунку 

100    

Заборгованість недержавного пенсійного 

фонду з виконання зобов’язань перед 

учасниками та перерахування коштів (р. 

111 + р. 112), у тому числі: 

110    

заборгованість з перерахування 

пенсійних коштів до іншої установи 

(іншого пенсійного фонду, страховика, 

банку) 

111    

заборгованість за нарахованими, але не 112    



здійсненими поточними пенсійними 

виплатами (за договорами виплати пенсії 

на визначений строк або нарахованими 

одноразовими пенсійними виплатами 

учасникам (спадкоємцям учасників)) 

Загальний обсяг виконаних та 

нарахованих зобов’язань перед 

учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 

090 + р. 100 + р. 110) 

120 1574360,00 0 1574360,00 

Витрати на оплату послуг Адміністратору, 

наданих учаснику за рахунок пенсійних 

коштів та не пов’язаних із здійсненням 

виплат і переведенням пенсійних коштів 

130    

Частина друга 

Дохід (втрати) від управління активами 

пенсійного фонду 

    

1. Прибуток (збиток) від здійснення 

операцій з активами недержавного 

пенсійного фонду 

    

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 

142): 

140 -1004219,21 -24314,16 -1028533,37  

дохід від продажу 141 1737,20 0 1737,20 

переоцінка 142 -1005956,41 -24314,16 -1030270,57 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, місцевими радами відповідно до 

законодавства (р. 151 + р. 152): 

150 -22997,72

  

0 -22997,72 

дохід від продажу 151 -15780,46 0 -15780,46 

переоцінка 152 -7217,26 0 -7217,26 

Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162): 160    

дохід від продажу 161    

переоцінка 162    

Облігації підприємств, емітентами яких є 

резиденти України (р. 171 + р. 172): 

170 -97869,35 530,90 -97338,45 

дохід від продажу 171 -67054,67 0 -67054,67 

переоцінка 172 -30814,68 530,90 -30283,78 

Акції українських емітентів (р. 181 + р. 

182): 

180 -266816,60 0 -266816,60 

дохід від продажу 181 26192,87 0 26192,87 

переоцінка 182 -293009,47 0 -293009,47 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 

урядами іноземних держав (р. 191 + р. 

192): 

190    

дохід від продажу 191    

переоцінка 192    



Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 

202): 

200    

дохід від продажу 201    

переоцінка 202    

Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 

212): 

210    

дохід від продажу 211    

переоцінка 212    

Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222): 220    

дохід від продажу 221    

переоцінка 222    

Об’єкти нерухомості (р. 231 + р. 232): 230    

дохід від продажу 231    

переоцінка 232    

Банківські метали (р. 241 + р. 242): 240    

дохід від продажу 241    

курсова різниця 242    

Списання кредиторської заборгованості 250 -1047083,37 0 -1047083,37 

Вибуття активів, які перестають 

відповідати такому стану, за якого вони 

визнаються активами (із зазначенням 

активу) 

260    

Інші активи, не заборонені 

законодавством України (з розбивкою за 

видами активів) 

270    

Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + 

р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + 

р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270) 

280 -2438986,25

  

-23783,26 -2462769,51 

2. Пасивний дохід, отриманий на активи 

недержавного пенсійного фонду: 

    

дохід (втрати) від коштів, розміщених на 

вкладних (депозитних) банківських 

рахунках 

290 1708450,16 191334,83 1899784,99 

дохід від коштів, розміщених в ощадних 

(депозитних) сертифікатах банків 

291    

дохід від боргових цінних паперів (р. 301 

+ р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 

+ р. 307): 

300 3094494,38 234348,41 3328842,79 

цінних паперів, дохід за якими 

гарантовано Кабінетом Міністрів України 

301 1932738,58 221095,25 2153833,83 

цінних паперів, дохід за якими 

гарантовано Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевими радами 

відповідно до законодавства 

302 136822,13 0 136822,13 

облігацій місцевих позик 303    



облігацій підприємств, емітентами яких є 

резиденти України 

304 1024933,67 13253,16 1038186,83 

цінних паперів, дохід за якими 

гарантовано урядами іноземних держав 

305    

облігацій іноземних емітентів 306    

іпотечних цінних паперів 307    

Дивіденди від (р. 311 + р. 312): 310 1336,79 0 1336,79 

акцій українських емітентів 311 1336,79 0 1336,79 

акцій іноземних емітентів 312    

Плата за користування об’єктами 

нерухомості 

320    

Відсотки, нараховані на кошти, розміщені 

у банківських металах 

330    

Відсотки, нараховані на кошти, що 

знаходяться на поточному рахунку 

340    

Дохід від користування іншими активами, 

не забороненими законодавством України 

(з розбивкою за видами активів) 

350    

Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + 

р. 330 + р. 340 + р. 350) 

360 4804281,33 425683,24 5229964,57 

3. Інші доходи (втрати) недержавного 

пенсійного фонду 

370    

Витрати, що відшкодовуються за рахунок 

пенсійних активів 

    

Витрати на оплату послуг з 

адміністрування недержавного пенсійного 

фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з 

них: 

380 1144,18 0 1144,18 

послуг з адміністрування недержавного 

пенсійного фонду 

381 1144,18 0 1144,18 

рекламних послуг 382    

витрат на оприлюднення інформації про 

діяльність недержавного пенсійного 

фонду 

383    

Винагорода за надання послуг з 

управління активами недержавного 

пенсійного фонду 

390 1112551,40 109228,11 1221779,51 

Оплата послуг зберігача 400 132146,85 13479,40 145626,25 

Оплата послуг з проведення планових 

аудиторських перевірок недержавного 

пенсійного фонду 

410 57200,00 21000,00 78200,00 

Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням 

операцій з пенсійними активами, які 

надаються третіми особами (р. 421 + р. 

422 + р. 423), з них: 

420 17181,92 3300,00 20481,92 

послуг торговців цінними паперами 

(посередника) 

421 17181,92 3300,00 20481,92 



витрат на ведення обліку та 

перереєстрацію прав власності на цінні 

папери 

422    

витрат на ведення обліку та 

перереєстрацію прав власності на 

нерухомість 

423    

Оплата інших послуг, надання яких 

передбачено чинним законодавством з 

недержавного пенсійного забезпечення 

430 485,00 0 485,00 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за 

рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 

+ р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430) 

440 1320709,35 147007,51 1467716,86 

Прибуток (збиток) від інвестування 

активів недержавного пенсійного фонду 

(р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440 

450 1044585,73 254892,47 1299478,20  

Чиста вартість пенсійних активів на 

кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 

130 + р. 450) 

2 X X 2742621,99 

Зміна чистої вартості пенсійних активів 

(р. 2 - р. 1) 

3 X X 254892,47 

3. Довідка про зміну чистої вартості активів та зміну чистої вартості одиниці пенсійних 

активів 

(грн) 

Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 

Чиста вартість одиниці пенсійних активів 

на початок 

звітного року 

(Ап, грн) 

на кінець 

звітного року 

(Ак, грн) 

зміни протягом 

звітного року* 

(За, %) 

на початок 

звітного 

року (Вп, 

грн) 

на кінець 

звітного 

року (Вк, 

грн) 

зміни протягом 

звітного 

року** (Зв, %) 

1 2 3 4 5 6 

2487729,52 2742621,99 10,25 1,766907 1,947944 10,25 

__________  

*Алгоритм розрахунку показника:  

від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість 

активів на початок звітного року (Ап);  

отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);  

частка від ділення множиться на 100%.  

**Алгоритм розрахунку показника:  

від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається 

чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);  

отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок 

звітного року (Вп);  

частка від ділення множиться на 100%. 

 

 



5TIACKOP TAPAHT
CsiAorlrtso AfI! npo BHeceHHrr B Peecrp cy6'errin aytrlrropcrxoi 4irnrnocri Ne 0218 nq26.O1..20O1

CsiAorITBo AII! npo eiguonignicrb cr/rcreMrd Konrpo.Irro srocri Ns 0762 niA 22.02.2018

3eir HesanerrHoro ayAr,rropa

Hauiouantuiil rcouicii, tuo sAihcupe Aept@BHe
perynpBaHnn y cQepi puuxia Qiuaucoanx noalyr

Paai HT BH1O <AHICTEP>

A4uiuicrparopy:
Toaapucray s o6uexeuorc ai4noeiAantuicrp
<Kouna.nis s ynpaeniuus aKTnBaMn ra a4uiuicrpyBaHHs neuciilnux Qouaia
<yKPAIHC5KI AOHAn>>

3eir uoao avanw 6iHaxcoeoi eeirxocri

AyMra ie eacrepoxeHHtM

Mr npoBenu ayyr QinaHcoeoi seirFrocri HEnIAnPil€MHl4UbKOfO TOBAPI/CTBA BIAKPIIThIZ
HE,qEPXABHnlz nEHCIilnVU OOHA <AHICTEP> (rog €flPl-lOy 33074085, uicqe3xaxoAxeHHe: 79OI7,
u. flreie, ayn. 3enena,6.87, uaAali no reKcry <<Oox4>>), ulo cKnaAaerbce 3 SanaHcy (3airy npo

QiuaHcoerafi cran) na 31 rpyAHq 2019 pory, 3airy npo Qixaucoai pe3ynbrarr (3airy npo cyrynHnfi
Aoxi4), 3eiry npo sruitr,r y BnacHoMy ranirani, 3airy npo pyx rpouoBrx rou.rtie ea pix, t4o sariHqnacq
3a3HaqeHop Aaroo, ra flpr,ruirox 4o Qinaxcoeoi seirHocti, erflovaoqn crhcnnil eurnaA 3Haqyqrx
o6niroehx nonirnr.

Ha Haluy AyMKy/ 3a B]4HerKoM BnnilBy nrraHb,' onr4caHhx e pos4ini <<Ocxoaa AnA AyMKt4 ie

3acrepexeHHeM>> Hauoro aairy, $iHaucoea seirHictu, ulo AoAa€rbcn, ei4o6paxa€ AocroBipHo, B ycix
cyrmeBhx acneKrax SiHancoeril cran Oon4y Ha 31 rpyAHe 2019 pory, fioro $iHaucoei peaynurarr i

rpou:oai noroKl4 sa pir, ulo gaxiHqrBcs 3a3HaqeHoo Aarop, eiAnoaiAno Ao MixuapoAHl4x crax4aprie
$iHaHcoeoi seirHocri (MCO3) , ra ei4noeiAa€ BilMorau 3arouy YxpaTur <<flpo 6yxranrepcurufi o6nir ra
ginancoey seirHicru e VrpaIHi>> eiA 16.07.1999 N9 996-XIV UoAo cKnaAanHn SiuaucogoT seirFlocri.

OcxoEa Are AyMKn ia aacreper*eHHtM

In$opr4aqis B oKpeMilx pos4inax npuuiror go QinancoeoT sbirFrocri poarcpnra He B noBHotuy o6cnai, qo
He e noeHifi i,tipi eiAnoaiAa€ BhMoraNr MCO3" Tar, sri4Ho s naparpaQou 134 MCSO 1 nignpreNcrBo Ma€

po3KphBarn iHsopr.laqiro crocoBHo ynpaeniHnn KaniranoM. flpore a flpnuirrax 4o SinaHcoeoT seirHocri
OoH4y eiAcfrFtiil pos4in <<Bruoril AocrarHocri ranirany fi repyaannc ranitanoM>> : in$opuaqi€P lJloAo

st'4it-tn qt4croi eaplocri axrreia neucifrnoro OonAy ra qncrol eaprocri oAunrqi nencifisttx arrheie Uuoro

SoHay.
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Mn npoeelu ayAur ai4noai4no 4o MixHapo4Hr4x craHAapria ay4ury BrAaHHs 2016-2017, npuiluatnxe
cxocri xaqioHanuuhx craHAaprie ay4rry (4ani sa reKcroM - MCA). Hauy ei4noeiAaruFticru sriAxo s
u14M14 craHAapraMil BHKraAeHo e pos4ini <<BiAnoeiAansuicru ayAilTopa ga ayAnr $ixaxcoeoi gsirsocri>>
Halxoro aeiry. Mu e He3aflexHuuu no eiAFrouJeHHp Ao OonAy griAso s KoAercoM erilKh npoQecifinrax
6yxranrepie PaAu s t'rixnapo4Hrx craHAaprie ertarh 4na 1yxranrepie, ra erytqHtaMv1 BAMoraMul
3acrocoBaHnur e Yrpaini 4o xauroro ayAnry $iuaucoeoi 3airHocri, a raKox Bt4KoHarI itu.ri o6oe'carn g

erilKl4 aiAnoeiAHo Ao qr4x Br4Mor. Mr seaxaer4o, tlo orpr4Maxi Haur ayAilropcbKi 4oraar e Aocraruiuu i

npuitnarttnu u Ane BhKopt4craHHe ix sx ocxoeil Ans Hauoi 4yuxu.

KnpqoEi nnraHHs ayAxry
Krp.{oei nhraHHl ayAVry - Lle nhraHHe, tqo, Ha HauJe npo$eciilHe cyAXeHHe 6ynu enavyulnur niA qac
Hauoro aYAVry $iuancoeoi seirFrocri 3a norot{HLrfi nepio4. l-li nrrauun po3rnrAanilcR a roHrexcri
Hauoro aY4nry Qiuaucoeoi geirFrocri e qinouy ra npil QopuyeanHi 4yuru uloAo neT; nph qboMy Mn He
Br4cnoBlrtoeMo orpeuoi AyMKt4 tqoAo qt4x nrraHb:
fio4arroeo Ao n]4TaHb, onilcaHhx e posAini <<OcHoea Anq AyMKr4 ia sacrepexeHHqM>>, MA Bn3+arlvnnl
I4o onucaHi Huxqe nilTaHHc e K.nloqoBhMh nilTaHHqMV ayAnryt rri cni,q eiAo6pasrrh e HaLuoluy aeiri.

O4inxa Qinaxcoenx ineectuUifr Ba cnpaBe4rrBoro eapritrc GnA)
Ha Hauy AyMKy, Lle nuraHHe € oAHr4M s Fraft6inuu 3HaqnMhx Ans Hauroro ay4try y ee'nercy is snaqnoo
qacrKoto QinaHcoenx inaecrrqifi, e garanuHiil cyui arrtaeie Oox4y (5O,7o/o), BrcoKrM pieueu
cy6'errNeuocri AonyqeHb, B14Kop[craHnx nph ergHaqexi eaprocri $inancoaux iHeecrrqift, ra
cyrreeisrlo cyAXeHb fi oqiHor s 6oxy ynpaenincuKoro nepcoHany Kounanii.
CraHoN,f ua 31-L2.2019 Oosa uae Qixaxcoei iFreecrhqii, 4o cKflaAy cKr,rx BXoAeru arqii yrpaiucurux
eMireHrie ra OBAfl. Cranou Ha 31"12.2019 6anaucoea eapricru qrx ineecruqifi crnana 1396 ruc. rpn.
3riAxo o6niroeilx nonirurc OoHAy nicnn nepsicxoro Bn3HaHHe OoHA ouixroe ix sa cnpaBeAfluBoro
eapricro, Pesynurarr eiA er4iHr4 cnpaBeAnilBol eaprocri yrpr4MyBaHoro Ane npoAaxy Sixaxcoeoro
aKrrBy Br43Halclrbce qep$ npn6yrrcn qr g6nrur4.
Mn nopiaHnnr 6anaHcoey eapricru arcqifi yrpaTHcbKr4x eMireHris ra OB[l-l s ix puxroaoo aapricro. Mr
nepeKoHanIcb B roMy, r4o $inaHcoai iHeecrhqil ei4o6paxeni a 6yxranrepcbKoMy o6niry 3a
cnpaBeAnrBoo eapricro , Rra i e ix punxoeoo.
HaMH 6yna npoBeAeHa oqiHxa KopeKrHocri ra gocrarsocri poarpnrrie y SiHaHcoeifi gsirHocri
iH$opmaqii y ei4noureHHi gr43xaqeFrxn eaprocri QinaHcoenx iHeecrtaqifi .

InSopruaqin npo $inaHcoei iFreecrhqil posrpura y flpnuirrax 3.4,5 ra 6.8 SinaucoeoiseirHocri OoHAy.

InQopuaqin, u1o xe e SixaxcoBoKr sEirHicrro ra geiror.r ayAlrropa utogo neT

Poarcpurrr ra noAaHHe pivnrx gairFrrx AaHux Oon4y sAificFroeanocu A4uinicrparopoM - TOB <KyA AnO
<yKPAIHCbKI OOHAI/> eiAnoeiAno Ao Br4Mor q[HHoro 3aKoHoAaBcrBa, 3oKpeMa flonoxenHc npo
nopqAoK cKraAaHHe, Qopuyeanxe ra noAaHxn a4uixicrparopoM HeAepxaBHoro nesciiluoro Qox4y
geirHocri s HeAepxaBHoro nenciilHoro 3a6esnevennr, 3arBepAXeHoro PosnopqAxeFrHcrul
flepxaenoirolaicii 3 peryflpBaHHe puxrcia $iuaucoeux nocnyr YrpaiHr 27.LO.zOLt Nq 674 BiA
27.IO.ZOLL (ia $.riuauu ra AonoBHeHnrur).
YnpaeniHcsrnfi nepcoHan A4uinicrparopa Oon4y - Toaaprcrea s o6NaexeHoto eiAnoeiAanuFricrto
<<Kor4naHie a ynpaeniuHe aKruBaMr ra a4uixicrpyeaHnn nexcifiuux Qonaie <yKPAIHCbKI OOHAI4>
uece ei,4noeiAanbnicrs sa ixQopuaqio y pivnrx geirFrilx AaHhx sa 2019 pir, rrci BKrtoqaorb:

- 3aranuni ei4or'rocri npo HeAepxaeanil nesciilurfi QoHa (Sopr',la HflO-1);
- 3eir npo cKnaA, crpyKrypy ra qilcry eapricru arrueie HeAepxaBHoro nesciiluoro OoHAy craHoM

Ha 31 rpy4xs 2OI9 p. (Qopr4aHn@-2);
- 3eir npo euiHy qncrol eaprocri nexcifinux arrngie HeAepxaBHoro nenciixoro Soxay craHoM Ha

31 rpy4xs 2019 p. (Qopr'ra HflO-3);
- 3eirHi 4aHi nepcoxiSixoaauoro o6nixy yvacHnrie HeAepxaBHoro nesciiluoro QoxAy craHoM Ha

31 rpysHn 2019p. ($opua Hl-lO-4);
- 3eirHi 4aHi npo pe3ynbrarh Aisnssocri KopnoparhBxrax i npoSeciilanx HeAepxaBHrx nescifiurx

SoHAie craHoM ua 31 rpy4ns 2019 p. ( $opMa HnO-5),
- 3eirFri gani npo yvacuuria HeAepxaBHoro neuciixoro $on4y sa eircoeoo rareropieo craHoM Ha

31 rpy4Hn 2019 p. (Qopua HnO-6);
- 3eir npo cKnaA ra crpyKrypy arrneie HeAepxaBHoro neuciilsoro $ox4y craHoM ua 31 rpyAHF

2019 p. (Sopua HflO-7);
- 3eir npo AoroBopr, r4o 6ynu yxnageni ga qinnrur nanepaMn yrpaTucuxr,rx euireurie, nxi

BXoAerb (exo4rnu) Ao cKflaAy arrheie HeAepxaBHoro nencifiHoro 6oHAy (Qopua HIlO-8);
- IxQopr,raqip uloAo guix qncroT eaprocri oArHrqi nencifisrx eHecrcie (Sopua HnO-9);
- floeiary npo qncry eapricru axruaie He4epxaBHoro.neuciiluoro Soxay.
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Hau:a 4yura qoAo SiHaHcoeoi geirHocri He nouJ14pro€Tbcg Ha pivr+i seirni Aani i Mil He po6r,rr'lo
Br4cHoBoK s 6y4u-nruu pieueu BneBHeHocri u.loAo qrx pivHrx geirHilx AaHnx.

Y ae'rsry s-FtituhM ayAhroM Qixaucoeoi ssirFrocri Halxoro aiAnoeiAanuxicrn e osFtafiol4rrrlcr s pivurur
3eirHta[414 AaHilM14 ra npil qboMy po3rncHyl4, vu icxye cyrreBa HeeiAnoeiAxicru uix pivnnur seirFtLil.4t4
AaHuMu i $iHancoaop seirHicrto a6o saurur 3HaHHeMh, orphMaHilM14 ni4 vac ayAlry, a6o qu rli piqsi
seirHi AaHi BilmsAatorb raRAMnt l4o Micrtaru cyrr€Be B[Kpt4BreHHs.

lloAo piqHnx gairHnx AaHilx sa 2019 pir, nri noAaprbcq Ao Har.liouanunoi rcouicii, r4o sAificFtoe
AepxaBHe perynoBaHHn y c$epi puxria Qixancoeux nocnyr/ MV BncnoBtnn AyMKy r.qoAo in$opMaqii e
Hr4x y oKpeMomy seiri 3 HaAaHHl BneBHeHocri aia28.02.2020.

Taruu qhHoM, Ha ocHoei npoae4euoi naun po6ol4 crocoBHo pivnrx geirnhx AaHux, orphMaHtax Ao
Aarr Hauloro 3eiry ayAxropa, Mil He Aiftunn BrcHoBKy, r4o icnye cyrreBa HeeiAnoeiAxicru uix qrmn
pivtnur geitxl4l"r4 AaHnMn ra $inaxcoaoo seirFticro a6o HauuMr,r 3HaHHsMld, orptaMaHilMt4 xaMil ni.q

'.{ac ayAvtry, a6o u.lo ixQopuaqin B Llr4x pivnrx geirHrx AaHxx Mae BhrnFA TaKoi, r4o uicuru cyrreei
B14Kp14BneHH9.

BiAnoaiAanuxictu ynpaenixcbKoro nepcoHarry Aguixicrparopa Ooxgy ra rnx, xoro uaAinexo
rta i en utn r'r n noBHoBa)KeH ]tt lr,t n, ea $i ra xcoey reirx icru
YnpaaniHcuruft nepcoHafl A4uiHicrparopa OoHay - Toeapncrea s o6laexeHoo eiAnoeiAansHicro
<<Kounauis e ynpaeninHfl aKruBaMn ra aAuinicrpyeaHun nencifiHux SoHgie <yKPAIHCbKI OOHA14>
xece ei4noai4anrxicru 3a cKraAaHHe ra AocroeipHe no4aHnn Qiuancoeoi seirHocri OoHAy eiAnoeiAFro
Ao 3acrocoeaHoi roHLlenryanuHoi ocHoBh Sixancoaoi geirHocri - Mixnapo4ui crau4aprr $iuaHcoeolgeirnocri (MCO3) ra 3a raKy cr4creMy aHyrpiurnuoro KoHrpono, qKy ynpaBnincurril nepcoHan
A4tuiuicrparopa Oon4y Br43Haqae norpi6noo Ane roro, Lqo6 sa6esnequrkr cKnaAaHHe $iHaHcoeoi
aeirHocri Oox4y, r.t1o He uicruru cyrr€Br4x Br4KpilBneHb eHacni4or ulaxpaficrea a6o nournrr.
flpn crnaAansi Siuaucoaoi sairFrocri ynpaeniHcurnil nepcoHan A4uinicrparopa Oox4y Hece
ei4noei4aruHicrs ga oqiury gAarHocri Oou4y npoAoBxyBarr cBoro 4irnuHicru Ha 6eenepepeHifi ocHoei,
po3KpuBaoqh, Ae qe 3acrocoBHoI nvtaHHAt u.lo crocyorbcs 6esnepepeHocri 4iRnuxocri, ra
BtfKopr4croByrolrr np[nyqeHHe npo 6esnepepaxicru 4iuuxocri Ans 6yxranrepcbKoro o6nixy, rcpiu
enna4rie, cKulo ynpaeniFrcsrchft nepcoHafl a6o nnanye nireiAyearn ni4npueMcrBo qu npvnvHrTn
4iRnuHicru, a6o xe uae isu.rNx peanbHr4x anbrepHarilB tlboMy.

Ti, roro xa4ineHo xaiaeuqnun noBHoBaxeHHeMh, Hecyru ai4noai4ansnicru 3a HarneA 3a npoqecoM
Qinaucoeoro seiryeauun OoH4y.

BiAnoeinanuxicru ayAxropa 3a ayArr Qinaxcoeoi sairxocri
Haluhl,4t4 qinrun € orpuMaHHr o6ipynroeaHol eneeueHocri, uto Siuancoea gairxicru y qinouy He
uicruru cyrr€Boro BrKphBneHHs sFracniAor u.laxpaficrea a6o nouunrnr Ta Brnycr sairy ayArropa, u{o
micruru Hauy AyMKy. O6ipyrroeaHa BneBHeHicru e BhcoKr4M pieneu BneBHeHocri, npore He rapaHrye,
qo ayAnr, npoae4eunil eiAnoei4Ho 4o MCA, 3aBXAl4 BnABnrb cfrr€Be BrKphBneHHe, eKrqo eoHo icnye.
Buxpuenexxfi Moxyrb 6yrra pesynbraroM uaxpaficraa a6o nournxv; BoHn BBaxalorbcq cyrr€Br4Mr4/
eKu{o oKpeMo a6o B cyKynHocri, rr o6lpyHroBaHo ouiry€rucR, BoHr4 Moxyrb BnrtaBarh xa eroHorqiqsi
pir.uenxs KophcryBaqia, u.1o nprfiuaoruce Ha ocHoBi qiei QiHaHcoeol seirHocri.

Brronyovn ayAnr eiAnoeiAHo Ao Br4Mor MCA, Mh Br4Kopr4croBy€Mo npoQecifiue cyAXeHHc ra
npoSecifixrfi crenrrqn3M nporcroM ycboro 3aBAaHHq 3 ayAhry. Kpiu roro, un;

. IAenrrQiryeuo ra oqispeuo pr43l4Kr4 cyrr€Boro BuKprBneHHn $iHancoeoi seirHocri eFracniAorc
u:axpaficrea qil noMrrKr, pospo6nneMo ft euroHy€Mo ayAhropcuxi npolleAypr4 y eiAnosiAs Fra

qi pusnxu, a raKox orpr4My€Mo ayAuropcbKi 4orasu, ulo e Aocrarsiuu ra nprftuerurun AnA
Br,lKopt4craHxc ix sx ocHoBr4 Arg uaulol AyMKr4. Pnsur He BngBneHHq cyrr€Boro BilKpr4BreHHq
eHacniAor u:axpaicrea e BrulilM, nix 4nR BuKphBneHHn eHacni4oK noMnnKta, ocrinurr
uraxpaficrao Moxe BKnoqarta 3MoBy, ni,qpo6ry, Haer,n4cHi nponycKr4, HenpaB[nbHi rgepAxexFrs
a6o HerryeaHHe 3axoAaur euyrpiu.rHboro KoHTpono;

. Orpruyeuo posyr"riuun gaxoAie enyrpiurHuoro KoHrpono, ulo crocytorbcc ayAnryt Ane
poapo6xr ayAilropcbKhx npoqeAyp, nri 6 ei4noeiganu o6craenHaM, a He Ane BrcnoBreHHe
AyMKl4 tqoAo e$errtaeHocri cilcreMh aHyrpiu.rnuoro KoHTpon]o;

. Oqispeuo nprfiHnrsicru 3acrocoBaHilx o6niroeux nonirrr ra o6ipyuroeaHicru o6riroehx
oqiHor i eiAnoei4Hr4x posrprrrie iuQopuaqil, spo6nexux ynpaaniucbKuM nepcoHanoM;

r .Qoxo,qruo B14cHoBKy r4oAo npnfixnrnocri BilKopr4craHHs ynpaaniucurru nepcoHanoM
npilnyuleHHc npo 6esnepepeHicru AiqnrHocri cr ocHoBr4 gnn 6yxranrepcbKoro o6niry ra, Ha
ocxoei orpuMaHux ayArropcbKttx Aoragie ,po6ruo'ancHoBoK, vr,t icnye cyrreBa HeetagHaqeFrictu
qoAo noAifi a6o yr'roe, cri nocras'|nn 6 niA esaqxrft cyuHie Moxnileicru Oou4y npoAoBxl4rr4
6esnepepexy 4innuHicru. 9rulo M14 AoxoAr4Mo Br4cHoBKy r{oAo icuyaaxnr raroi cyrreeoi
HeBn3HaqeHocri, l'rr noeilFrxi nprBepHyrt4 yBary B cBoeMy aeiri ay4uropa Ao eiAnoei4xilx
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po3Kpr4rriB in$opuaqii y @iuaucoeiil seirHocri a6o, nxqo raxi posKpl4rre iHQopnaaqii e
HeHanexHnun, uo4rQiryaarr cBolo AyMKy. Haui BncHoBKr4 lpyuryrorucc Ha ayAhropcbKr4x
AoKa3axr orpnMaHhx Ao Aarh Halloro seiry ay4rropa. Briu, mail6yrni noAiT a6o yMoBt4 Moxyrb
npilMyo4Tr4 xounasip npunv+VTu ceoo AicnuFricrs Ha 6esnepepenifi ocxoei;

. OqispeMo 3ararbHe noAaHHq, crpyKrypy ra sN4icr $inaxcosol seirnocri BKnlor{Ho 3 po3Kpr4TreM
iu$opmaqiT, a raKox re, Lrn noKa3y€ $iuaucoea geirFricru oneparlil ra noAii, r.tlo nornaAeHi e
ocHoBy iT cxna,4anxq, TaK, u.lo6 Aoccrrn gocroeipuoro noAaHHf,.

Mn noeigol'rnq€Mo 14M, Koro ua.qineuo xafrenqrun noBHoBaxeHHcMl4, pa3opr g iut-lruu nilTaHHFMI4
ixSopuaqin npo 3annaHoeanilfi o6ccr i r{ac npoBeAeHHs ayAhry ra cyrreBi ay.qrropcuri pe:ynurarr,
BKntoqatoll4 6yau-cxi cyrreei seAonixn saxoAie enyrpiu.rHsoro KoHrponp, BLtsBfleHi Haur ni4 vac
ayAilry.

Mu raxox HaAa€Mo rt4M, Koro HaAinexo uailent4nun noBHoBaxeHHsMt4, TBepAXeHHg, r4o Mr4 Br4KoHaflil
ei4noei4ui eruqni BhMofr4 rloAo He3anexHocti, ra noai4ouncel4o ir,4 npo eci crocyHKl4 ft inr.ui nilTaHHn.
cri Mornil 5 o6lpynroaaHo BBaxartacb raKilM14, u{o BnnuBa}orb Ha Haluy He3anexxicru, a raKox, Ae Ue
3acrocoBa Ho, t{oAo eiAnoeiAH r,rx 3acrepexH nx"saxo4i e.

3 nepenircy Bcix nuraxu, inQopuaqin qoAo eKr4x HaAaBaracb niM, Koro naAineHo uailenulnnn
noBHoBaxeHHAMnt MtA Blz'zHatlvlnn ri, u1o uanu Hail6i,nsue 3HaLreHHg ni4 uac ay4uly $iHaucoaoi
geirxocri noroLtHoro nepio4y, ro6to ti, cri e xnpqoBnMr4 nilraHHeMV ayArry. Mu onrcyeuo r1i nilraHHe
B cBo€My seiri ay4rropa rpiu arna4ria, eKu.lo 3aKoHoAaBqilM qil perynqropHt4M aKToM aa6opoHeHo
ny6liuue po3KpilTTc raKoro nilTaHHq/ a6o crqo sa arcpafi BhHqrKoBr4x o6craerH Mu Br43Har.ta€Mo, r4o
TaKe nnraHHc He cniA eilceirnoearu B HauJoMy sairi, ocxinurr HerarngHi xacniArr raKoFo glrcgirneHHs
Moxfrb oviryeauo nepeBaxurr4 fioro roprcxicrs Ans iHrepecie rpouagcurocri.

TOB "Ayarrropcr'ra Qipna "EII4CKOP IAFAIIT"
0lM2,u.Kuiu,6ynnvapMapiillprafilz,auel;;ro,Lf 27
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3eir uoao snMor iHurr,rx garoHoaaeqnx i HooMarhex[x arrie

Qefi pozgin eiiaaenuh 3 ypaxyBaHHfrM BrlMor, BcraHoBneHnx .tacrnHorc Tperboto crarri 14 3arcony yKpaiHn
<llpo ayqnr Qiuaucoaoi eBirHocri ra ayAnropcbrcy 4innanicra> aiA 21 rpyAHfl 2017 poxy N9 2258-VIil (3axon
2258) ao ayAuropcbKoro 3Biry

v3ro4)IGHTCTb SBrTv nPO vnPABnrHHn, flKtrfr CKnA,qAeTbCf, BTBilOBTAHO AO SAKOHO4ABCTBA,3
oIHA|ICOBOIO 3BITHICTTO 3A SBITHnfr flEPIOq; nPO HASBHICT, CyTTaBUX BUKpHBnEHb y SBITI
nPo vnPABmHHg TA iX XnpatOZp

BiAnoeiAHo Ao Lt.7 cr. L1 3arcony YrpaTxn <<Flpo 6yxranrepcurcrfi o6nirc ra Qinancosy sairHicru e
YrpaIHi>> eiA 16.07.1999 N9996-XIV OoHA sainuFreFrrfi siA xaAaHxc raroro sairy"

CYTTEBA HEBUSHA'IEHICT, flKA MO)KE CTABNTN ffig CYMHIB 3AATHICTb NPOAOB'TGHHfl
ArgnbHocTr rcPn4U,tHoi ocosu, orHAHcoBA SBrrHrcTb gKoi nEpEBrpneTbcg, HA
EE3NEPEPBNTil OCNOAI Y PA3I HAflBHOCTI TAKOI HEBU3HALTEHOCTI

Mr aaepraeMo yBary na flpruixy 2.3., nra 3agHaqae, qo Oiuancoea seirFricru <DoH4y cKnaAa€Tbce Ha
ocHoei npunyqeHHe, r4o OonA e 6eanepepeno Aioqur4 i ganru:arrMerbce AitoqrM B AocexHoMy
uafi6yrHuol"ty. Ay4raropol.l He BueBreHo noAifi a6o yuoe, rri BKa3yprb Ha icxyeaxnn cyrreeoi
HeB[3HaqeHocri, r4o Moxe nocraetaru niA sHa.{Frufi cyuuie sAarFricru Oon4y npoAoBxyBaril Aicnsxicrs
xa 6eanepepeHiil ocnoei.

Lteil posgin crcna4ennfi 3 ypaxyBaHHeM peKoMeu4a\iil uJoAo ay4nropcbKux 3airia, srci noAapracs
Hauionantnoi xouicif, uto sqifrcuroe AepxaBHe perynpBaHHtt y cQepi pnnrcia Qinancoaux noulyr,
pesyn braraMu ay4nry pi vnoi sairnocri

AOTPnMAHHfl BnMOr HOPMATnBHO-flPABOBUX AKTIB HAqKOMOrHnOCnvr, UO PErvnlOKrTb
ArgnbHrcTb oIHAHCOBUX yCTAHOB (3OKPEMA, HEAEPTT<ABHnX dEHCTilHUX OOHETB)

Ao
3a

fluranug rqoAo Aorpr4MaHHc Bl4Mor
3AKOHOAABCTBA

Lltollo
BiAnoeiAu (noncneHxn)

cymiuleHur npoBaAXeHHc eilAie rocno4apcuroi
4innuHocri

OoH4 s,qificnoe He4epxaBHe nexcifine
ga6esne,.reFrH9, ulo € BnKnloLtH14M BhAoM AicnuFtocri.
l-lpoea4xeuHc ixuoro en4y Aisnunocri ea6opoHeHo
3AKOHOAABCTBOM.

HaAaHHq $iuaxcoerx nocnyr Ha niAcraei
AoroBopy y ei4noei.qxocri Ao 3aKoHoAaBcrBa ra
euyrpiurHix npaBhn HaAaHHfl $iuancoenx
nocJIVr cv6'€xtou rocnoraooBaHHF

OoHA sAiftcnloe HeAepxaBHe nexciftHe
ga6egneqeHxc yuacHurcia Qoxay Ha niAsraei
nenciilnrx roHrparrie ra AoroBopie npo Brnnary
nenciT Ha Bt,t3Halresufi croor.

poauiuleuur iHQopuaqii Ha BnacHoMy ee6-cafrri
(ee6-cropinqi) ra ea6esneqeHHe iT arryanuuocri

Aauiuicrparop Oouay cBoe''{acHo po3Miuly€
iH$opMaqio npo HaAaHHr Sixancoeilx nocnyr Ha

eracxifi ee6cropiurli
www.ukrfunds.com.ua
ra ga6egneqve iT axrvanuuicru

nrATp14MaHHc prLrHOrO rpaHrqHoro po3Mrpy
Bilrpar sa 2019 pir, qo aiAurxoAoey€rbce 3a
paxyHoK nexciilHrx aKrnBiB, srcnfr
BcraHoBneHrfi y ei4corxax eiA qilcroi eaprocri
arrheie neucifinoro doHav - 7,0 eiacorrie .

Posuip Br4Tpar, ulo aiAuroAoByrorbcc 3a paxyHoK
neHcifinux arrtasie He nepeBilu.lye 7o/o aiA qucroT

eaprocri arrnsis OopAy.

po3rncA seirHocri nenciftsoro Souny paAoo
neHcifiHoro Soxay Ha cBo€My saciAaFrFri Ao Aarn
ayArropcbKoro BilcHoBKy, lt1o oSopuno€rbcn
nDoroKonoM Br4 uoro ooraHV vnDaen inxg

OiHaHcoea geirHicru OoH4y, ulo niAncrae
ot:tpnnoAHeHHto, 3arBepAxeHa piulenHnu PaAn
OoH4y, eKe oQopunexo nporoKonoM
Ne22/O1/2O20 aia 22 civlg'q 2O2O

TOB "Ayavrropcrxa Qiprua <EIII,ICKOP IAPAHT"
01042, *r. Krda, 6y.rrnap Mapii llpnirv'auelaxo, 1, / 27
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Ixuri enemenrn

ocHoBHr BrAoMocTr npo AynnTopcbKy orpMy

llo aua ua k ueuy ea u u n n p ngnu uoi oco6 u
TOBAPI4CTBO 3 OEMEXEHOIO BTAnOBTAAIbHICTIO
<AYIII4TOPCbKA OIPMA <E'IKICKOP TAPAHT>>

KoA ea eflPnOY 16463676
Aara Ae pxa eHoi DeecrDa u ii 29,1 1.1993

CeiAoqreo AflY
Cei4oqreo npo BHeceHHn 4o Peecrpy cy6'errie ay4nropcbKoi AicnuHocri
Ng 0218, BxAaHe eri4xo e piuteuuru Ay4raropcuroi nararu Yrpaixr ei4
26.01.2001 p. 3a Ne 98

MicUesuaxoAxeHHs OLO42, u. Krie, 6vnsgao Maoii florftrqa\etrrco. ll27

KntoqoanM naprHepoM 3aBAaHHq z ayAVry,
pe3ynbTaroM gKoro € qei 3BiT He3arexHoro ayAhTopa,
Fexepanuxnfi grperrop
CeprnQircar A|TY cepii A N9 004056 ei4 24.12.1999
HoMep B Peecrpi AnY 100876

28 nproro 2O2O poxy
KrIe, Yxpaina

B.B, Baeinoea
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Непідприємницьке товариство «НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «Дністер» 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

 
 

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 

«ДНІСТЕР» 
 
 

 
Звіт про прибутки та збитки та інші сукупний дохід за рік, 
який закінчився 31 грудня 2019 року 
    
в тис.грн. 

Примітки 
Рік, що закінчився        

31 грудня 
2018 2018 

1 2 3 4 
Інші операційні доходи  6.1 187  148 
Адміністративні витрати 6.2 (147)  (129)  
Інші операційні витрати  6.3 (466)  (556)  
Інші фінансові доходи 6.4 426  537  
Інші доходи 6.5 - 724  
Інші витрати 6.6 -  (724)  
Прибуток за рік  -  -  
    
    
Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2019 року 
    
  Примітки 31 грудня 

2019 
31 грудня 

2018 
1 2 3 4 

Активи       
Поточні активи      
Дебіторська заборгованість  
за розрахунками з нарахованих доходів 6.7 11  11  
Фінансові інвестиції 6.8 1 396  1 289  
Грошові кошти 6.9 1 346  1 197  
       
Усього активи  2 753  2 497  

Власний капітал та зобов’язання      
Поточні зобов’язання      
Поточна кредиторська заборгованість  6.10 10 9 
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 6.11 2 743  2 488 

Разом власний капітал та зобов’язання   2 753  2 497 
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Непідприємницьке товариство «НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «Дністер» 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

 
Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
    
в тис.грн. 

Примітки 
Рік, що закінчився  

31 грудня 
2019 2018 

1 2 3 4 
І. Операційна діяльність    
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
рахунках  - 160 
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)  (146) (129) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності  -146 31 

ІІ.  Інвестиційна діяльність    
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій  - 724 
Надходження від отриманих: відсотків  425 376 
Надходження від погашення позик  1616 - 
Витрачання на придбання:фінансових інвестицій  (1 746) (1027) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  295 73 

ІІІ. Фінансова діяльність    
Інші надходження  - - 
Інші платежі  - - 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  - - 

Чистий рух грошових коштів за звітний період  149 104 
Залишок коштів на початок року  1 197 1 093 
Залишок коштів на кінець року  1 346 1 197 

 

 
Звіт про зміни в капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 
 

Зміни в капіталі Статутний 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі 
лені прибутки 

Всього  
власний 
капітал 

1 2 3 4 5 
Залишок на 31 грудня 2016 року - - - - 
Використання прибутку - - - - 
Усього сукупний прибуток за рік - - - - 
Залишок на 31 грудня 2017 року - - - - 
Використання прибутку - - - - 
Усього сукупний прибуток за рік - - - - 
Залишок на 31 грудня 2018 року - - - - 

 

 
 

Генеральний директор                                                 Захараш Т.І 

 

Головний бухгалтер                                                      Гончар М.П. 
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Непідприємницьке товариство «НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «Дністер» 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

 

 

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 
«ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 

«ДНІСТЕР» 
 

Примітки до річної фінансової звітності за МСФЗ за рік, 
що закінчився 31 грудня 2019 року 

1. Інформація про пенсійний фонд та програми пенсійного забезпечення 
1.1. Інформація про НПФ 

Найменування Фонду 
українською мовою повне: Непідприємницьке товариство «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «Дністер»; 
українською мовою скорочене: НТ ВНПФ «Дністер»; 
англійською мовою повне: NON-COMMERCIAL OPEN NON-GOVERNMENTAL PENSION 

FUND «DNISTER» 

Юридичний статус НТ ВНПФ «Дністер» 
Непідприємницьке товариство «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 

«Дністер» (далі – Фонд або НПФ) є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. 
Мав статус неприбуткової  установи (внесений до Реєстру неприбуткових організацій 10.09.2004 

року, рішення № 38/15-1), виключений з реєстру рішенням № 1713064600266 від 01.08.2017р, дата 
скасування ознаки неприбутковості 01.07.2017р. 

Код ЄДРПОУ 33074085. 
Вид Фонду – відкритий, тобто це недержавний пенсійний фонд, засновниками якого можуть 

бути будь-які юридичні особи (крім тих, діяльність яких фінансується за рахунок державного 
бюджету України чи місцевих бюджетів). Учасниками цього виду фонду можуть бути будь які 
фізичні особи незалежно від місця та характеру їх роботи. 

Фонд має самостійний баланс, рахунки у зберігача, печатку, штампи та бланки зі своїм 
найменуванням. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПФ №13 від 28.10.2004 р. 
Фонд включено до державного реєстру фінансових установ 26 .10.2004 року, реєстраційний 

номер 12100716. 

Засновники Фонду 
Засновником Фонду є Т овариство з обмеженою відповідальністю «Сіріус-95».  

Мета діяльності НТ ВНПФ «Дністер» 

Фонд створений для провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення шляхом 
накопичення пенсійних коштів на користь учасників Фонду з подальшим управлінням пенсійними 
активами, а також для здійснення пенсійних виплат учасникам Фонду у визначеному Законом України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення» (далі – Закон) порядку. 

Предмет діяльності НТ ВНПФ «Дністер» 
Предметом діяльності Фонду є сукупність організаційних, юридичних та інших 

передбачених чинним законодавством України дій, спрямованих на здійснення недержавного 
пенсійного забезпечення учасників Фонду з метою отримання ними додаткових до 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. 
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Органи управління НТ ВНПФ «Дністер» 
Органами управління Фонду є загальні збори засновників та Рада Фонду. Створення інших 

органів управління Фонду заборонено. 
Рада Фонду є єдиним регулярно діючим органом управління Фонду, що здійснює 

контроль за поточною діяльністю Фонду та вирішує основні питання його роботи. Засідання Ради 
Фонду проводяться періодично (не рідше ніж раз на квартал). 

Адміністратор, компанія з управління активами, зберігач Фонду 
Адміністрування Фонду виконує Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з 

управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Українські фонди» (далі – Адміністратор) 
відповідно до договору на адміністрування № А-5 від 04.11.2009 року. Адміністратор діє на підставі 
таких ліцензій: 
ліцензія серії АБ № 115994, видана Нацкомфінпослуг 29.12.2008  року, строк її дії – безстрокова. 
Провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів; 
Місцезнаходження Адміністратора: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40. 

Управління активами Фонду виконує Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з 
управління активами «Портфельні інвестиції» (далі –КУА) відповідно до договору на управління 
активами № 2 від 23.06.2005 року. КУА діє на підставі таких ліцензій: 
ліцензія серії АД № 034371, видана НКЦПФР 28.05.2012 року, строк її дії – безстрокова. Професійна 
діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з 
управління активами). 
Місцезнаходження КУА: 79037, м. Львів, вул. Б.Хмельницького, буд. 212. 

Зберігачем Фонду є Публічне акціонерне товариство «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 
«УКРГАЗБАНК» (далі – Зберігач), який надає Фонду відповідні послуги згідно з договором № 9/2015 
від 14.12.2015 року. 
Зберігач діє на підставі ліцензії серії АЕ № 263238, виданої ДКЦПФР 28.08.2013 року. 
Місцезнаходження Зберігача: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд.1. 
 

1.2. Опис програми пенсійного забезпечення НТ ВНПФ «Дністер». 
Програма пенсійного забезпечення НПФ  - це частина системи накопичувального пенсійного 

забезпечення, яка ґрунтується на засадах добровільної участі фізичних та юридичних осіб, у 
формуванні пенсійних накопичень з метою отримання учасниками недержавного пенсійного 
забезпечення додаткових до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування пенсійних 
виплат. Вона дозволяє: 

 створити додаткове до загальнообов'язкового державного пенсійного страхування 
джерело пенсійних виплат; 

 забезпечити громадянам більш високий рівень життя при досягненні пенсійного віку; 
 забезпечити формування нових джерел інвестиційних ресурсів для інвестування в різні 

сектори економіки; 
 створити умови для додаткового стимулювання розвитку ринку капіталів, здешевлення 

кредитів та підвищення ліквідності фондового ринку; 
 побудувати систему недержавного пенсійного забезпечення України на основі 

апробованих у світовій практиці принципів та механізмів. 

Принципи програми пенсійного забезпечення НПФ: 
 законодавче визначення умов недержавного пенсійного забезпечення; 
 заінтересованість фізичних осіб у недержавному пенсійному забезпеченні;  
 добровільність створення пенсійних фондів юридичними та фізичними особами, 

об'єднаннями фізичних осіб та об'єднаннями юридичних осіб;  
 добровільної участі фізичних осіб у системі недержавного пенсійного забезпечення та 

вибору виду пенсійної виплати, крім випадків, передбачених  Законом;  
 добровільність прийняття роботодавцем рішення про здійснення пенсійних внесків на 

користь своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;  
 економічна заінтересованість роботодавця у здійсненні пенсійних внесків на користь 

своїх працівників до системи недержавного пенсійного забезпечення;  
 неможливість необґрунтованої відмови роботодавця від здійснення пенсійних внесків 

до системи недержавного пенсійного забезпечення на користь своїх працівників, якщо 
роботодавець розпочав здійснення таких пенсійних внесків;  
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 рівноправність всіх учасників пенсійного фонду, які беруть участь в одній пенсійній 
схемі;  

 розмежування та відокремлення активів пенсійного фонду від активів його засновників 
і роботодавців - платників пенсійного фонду, адміністратора, компаній з управління 
активами, страхових організацій з метою унеможливлення банкрутства пенсійного 
фонду;  

 визначення розміру пенсійної виплати залежно від суми пенсійних коштів, облікованих 
на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду або застрахованої особи;  

 гарантування фізичним особам реалізації прав, наданих їм цим Законом;  
 цільового та ефективного використання пенсійних коштів;  
 державне регулювання розміру тарифів на послуги, що надаються у системі 

недержавного пенсійного забезпечення;  
 відповідальності суб'єктів системи недержавного пенсійного забезпечення за 

порушення норм, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими 
актами;  

 державне регулювання діяльності з недержавного пенсійного забезпечення та нагляду 
за його здійсненням. 

Роботодавці-вкладники Фонду 
До основної групи роботодавців, які сплачували пенсійні внески відноситься – ВАТ «Селянський 

комерційний банк «Дністер» та інші. До групи працівників, охоплених програмою пенсійного 
забезпечення відносяться всі працівники вкладника, які перебували в трудових відносинах з засновником 
або роботодавцем - платником Фонду. Протягом 2019 року вкладниками не сплачувались пенсійні внески.  

Станом на 31.12.2019 р. Фонд здійснює недержавне пенсійне забезпечення 1371 учасників, які є 
працівниками вищезазначених роботодавців. За 2019 рік не було залучено нових вкладників. 

Учасники Фонду 
Учасниками Фонду є фізичні особи, на користь яких сплачувалися пенсійні внески до Фонду і які 

мають право на отримання пенсійних виплат або отримують такі виплати на умовах і в порядку, 
визначених пенсійним контрактом та договором про виплату. 

Кількість учасників станом на 31.12.19 р. становить 1 371. 

Умови припинення пенсійної програми 
Програма може бути припинена, якщо ліквідовані всі засновники або припинили участь в 

пенсійному фонді всі його учасники. 

Порядок укладення пенсійних контрактів з НТ ВНПФ «Дністер» 
Пенсійний контракт є договором між Фондом та його вкладником, який укладається від імені 

Фонду його Адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника 
Фонду. 

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. 

Фондом зареєстровано пенсійна схема - Пенсійна схема №1 «Вкладниками є фізичні та 
юридичні особи».  

Фонд використовує програму пенсійного забезпечення з визначеним внеском, згідно з якою суми, 
що підлягають виплаті у вигляді пенсійного забезпечення, визначаються відповідно до внесків, сплачених 
до Фонду, і отриманого від них інвестиційного доходу. 

Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається множенням кількості 
одиниць пенсійних активів Фонду, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку його учасника, 
на чисту вартість одиниці пенсійних активів Фонду та відображається на індивідуальному пенсійному 
рахунку учасника НПФ. 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. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише в безготівковій формі. 

Пенсійні внески сплачуються перерахуванням відповідних грошових сум на поточні рахунки Фонду 
у його Зберігача. Розмір та порядок сплати пенсійних внесків встановлюється пенсійним контрактом 
відповідно до обраної пенсійної схеми. 

Пенсійні активи Фонду 
Пенсійні активи – активи Фонду, сформовані виключно внаслідок пов’язаної з провадженням 

ним діяльності з недержавного пенсійного забезпечення. 
Пенсійні активи Фонду 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.  

Інвестиційна декларація 
Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику Фонду. 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 НТ ВНПФ «Дністер» 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 
h Чисті активи Фонду на 31.12.2019 року – 2743 тис. грн. 
h Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду за 2019 рік становить 0 тис. грн, у тому 

числі сума переведення пенсійних коштів з інших недержавних пенсійних фондів  0тис. грн. 
h Переоцінка довгострокових зобов’язань Фонду в 2019 році, становить 255 тис. грн. 
h За звітний 2019 рік здійснено пенсійних виплат на загальну суму  0  тис. грн. 
h Приріст чистих активів Фонду за 2019 рік  255 тис. грн. 

2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності. 

2.1. Ідентифікація фінансової звітності 
Фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з 

метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків 
Фонду для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними 
економічних рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2019 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 1 січня 2019 року, що офіційно оприлюдненні на 
веб-сайті Міністерства фінансів України. 
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Підготовлена Фондом фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 
вимогам МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на дату звітності, дотримання яких 
забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної 
та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Фонд керувався також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 
 Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська гривня. 

Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч, тому відхилення при 
заокругленні можливе в межах однієї тисячі.  

2.3. Припущення про безперервність діяльності 
 Фінансова звітність підготовлена виходячи  припущення про безперервність 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 могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно 
до принципів безперервності діяльності. 

2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності  
Фінансова звітність Фонду затверджена до випуску (з метою оприлюднення) рішенням Ради 

Фонду від 22 січня 2020 р. Ні учасники Фонду, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї 
фінансової звітності після її затвердження до випуску 

2.5. Звітний період фінансової звітності 
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 

період з 01 січня по 31 грудня 2019 року. 

2.6. Нові і переглянуті МСФЗ та інтерпретації 
Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2019, ефективна дата яких не настала 

МСФЗ та 
правки до 

них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 
застосування 

Застосуван-
ня у 

фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 
31.12.2019 

р.1 

Вплив 
поправок2 

Концептуаль
на основа 
фінансової 

звітності 

У новій редакції оновлено структуру документа, 
визначення активів і зобов'язань, а також 
додано нові положення з оцінки та припинення 
визнання активів і зобов'язань, подання і 
розкриття даних у фінансовій звітності за МСФЗ. 
Згідно нової редакції інформація, представлена 
у фінансовій звітності, також повинна 
допомагати користувачам оцінити ефективність 
керівництва компанії в управлінні 
економічними ресурсами. Принцип обачності 
трактується через підтримку нейтральність 
представлених даних. Обачність визначається 
як прояв обережності при винесенні суджень в 
умовах невизначеності. Правдиве уявлення 
даних трактується як подання суті операцій, а не 
тільки їх юридичної форми. Нова  редакція 

01.01.2020 Дозволяєть-
ся 

Не 
застосовано 

Не 
застосовані, 

бо відсутні на 
сайті Мінфину 

                                                             
1 В цій графі зазначається застосовані чи не застосовані поправки у фінансовій звітності за 2019 рік.  
2 В цій графі зазначається вплив поправок (якщо їх застосовано) та дається посилання на примітку, де цей вплив 
розкрито, або зазначається, що правки не мали впливу 
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МСФЗ та 
правки до 

них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 
застосування 

Застосуван-
ня у 

фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 
31.12.2019 

р.1 

Вплив 
поправок2 

КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про 
фінансовий стан і звіт про фінансові результати. 
Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і 
розкриття», визначається, що дані фінансової 
звітності представляються за певний період і 
містять порівняльну інформацію, а також за 
певних обставин - прогнозні дані.  

У новій редакції КОФЗ вводиться поняття 
«звітуюче підприємство», під яким мається на 
увазі сторона економічної діяльності, яка має 
чітко визначені межі та поняття зведеної 
звітності.  

Вираз «економічний ресурс» замість терміну 
«ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не  
розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, 
скоріше, як набір прав. Визначення активів і 
зобов'язань не відносяться до «очікуваних» 
надходжень або відтоків. Замість цього 
визначення економічного ресурсу відноситься 
до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / 
передавати економічні вигоди.  

Нова глава КОФЗ присвячена опису різних 
методів оцінки (історична і поточна вартість 
(справедлива вартість, вартість використання)), 
інформації, яку вони надають. 

МСФЗ 3 
«Об’єднання 

бізнесу» 

Зміни запроваджують переглянуте визначення 
бізнесу. Бізнес складається із внесків і суттєвих 
процесів, які у сукупності формують здатність 
створювати віддачу.  

Нове керівництво визначає систему, яка 
дозволяє визначити наявність внеску і суттєвого 
процесу, у тому числі для компаній, які 
знаходяться на ранніх етапах розвитку і ще не 
отримали віддачу. У разі відсутності віддачі, для 
того щоб підприємство вважалося бізнесом, 
має бути наявним організований трудовий 
колектив.  

Визначення терміну «віддача» звужується, щоб 
зосередити увагу на товарах і послугах, які 
надаються клієнтам, на формуванні 
інвестиційного доходу та інших доходів, при 
цьому виключаються результати у формі 
скорочення витрат та інших економічних вигод. 
Крім того, наразі більше не потрібно оцінювати 
спроможність учасників ринку замінювати 
відсутні елементи чи інтегрувати придбану 
діяльність і активи.  

Організація може застосувати «тест на 
концентрацію». Придбані активи не 

01.01.2020 
Ці зміни є 

перспективн
ими 

Не 
застосовано 

Керівництво 
та 

управлінськи
й персонал  
вважає, що 
діяльність 
Фонду не 
входить у 
сферу дії 

цього 
стандарту 
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МСФЗ та 
правки до 

них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 
застосування 

Застосуван-
ня у 

фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 
31.12.2019 

р.1 

Вплив 
поправок2 

вважатимуться бізнесом, якщо практично вся 
справедлива вартість придбаних валових 
активів сконцентрована в одному активі (або 
групі аналогічних активів).  

МСБО 1 
«Подання 

фінансової 
звітності» та 

МСБО 8 
«Облікова 
політика, 
зміни в 

облікових 
оцінках та 
помилки» 

Зміни уточнюють визначення суттєвості, 
пояснення до цього визначення та 
застосування цього поняття завдяки включенню 
рекомендацій щодо визначення, які раніше 
були наведені в інших стандартах МСФЗ.  

Інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано 
очікується, що її пропуск, спотворення або 
затуманення може вплинути на рішення 
основних користувачів фінансової звітності 
загального призначення, винесені на підставі 
такої фінансової звітності, що представляє 
фінансову інформацію про звітуючу компанію 

Зміни забезпечують послідовність використання 
визначення суттєвості в усіх стандартах МСФЗ.  

01.01.2020 Дозволяється 
Не 

застосован
о 

Керівництво 
та 

управлінськи
й персонал 
проводять 

дослідження 
щодо 

потенційного 
впливу на 
фінансову 
звітність. 

 

МСБО 10 
«Події після 

звітного 
періоду», 
МСБО 34 

«Проміжна 
фінансова 
звітність», 
МСБО 37 

«Забезпеченн
я, 

непередбачен
і зобов'язання 

та 
непередбачен

і активи", 
Керівництво 

із 
застосування 

МСФЗ 2 
«Виплати на 

основі акцій», 
Посібник з 

застосування 
МСФЗ 4 

«Договори 
страхування», 

Основи для 
висновків до 

МСФЗ 17 
«Страхові 

контракти». 

У всіх випадках словосполучення «економічні 
рішення» замінено словом «рішення», а поняття 
«користувачі» звужено до «основних 
користувачів». 

01.01.2020 Дозволяється 
Не 

застосован
о 

Керівництво 
та 

управлінськи
й персонал 
проводять 

дослідження 
щодо 

потенційного 
впливу на 
фінансову 
звітність. 
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МСФЗ та 
правки до 

них 
Основні вимоги 

Ефективна 

дата 

Дострокове 
застосування 

Застосуван-
ня у 

фінансовій 
звітності за 

рік, що 
закінчився 
31.12.2019 

р.1 

Вплив 
поправок2 

МСФЗ 9 
«Фінансові 

інструменти»
, МСФОЗ 7 
«Фінансові 

інструменти: 
розкриття 

інформації», 
МСБО 39 

«Фінансові 
інструменти: 
визнання та 

оцінка» 

Зміни стосуються процентних ставок (такі як 
LIBOR, EURIBOR і TIBOR), що використовуються 
в різних фінансових інструментах: від іпотечних 
кредитів до похідних інструментів. 

Поправки  

 змінили вимоги до обліку хеджування: 
при обліку хеджування передбачається, що 
контрольний показник процентної ставки, на 
якому засновані грошові потоки, що 
хеджуються і грошові потоки від інструменту 
хеджування, не зміниться в результаті реформи; 

 обов'язкові для всіх відносин 
хеджування, на які безпосередньо впливає 
реформа внутрішньобанківської ставки 
рефінансування; 

 не можна використовувати для усунення 
будь-яких інших наслідків реформи; 

 вимагають розкриття інформації про 
ступінь впливу поправок на відносини 
хеджування. 

01.01.2020 Дозволяється 
Не 

застосован
о 

Керівництво 
та 

управлінськи
й персонал 
проводять 

дослідження 
щодо 

потенційного 
впливу на 
фінансову 
звітність. 

 

 

Фонд у фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2019 р., не застосувала достроково вище 
зазначені МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Керівництво та управлінський персонал проводить 
дослідження щодо потенційного впливу на фінансову звітність. 

 

3. Суттєві положення облікової політики 

3.1. База, використана для оцінки активів 
 Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості 

фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», а також інвестиційної 
нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна 
нерухомість».  Щодо ринкових цінних паперів, тобто тих, операції з якими відбуваються з достатньою 
частотою та в достатньому обсязі, щоб надавати інформацію про ціноутворення на безперервній основі, 
то справедливою вартістю є ринкова ціна. Щодо цінних паперів, для яких активний ринок відсутній, 
справедлива вартість розраховується з використанням інших методів оцінки фінансових інструментів, 
дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». 

Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань на неактивних ринках 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. 

Ринкова вартість належних Фонду цінних паперів, що обертаються більш як на одному 
організаторі торгівлі, для розрахунку вартості активів оцінюється на дату розрахунку вартості активів за 
біржовим курсом на основному (найсприятливішому) ринку. 

Стосовно інвестицій, щодо яких оцінити справедливу вартість неможливо, у кожному випадку 
розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість. Ті цінні папери, які мають 
фіксовану вартість погашення та були придбані для виконання зобов’язань згідно з програмою пенсійного 
забезпечення або певних її частин, відображаються за сумами, що базуються на їх остаточній вартості 
погашення, припускаючи існування постійної норми прибутку до строку погашення. 
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Стосовно інвестицій, таких як сукупне право на власність підприємства, оцінити справедливу 
вартість яких неможливо, у кожному випадку здійснюється розкриття причин того, чому не 
використовується справедлива вартість. 

3.2. Суттєві облікові політики 
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. 

Якщо приймається рішення про дострокове застосування нововведеного МСФЗ (за умови, що 
МСФЗ дозволяє дострокове застосування), Рада НПФ вносить доповнення до облікових політик, і вони 
застосовуються для складання фінансової звітності. Прийнята облікова політика Фонду застосовується 
послідовно для аналогічних операцій, інших подій та умов, якщо тільки конкретний МСФЗ спеціально не 
вимагатиме або не дозволятиме розподіл статей за категоріями, для яких можуть застосовуватися різні 
облікові політики. 

Облікова політика Фонду розроблена та затверджена Радою Фонду відповідно до вимог МСБО 8 
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

Фінансова звітність НТ ВНПФ «Дністер» за МСФЗ складається і подається Адміністратором 
Фонду згідно з ч. 6 ст. 21 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Раді НТ ВНПФ 
«Дністер». 

Перелік та назви форм фінансової звітності НТ ВНПФ «Дністер» відповідають встановленим 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Аналіз витрат, визнаних у прибутку або збитку, 
здійснюється з використанням класифікації, заснованої на функції витрат у Примітках розкривається 
структура витрат за характером. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у фінансовій звітності здійснюється 
із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових 
надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. Інформація про основні види валових 
грошових надходжень та валових грошових виплат формується на підставі облікових записів Фонду. 

 
3.3. Інформація про зміни в облікових політиках 

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

За винятком прийнятих нових стандартів і роз'яснень, що набули чинності на 1 січня 2019 р., 
облікова політика, прийнята при складанні цієї фінансової звітності, відповідає політиці, що 
застосовувалась при складанні річної фінансової звітності Фонду за рік, що закінчився 31 грудня 2019 
р. Фонд не застосовує достроково будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які є 
випущеними, але ще не набули чинності.  

Інформація про характер і вплив цих змін розкрита нижче. Хоча Фонд вперше застосував ці нові 
стандарти і поправки в 2019 році, вони не мають істотного впливу на річну фінансову звітність Фонду.  

 

3.4. Пенсійні активи, зобов’язання 
Визнання та оцінка фінансових інструментів 
Фонд визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли 

і тільки коли він стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з 
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою 
розрахунку. 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі 
строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань 
більше 12 місяців).   

Фонд класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому за справедливою 
вартістю на основі обох таких чинників:  
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а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та  
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

Фонд визнає такі категорії фінансових активів: 
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку. 
Фонд визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

- фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Фонд оцінює їх 
за їхньою справедливою вартістю . 

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. 

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться грошові кошти та їх еквіваленти, депозити, земельні 
ділянки, акції, ОВДП та паї (частки) господарських товариств, дебіторську заборгованість та права 
вимоги. 

Грошові кошти 
Грошові кошти складаються коштів на поточних рахунках та депозитів. 
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, упродовж не більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 
У разі призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації або прийняття НБУ 

рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, 
визнання їх як активу припиняється і відображається у складі збитків звітного періоду. 

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

в іноземній валюті, або банківські метали, 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 НПФ 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. 
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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. 

Боргові цінні папери 
Відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» до складу активів 

пенсійного фонду в боргових цінних паперах можуть належати облігації, іпотечні облігації та ощадні 
(депозитні) сертифікати. 

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). 

Іпотечна облігація – це іменний цінний папір, що засвідчує внесення грошових коштів її власником 
і підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цієї облігації та грошового 
доходу в порядку, встановленому Законом України «Про іпотечні облігації» та проспектом емісії, а в разі 
невиконання емітентом зобов’язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою 
вимогу за рахунок іпотечного покриття, яким забезпечене виконання зобов’язань емітента. 

Ощадний (депозитний) сертифікат – це неемісійний цінний папір, що видається на певний 
строк (під відсотки, передбачені умовами його видачі) та підтверджує суму вкладу, внесеного в банк, і 
права вкладника (власника сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та 
відсотків, встановлених сертифікатом, у банку, який його видав. 

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. 

Справедливої вартості 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 випадку відсутності обігу на організованому ринку та/або відсутності біржового курсу цінного 
паперу на звітну дату, відсутності інформації про котирування аналогічних цінних паперів, вартість боргових 
цінних паперів визначається дохідним методом, шляхом дисконтування майбутніх очікуваних грошових 
потоків, використовуючи ефективну ставку відсотка (ставку дохідності до погашення) як ставку 
дисконтування. 

Для визначення справедливої вартості ОВДП джерелами вхідних даних є зведені дані НБУ, 
що підлягають оприлюдненню. 

У разі скасування реєстрації випуску цінних паперів емітентів Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку або за рішенням суду, визнання їх як активу припиняється і 
відображається у складі збитків звітного періоду. 

Цінні папери, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не скасована, 
але емітент таких цінних паперів ліквідований та/або був визнаний банкрутом та щодо нього відкрито 
ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю. 
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У разі оприлюднення інформації про порушення справи про банкрутство емітента цінних 
паперів, господарського товариства, боржника НПФ, цінні папери, паї/частки такого господарського 
товариства, а також дебіторська заборгованість боржника оцінюються враховуючи очікування 
надходження майбутніх економічних вигід.  

Справедлива вартість цінних паперів емітентів, 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. 

У разі зміни справедливої вартості боргових цінних паперів, що мають місце на звітну дату, 
такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду. 

Якщо ж НПФ приймає рішення про дострокове пред’явлення ощадного (депозитного) сертифіката 
банку для його погашення, у результаті чого ставка відсотка знижується, слід визнавати зменшення 
справедливої вартості цього фінансового активу в прибутку (збитку) звітного періоду. 

Справедлива вартість цінних паперів, обіг яких зупинений, дорівнює нулю. 

Інструменти капіталу 
Інструменти капіталу – це будь-які контракти, які засвідчують залишкову частку в активах 

суб’єкта господарювання після вирахування всіх його зобов’язань. 
До інструментів капіталу відносяться акції та паї (частки) господарських товариств. 
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. МСФЗ 9 розглядає акції 
як інвестиції в інструменти капіталу. 

Інструменти капіталу визнаються у Звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ стає 
стороною контрактних положень щодо цих інструментів. 

Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх 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 придбаних інструментів капіталу, різниця визнається як 
прибуток (збиток) при первісному визнанні. 

Витрати на придбання інструментів капіталу визнаються витратами періоду і не включаються 
до первісної справедливої вартості інструментів капіталу. 

Подальша оцінка інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату 
оцінки. 

Ринкова вартість належних НПФ інструментів капіталу оцінюється за офіційним біржовим курсом 
організатора торгів на дату оцінки. Якщо інструменти капіталу мають обіг більш як на одному організаторі 
торгівлі, то під час розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом на основному 
ринку для цього інструменту капіталу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому ринку 
для нього. Якщо свідчень на користь протилежного положення немає, ринок, на якому НПФ зазвичай 
здійснює операцію продажу активу, приймається за основний або, за відсутності основного ринку, за 
найсприятливіший ринок. 

Оцінка інструментів капіталу, що входять до складу активів НПФ та перебувають у біржовому 
списку організатора торгівлі і при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, 
здійснюється за останньою балансовою вартістю. Якщо є підстави вважати, що балансова вартість 
суттєво відрізняється від справедливої, НПФ визначає справедливу вартість за допомогою інших 
методів оцінки або залучає до оцінки незалежного оцінювача. Відхилення можуть бути зумовлені 
значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент 
провадить діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

Інструменти капіталу іноземних емітентів, що перебувають в обігу та пройшли лістинг на одній 
з провідних іноземних бірж, зазначеній у ст. 47 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», 
оцінюються за біржовим курсом (ціною закриття біржового торгового дня), визначеним цією біржею на 
дату оцінки активів НПФ. 

Справедлива вартість цінних паперів емітентів, обіг яких зупинено, дорівнює нулю. 

Дебіторська заборгованість 
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Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який є контрактним правом отримувати 
грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ 
стає стороною контрактних положень щодо цього інструменту. 

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

Дебіторська заборгованість може бути нескасовно призначена як така, 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 обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи 
визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах. 

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

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

Зобов’язання 
Пенсійні кошти є сумою грошових зобов’язань Фонду перед його учасниками відповідно до статті 1 

Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та визнаються як  фінансові зобов’язання 
відповідно до МСБО № 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". За своєю суттю, і відповідно до 
порядку відображення у фінансовій звітності, пенсійні кошти є фінансовими зобов’язаннями, що носять 
довгостроковий характер. 

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. 

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

– НПФ сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом 
дванадцяти місяців після звітного періоду; 

– НПФ 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. 
 

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

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

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, 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. Це, власне, означає, що визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення 
активів або зменшення зобов’язань. 

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

а) НПФ передав покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на фінансовий 
інструмент, або інші активи; 

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

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 
г) ймовірно, що до НПФ надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити. 
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Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів Фонду, що приносять 
відсотки та дивіденди, визнається у прибутку або збитку, якщо: є ймовірність, що економічні вигоди, 
пов’язані з операцією, надходитимуть до НПФ, або можна достовірно оцінити суму доходу. 

Дохід за фінансовим активом або фінансовим зобов’язанням, що оцінюється за справедливою 
вартістю, визнається у прибутку або збитку. 

Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає 
отриманню. Сума доходу, яка виникає в результаті операції, як правило, визначається шляхом угоди між 
суб’єктом господарювання та покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за справедливою 
вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути отримана з урахуванням суми будь-якої 
торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надається суб’єктом господарювання. 

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо: 
- право Фонду на одержання виплат за дивідендами встановлено; 
- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Фонду; 
- суму дивідендів можна достовірно оцінити 
Коли виникає невизначеність щодо отримання суми, яку вже включено до суми доходу, не 

отримана сума (або сума, щодо якої перестає існувати ймовірність відшкодування), визнається як витрати, 
а не як коригування суми первісно визнаного доходу. 

 

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. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 
доходи. 

3.6. Форма та назви фінансових звітів 

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

3.7.  Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, 
визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або "собівартості 
реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, 
наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.  

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 
надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових 
надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів. 

4. Істотні облікові судження, оцінені значення і припущення 

4.1. Опис операційного середовища та економічної ситуації 
 НТ ВНПФ «Дністер» функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з економічною 

кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на сході України. 
Ситуація ускладнюється суттєвими коливаннями валютного курсу національної валюти. 
Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою залежатиме від ефективності фіскальних 
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та інших економічних заходів, що будуть вживатися Урядом України. Водночас не існує чіткого 
уявлення того, що саме робитиме Уряд для подолання кризи. 

У зв’язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації 
на фінансовий стан Фонду. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні 
операції та можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність не включає жодних 
коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде 
повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. 

4.2. Основні припущення, оцінки та судження 
Під час підготовки фінансової звітності НТ ВНПФ «Дністер» 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. 

Судження щодо справедливої вартості активів  

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших 
випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 
грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, 
та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 
Управлінський персонал вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки 

фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності 
оцінок, тому що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, 
показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також 
специфічних особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про 
фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним. 

Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 
  Управлінський персонал застосовує професійне судження щодо термінів утримання 
фінансових інструментів, що входять до складу пенсійних 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. 

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

відображаються в балансі за нульовою вартістю. Кошти, розміщені на рахунках в комерційних банках, 
які не виконують своїх зобов’язань протягом місяця, відображаються в балансі за справедливою 
вартістю, яка є нижчою за номінальну. 

Значне й тривале зниження справедливої вартості акції банку є свідченням того, що такий 
фінансовий інструмент знецінений, а це призвело до винесення судження щодо його знецінення до 
нульової вартості. 

На кожну звітну дату управлінський персонал проводить аналіз фінансових активів на предмет 
наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається на основі власного професійного 
судження управлінського персоналу 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. 
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5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

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

Управлінський персонал здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів 
та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на 
кінець кожного звітного періоду. 

 
Класи активів та 

зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 

 
Методики оцінювання 

Метод оцінки 
(ринковий, 
дохідний, 
витратний) 

 
Вихідні дані 

Грошові кошти 

Первісна та подальша оцінка грошових 
коштів  здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює їхній 
номінальній вартості 

 
Ринковий 

 
Офіційні курси НБУ 

 
Депозити 

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, у 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, у ході якої був отриманий 

актив. Подальша оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки 

 
 
 

Ринковий, 
витратний 

Офіційні біржові 
курси 

організаторів 
торгів на дату 

оцінки, за 
відсутності 
визначеного 

біржового курсу 
на дату оцінки, 

використовуєтьс
я остання 
балансова 

вартість, ціни 
закриття 

біржового 
торгового дня 

 
Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 
дебіторської заборгованості 

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 



 
 

19 
Непідприємницьке товариство «НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «Дністер» 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

Вартість активів 
недержавного 

пенсійного фонду 

Первісна та подальша оцінка 
здійснюється за справедливою вартістю, 

яка дорівнює чистій вартості активів 

Ринковий, 
дохідний 

Стаття 51 Закону 
України «Про 
недержавне 

пенсійне 
забезпечення» 

Поточні 
зобов’яання 

Первісна та подальша оцінка поточних 
зобов’язань здійснюється за вартістю 

погашення 

 
Витратний 

Контрактні 
умови, 

ймовірність 
погашення, 
очікувані 

вихідні грошові 
потоки 

 
5.2 Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої 

вартості 
 

Класи активів 
та зобов’язань, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю 

1 рівень 2 рівень 3 рівень 

Усього (ті, що мають 
котирування, та 
спостережувані) 

(ті, що не мають 
котирувань, але 
спостережувані) 

(ті, що не мають 
котирувань і не є 
спостережуваними
) 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Дата оцінки 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

Інвестиції за 
справедливою 
вартістю 
(ОВДП) 

- - 1 266 1 228 - - 1 266 1 228 

Інвестиції за 
справедливою 
вартістю 
(облігації 
підприємств) 

- - 130 61 - - 130 61 

Дебіторська 
заборгованість 
за 
розрахунками з 
нарахованих 
доходів 

- - - - 11 11 11 11 

Грошові кошти - - 1 346 1 197 - - 1 346 1 197 

Разом активів - - 2 742 2 486 11 11 2 753 2 486 
Поточна 
кредиторська 
заборгованість 

- - - - 10 9 10 9 

Разом 
зобов’язання - - - - 10 9 10 9 
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5.3  Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних 
даних 2-го рівня ієрархії 
 

Класи активів, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю з 
використанням 2-
го рівня ієрархії 

Залишки 
станом на 
31.12.2018  

Придбання 
(продажі) 

Залишки 
станом на 
31.12.2019  

Стаття 
(статті) у 

прибутку або 
збитку, у якій 
прибутки або 

збитки 
визнані 

Грошові кошти 1 197 149 1 346  
Інвестиції за 
справедливою 
вартістю 
(облігації 
підприємств) 

61 69 130  

Інвестиції за 
справедливою 
вартістю (ОВДП) 

1 228 
1677    

(1616) 
погашення  

1 266 

- 23 (збиток 
від зміни 
справедливої 
вартості ЦП) 

 

     
     

5.4  Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних 
даних 3-го рівня ієрархії 
 

Класи активів, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю з 

використанням 3-
го рівня ієрархії 

Залишки 
станом на 
31.12.2018 

Придбання 
(продажі) 

Залишки 
станом на 
31.12.2019  

Стаття 
(статті) у 

прибутку або 
збитку, у якій 
прибутки або 

збитки 
визнані 

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками з 
нарахованих 
доходів 

11  11 

 

Поточна 
кредиторська 
заборгованість 

9 1 10  
 

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

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю. 
 

  
Балансова вартість Справедлива вартість 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

1 2 3 4 5 
Фінансові активи         
Інвестиції за справедливою 
вартістю (ОВДП) 1 266 1 228 1 266 1 228 

Інвестиції за справедливою 
вартістю (облігації підприємств)       130 61 130 61 

Грошові кошти 1 346 1 197 1 346 1 197 
Поточна дебіторська 
заборгованість  11 11 11 11 
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 Управлінський персонал вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 
достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо 
застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.  

6.  Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності 

 
6.1. Інші операційні 
  2019 2018 
від дооцінки акцій       
від дооцінки облігацій підприємств         9 4 
від дооцінки облігацій внутрішньої державної 
позики         178 144 

Всього 187 148 
 
   
6.2. Адміністративні витрати 
   
  2019 2018 
Послуги з управління активами 109 99 
Послуги аудиторів 21 15 
Послуги зберігача 14 12 
Послуги брокера 3 3 
Всього 147 129 
   
6.3.  Інші операційні 
 
  2019 2018 
Переоцінка довгострокових зобов’язань 256 216 
від уцінки облігацій підприємств         9 10 
від уцінки облігацій внутрішньої державної позики        201 330 

Всього 466 556 
   
6.4.Інші фінансові доходи 
   
  2019 2018 
Дохід від облігацій підприємств         13 12 
Дохід від коштів, розміщених на депозитних 
банківських рахунках 192 161 

Дохід від боргових цінних паперів ОВДП 221 364 
Всього 426 537 
   
6.5.Інші доходи 
   
  2019 2018 
Дохід від продажу облігацій підприємств         - 70 
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Дохід від продажу  облігацій внутрішньої 
державної позики         - 654 

Всього - 724 
   
6.6.Інші витрати 
   
  2019 2018 
Собівартість продажу облігацій підприємств         - 70 
Собівартість продажу облігацій внутрішньої 
державної позики         - 654 

Всього - 724 
 
 
 

6.7.Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   
  31 грудня 2019 31 грудня 2018 

  
ПАТ "Державний ощадний банк 
України" 3 3   
ПАТ "Кредобанк" 2    
ПАТ "Укрексімбанк" 2 4   
ПАБ "АБ Укргазбанк" 3 2   
ПАТ "Ідея Банк" 1 2   
Всього 11 11   
     
6.8. Фінансові інвестиції    
  31 грудня 2019 31 грудня 2018 

  
ОВДП UA4000185557 - 135   
ОВДП UA4000171094 161 -   
ОВДП UA4000196620 227 -   
ОВДП UA4000197040 131 -   
ОВДП UA4000194088 - 125   
ОВДП UA4000198006 - -   
ОВДП UA4000195028 - 128   
ОВДП UA4000198873 274 -   
ОВДП UA4000202469 82 -   
ОВДП UA4000203244 277 -   
ОВДП UA4000185151 - 19   
ОВДП UA4000180426 - 76   
ОВДП UA4000194138 - 241   
ОВДП UA4000192660 - 136   
ОВДП UA4000142137 - 29   
ОВДП UA4000194658 - 103   
ОВДП UA4000197081 - 236   
ОВДП UA4000198006 114 -   
Облігації АТ "Таскомбанк", 
UA4000203855 69 -   
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Облігації АТ "Таскомбанк"", 
UA4000198584 61 61   
Всього 1 396 1 289   
     
 
 
 
     
  Термін 

погашення 

Процентна 
ставка до 
номіналу 

31 грудня 2019 31 грудня 
2018 

ОВДП UA4000185557 22.07.2019 9,50% - 135 
ОВДП UA4000198006 10.06.2020 14,64% 114 - 
ОВДП UA4000196620 15.01.2020 15,74% 227 - 
ОВДП UA4000203244 29.01.2020 18,50% 277 - 
ОВДП UA4000194088 24.04.2019 18,45% - 125 
ОВДП UA4000198873 19.08.2020 14,50% 274 - 
ОВДП UA4000195028 14.08.2019 16,07% - 128 
ОВДП UA4000197040 04.03.2020 15,28% 131 - 
ОВДП UA4000202469 30.09.2020 17,25% 82 - 
ОВДП UA4000171094 08.07.2020 14,30% 161 - 
ОВДП UA4000185151 02.07.2019 9,50% - 19 
ОВДП UA4000180426 10.04.2019 14,30% - 76 
ОВДП UA4000194138 15.05.2019 18,21% - 241 
ОВДП UA4000192660 23.01.2019 20,00% - 136 
ОВДП UA4000142137 22.05.2019 14,13% - 29 
ОВДП UA4000194658 10.07.2019 16,65% - 103 
ОВДП UA4000197081 06.03.2019 15,09% - 236 
Облігації АТ "Таскомбанк"", 
UA4000203855 

14.05.2020 18,00% 69 - 

Облігації АТ "Таскомбанк", 
UA4000198584 

10.08.2022 17,50% 61 61 

Всього боргові цінні папери   1 396 1 289 
     
6.9.Грошові кошти     
  31 грудня 2019 31 грудня 2018 Термін 

погашення  
Депозитні вклади:     
ПАБ "АБ Укргазбанк" 160 160 28.01.2020  
ПАБ "АБ Укргазбанк" 80 - 17.02.2020  
ПАБ "МІБ" - 175 05.08.2019  
ПАТ "Ідея Банк" 232 169 27.02.2020  
ПАТ "Укрексімбанк" 175 175 14.02.2020  
ПАТ "Укрексімбанк" 50 50 14.02.2020  
ПАТ "Кредобанк" 100 100 31.03.2020  
ПАТ "Кредобанк" 90 - 04.03.2020  
Пат "Державний ощадний банк 
України" 

205 205 02.03.2020 
 

ПАТ "АКБ Львів" 160 156 25.01.2020  
Поточний рахунок:     
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ПАБ "АБ Укргазбанк" 94 7   
Всього 1 346 1 197   
     
6.10.Поточна кредиторська заборгованість     
  2019 2018   
Послуги з адміністрування     
Послуги з управління активами 10 8   
Послуги зберігача 1 1   
Всього 11 9   
     
6.11.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду   
  2019 2018   
Станом на 01.01 2 488 2 272   
Надходження пенсійних внесків       
Виплата пенсійних внесків       
Переоцінка довгострокових 
зобов’язань 255  216   
Станом на 31.12 2 743  2 488    

 
6.12. Звіт про рух грошових коштів 

Звіт грошових коштів за 2019 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» за 
прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень 
грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових 
коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності. 

Операційна діяльність – полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, витрати на придбання 
оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи 
та інші витрати. 

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів 
віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються 
як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди. 

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті   
отримання та погашення позик. 

Результатом чистого руху коштів від діяльності Фонду за звітний 2019 рік є позитивне значення руху 
грошових коштів в сумі –  149 тис. грн. 

     

6.13. Звіт про власний капітал 
   За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 31 грудня 2019 року відсутній, оскільки зобов’язання 
Фонду перед його учасниками, збільшені на суму прибутку, отриманого за 2019 рік, наведені в балансі в 
розділі V Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду.  

Нерозподілений прибуток (збиток) Фонду станом на 31 грудня 2019 року в балансі не відображається, 
оскільки фінансовий результат, отриманий від діяльності за 2019 рік віднесений на збільшення зобов’язань 
Фонду перед його учасниками, станом на 31 грудня 2019 року складають 255 тис. грн. 

 
6.14. Ступень повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, 

що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою 
балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Фонду. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза 
зоною контролю Фонду. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Фонду визначається на підставі 
обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Фонду,  резерв під фінансові активи 
на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 



 
 

25 
Непідприємницьке товариство «НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «Дністер» 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

7. Розкриття іншої інформації. 
Операції з пов’язаними сторонами. 

 
Перелік пов’язаних сторін протягом 2019 року 
 

Група № 
запису 

Повна назва юр. особи власника (учасника) Фонду чи 
П.І.Б фіз. особи – власника (учасника) та посадової особи 

 
1 2 3 

   А Засновники фонду – юридичні особи: 
 1 ТОВ «Сіріус-95» 
Б Керівник Компанії – фізична особа 
 2 Керівник «КУА «ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 

Мельник В.А. 
 3 Голова Ради Фонду – Штойко Сергій Віталійович 
С Інші 
 4 Компанія - «КУА «ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» 

 
 
Протягом  2019 та 2018 років НТ ВНПФ «ДНІСТЕР»  мав такі операції з пов’язаними особами: 

грн. 
 2019 2018 
 Операції з 

пов'язаними 
сторонами 

Всього Операції з 
пов'язаними 
сторонами 

Всього 

1 2 3 4 5 

Адміністративні витрати 
(нарахована винагорода з 
управління активами) 

109228,11  147007,51 99523,41 129443,29 

Поточна кредиторська 
заборгованість 

9340,04 10639,54 8669,03 9706,91 

Всі операції між пов’язаними сторонами були проведені на звичайних комерційних умовах. 
 
Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання 

НТ ВНПФ «Дністер» не має умовних активів і зобов’язань, а також і невизнаних 
контрактних зобов’язань. 

Судові процеси 
Станом на звітну дату НТ ВНПФ «Дністер» не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним 

судовим процесом. 
 

Ризики 
Кредитний ризик 

НТ ВНПФ «Дністер» усвідомлює, що інвестиційна діяльність пов’язана з ризиками і вартість 
чистих активів у мінливому ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 
суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і напрям впливу яких заздалегідь точно передбачити 
неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний, ринковий та ризик ліквідності. Ринковий ризик 
включає валютний ризик, відсотковий та інший ціновий ризик. 

Управління ризиками Фондом здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, 
кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію 
щодо його пом’якшення. 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 
виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний 
ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та 
дебіторська заборгованість. 
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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.  

 
Кредитний ризик:  

підсумкові кількісні дані на 31.12.2019  
Активи 31.12.2019р. Частка від активів, 

% 
31.12.2018р. Частка від 

активів, % 
Поточні фінансові інвестиції 1 396 50,71% 1 289 51,61% 

B/Стабільний (агенство Fitch Ratings 
довгостроковий міжнародний 
рейтинг в національній валюті) 

1 266 45.99% 1 228 49,17% 

BBB-(ukr) - - - - 
uaAAA 130 4.72% 61 2,44% 
Без рейтингу - - - - 
 

Ринковий ризик 
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. Серед методів пом’якшення 
цінового ризику Фонд використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в 
акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. 

Відсотковий ризик – це  ризик  того,  що  справедлива  вартість  або  майбутні  грошові  
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 
НТ ВНПФ «Дністер» усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись, і це впливатиме на 
справедливу вартість чистих активів. 

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у 
високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, Фонд контролює 
частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою 
ставкою. 

Він здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий 
розмір. У разі зростання відсоткових ризиків НТ ВНПФ «Дністер» 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        31.12.2019 р 31.12.2018 р 
Державні облігації                         1 266 1 228  
Депозити у банках                          1 252 1 190  
Облігації підприємств 130 61  
Разом          2 648 2 479  
Частка в активах Фонду, 
%      

96.19% 99,3% 



 
 

27 
Непідприємницьке товариство «НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «Дністер» 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Фонду використовував історичну 
волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні п’ять років за 
оприлюдненою інформацією НБУ. 

Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою 
відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за чинною 
ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за кожним 
фінансовим інструментом. 

Відсоткові ризики 
Тип активу Вартість Середньозважена ставка Потенційний вплив на чисті 

активи фонду у разі зміни 
відсоткової ставки 

31 грудня 2019 року 
Можливі коливання ринкових ставок 1,12% -1,12% 

Державні облігації у національній 
валюті 

1 266,00 16,64% 14,18 -14,18 

 2,42% -2,42% 
Депозити у банках у національній 
валюті 

1 252,00 15,01% 30,30 -30,30 

Облігації підприємств 130,00 18,32% 3,15 -3,15 
Разом 2 648,00 x x x 

31 грудня 2018 року 
Можливі коливання ринкових ставок 3,32% -3,32% 

Державні облігації у національній 
валюті 

1 228,00 17,00% 40,77 -40,77 

Можливі коливання ринкових ставок 1,07% -1,07% 
Депозити у банках у національній 
валюті 

1 190,00 15,76% 12,73 -12,73 

Облігації підприємств 61,00 19,00% 0,65 -0,65 
Разом 2 479,00 x x x 

Ризик ліквідності 
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. НТ ВНПФ «Дністер» 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’ятнадцяти днів. 

Аналіз активів та зобов’язань за строками їх погашення 
  31.12.2019 31.12.2018 

менше ніж 
15 днів 

більше ніж 
15 днів 

менше ніж 
15 днів 

більше ніж 
15 днів 

Грошові кошти 94 - 7 - 
Депозити - 1 252 80 1 110 
Фінансові інвестиції 161 1 235 - 1 289 
Дебіторська заборгованість 3 8 5 6 
Усього активів 258 2 495 92 2 405 
Поточні зобов’язання за послуги - - -  -  
Розрив (активи мінус зобов’язання) 258 2 495 92 2 405 
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Непідприємницьке товариство «НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «Дністер» 
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

8.  Події після звітної дати 
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що 

потребують коригування активів та зобов'язань, розкриття інформації у даних Примітках у 
товариства відсутні.                     

 

Генеральний директор                                                 Захараш Т.І 

 

Головний бухгалтер                                                      Гончар М.П. 





















SJIIACKOP I-APAHT
CeitroqrBo AII! npo BHeceHrur B Peecrp cy6'errin ayArrropcrxoi gi*uurocri Na 0218 sa26.07.2O01

CaitroltrrBo AII! npo nignoeiAHicrb cucreuvr KoHTpo"mo grocri Ns 0762 r;ta22.02.2018

3BIT
lre3arelKltoro oaxi Bt lf, -n pa Krlt Ka (ayAnTopa )

3 HaAaHHr BneBHeHOCTi uIOAO pirtHl,tx 3BiTHl,tx AaHnx

HEnrAnP,l€MHlll4bKoro ToBAPI4CTBA BIAKpl,rTl4[ neAepxABHnF nEHCrfiH14fi ooxA
<<AHICTEP>>

aa 2O19 pix

Hauiouantuih xouicii, r4o saiilcHtoe AepxaBHe
perynpBaHnn y cQepi punrcia Qinaucoanx nocnyr

Paai HT BH1O <<AHICTEP>>

Aguiuicrparopy:
Toaa p ucrey s o6 uexe uo n e ignoe i4an dn i crp
<<Konnanis s ynpaaniuus aKruBaMn ra a4uiuicrpyBaHHs neucifinnx QonAia
<YKPArHC'KI AOHAU>

flpeguer saBAaHHt

flpe4uerou 3aBAaHHe e BilclroBneHHe AyMKr4 qoao in$opuaqii, rra Micrilrucc e pivurx geirFtilx AaHilx 3a
2019 pir HEnIAnPileMHhqbKOrO TOBAP]4CTBA BInKptATtAh HEAEPXABHil]Z nEHCrlZHilfi oOH.q
<AHICTEP> (aani - OoH4), y ei4noeiguocri Ao Mixuapo4noro craHAapry 3aBAaHb 3 HaAaHHs BneBHeHocri
3000 <<3ae4axul 3 HaAaHHs BneBHeHocri, r4o He e ayAilToM qn ornqAoM icropuvuoT QinaxcoeoT
iugopua4ii>.

PiqHi ssirFti 4aHi euovaprb HacrynHe :

- 3aranuHi ei4ouocri npo HeAepxaauuh nencifiHufi goxa (gopua HflO-1);
- 3eir npo cKnaA, crpyKrypy ra qr4cry eapricru arrreie HeAepxaBHoro neucifisoro $on4y craHoM

na 31 rpy4Hn 20t9 p. (SopuaHnO-2);
- 3eir npo suixy ttncroi aaprocri nexcifinrx axrueie HeAepxaBHoro nexcifisoro Qox4y craxou xa 31

. FpyAHe 2019 p. (gopua HI1O-3);
3eirHi 4aHi nepcoxi@iroeauoro o6niry yvacnuxie HeAepxaBHoro nexcifiHoro QosAy craHoM Ha 31
rpyAHc 2019p. (Qoprua HflO-a);: - 3eirni 4aui npo pe3ynbrarr 4innunocri KopnoparrBnnx i npo$ecifiHnx HeAepxaBHrx neHciftHrx
$oHaie craHoM Ha 31 rpy4ns 2OL9 p. ( Qopua HflO-S);

- 3eirHi 4ani npo yvacurrie HeAepxaBHoro nescifisoro $or+4y ga siroeoto rareropieo craHoM Ha 31
rpyAHs 2019 p. (Sopua HnO-6);

- 3eir npo cKnaA ra crpyKrypy axrreie HeAepxaBHoro nescifisoro Qongy craHoM na 31 rpyAHe
2019 p. (gopua HnA-7);

- 3eir ripo AoroBo1n, ulo 6ynra yxna4eni :a qinHrur nanepaMil yrpaincurnx euirenrie, sKi Bxo4rrb
(exo4nnu) Ao cKtaAy arrneie HeAepxaBHoro neHcifiHoro SoHny (Qopua HnO-8);

- Iu$opt"taqin uloAo slqix qhcroi eaprocri oArxrqi neucifinrx eHecrie (gopua HFIO-9);
- Aoeiary npo qhcry eapricru arcrileie HeAepxaBHoro neHcifiuoro $ongy"

07042, u. Kr'ria, 6;r.rl5e6p Mapii llpnrlnraveHxo,1./27
re.n./{raxc: /+380M/ 235-42-25, uro6. /+39 067/ 50698-48
e-mail:info@bliscorgarant.co[t r,!'ww.bliscorgarant.com
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3acrocoaxi rpnrepiT

KpnrepiT, 3a AojloMoroo rrrx 6yno oqisexo ix$opr',rar.1io, luricrrrucr e flonoxexFti npo nopsAoK
cK.naAaHHe, SopMyaaxxe ra noAaHxn aAuiuisrparopoM HeAepxaBHoro neucifinoro Qor+4y aeirHocri s
HeAepxaBHoro nencifiuoro aa6esnevernn, 3arBepAXeHoMy Poenopr4xexueu .{epxaauoi rcol,4iciT 3
perynoBaHHr prnrcie $iHaHcoenx nocnyr YrpaiHn 27.tO.2OtI N9 674 eia 27.IO.2011 (is gMiHaN4il ra
AonoBHeHHFt'lu), ra nonqraprb y BficnoBnexni 4yuru uloAo iH$opuaqiT, nra po3KpilTa y pivHrx seirHrx
AaHilx HeAepxaBHoro neucifi Horo QoH4y.

Bnacrnai o6uexexxn
Hau:a nepeaipra ra BhcnoBreHHe AyMKr4 crocy€rbce rinuxn iH$opuaqii, nra ei4o6paxeHa y pivurx
seirnilx AaHnx HeAepxaBHoro nesciftnoro Son,qy, Ta He nouhpro€rbcs Ha piuny $iHaHcoBy geirFticru
Oox4y. BiAxocHo Sinancoaoi eairHocri Oonay sa 2019 pir uaun HaAaHo orpeurft 3eir ayguropa, A€
BilcnoBneHo AyMKy is tacrepexeHHqM/ AaroeaHhfi 28 aororo 2O2Op.

Koxrperna uera

[lpe4uerou 3aBAaHHn € Br4clroBnenHi 4yurr qo4o iuQopruaqiT, eKa po3Kpt4ra y pivnnx geirFtilx AaHilx
HeAepxaBHoro nenciftHoro Qon4y sa 2019 SiHancoenfi pir.

l'lepernng euroxaxoi po6orn

Mu snroxanu 3aBAaHHe eiAnoeiAno 4o MixuapoAHoro craHAapry 3aBAaHb 3 HaAaHHe BneBHeHocri 3000
<<3asAaHxc 3 HaAaHHc BneBHeHocri, rqo xe € ayArroM qh orncAoM icropnvHoi Qixancoeoi in$opuaqiT>.

3aeAaFtHs nepe46auano BrKoHaHHe npoqeAyp AJre orphManxr o6ipynroeaHoi BneBHeHocri u.loAo roro, qil
csa4eri pivri aeirHi 4ani xe4epxaBHoro nenciftnoro Qonay sa 2019 pir ei4noai4Ho Ao Bt4Mor flonoxeHHc
npo nopttAoK cKnaAaHHr, $opuyeaHHe ra noAaHHe a4uixicrparopoM HeAepxaBHoro neucifiHoro Qonay
seirFtocri 3 HeAepxaBHoro neucifixoro sa6e3neveHHn. 3arBepAxeHoro PognopsAxesusu
[epxaeHoT xoruicii 3 perynpBaHHe pnHrie Qinancoenx nocrryr YrcpaiHu 27.7O.20LI Ng 674 BiA
27.1O.zOLt (is sruiuauu ra AonoBHexxnun). l'lia qac nepeeiprr npoee4eui AocniAxenxq unexoM
nepeeipxu ra recryBaHun 4oraaia ua o6ipynryBaHHc cyM Ta iuSopuaqii, po3Kpr4rr4x y Br4qe3a3HaqeHux
3eirax.

BignoaiAanuxicru ynpaenincbKoro nepcoHary

Ynpaenixcurrfi nepcoHafl A4mixicrparopa OoH4y - Toeaprcrsa g o6uexenop eiAnoeiAanuHicro
<<Kol4naHie s ynpaeniuHe aKrilBaMil ra aAMiFricrpyBaHHn neucifturx SoHgie <yKPAIHCbKI OOHAI4> Hece
eiAnoeiAanuHicru sa ni4roroery ra noAaHHs cyM ra in$opruaqiT aiAnoeiAxo Ao Br4Mor l-lonoxexHc N9674 ra
sa rarltfi anyrpiurxifi KoHrpollb, srnil eiu BBaxa€ Heo6xi4xru Ann cKnaAaxur pivxr,rx geirFrilx AaHilx
HeAepxaBHoro neHciilsoro $ox4y, ulo He i4icrsru cyrr€Br,rx Br4KpnBneHb exacni4orc uraxpaficrea a6o
noMr.nK14.

Bi4nosiganun icru' xegane)KHoro Saxi eqn

Hauop eiAnoeiAaauHicrto e BilcroBneHHc AyMKr4 r4o4o iH$opruaqil, Rra [4icrilrucc y pivurx geirHux AaHrx
HeAepxaBHoro neucifiHoro $on4y, Ha ocHoei pesynurarie BilKoHaHoro HaMh 3aBAaHHc.

Mvt AorpuManucb Br4Mor He3anexHocri ra inulrx eruqHilx Bt4Mor, BilKnaAeHilx y
roAerci erilKr4 npoQecifinnx 6yxranrepie, sareep4xeHoMy PaAoo s Mixnapo4Hl4x craHAaprie ernrr 4nr
6yxranrepie, Arnil ipyuryerucn Ha $yH4aueHTanbHnx npilHqtanax uecHocri, o6'€rruenocri, npo$eciftHoi
KoMnereHTHocri ra Hanexnoi pereabHocri, roHQi4enqifiHocri ra npo$ecifiuoi noee4iHKr4, Ta BhMor 3arony
Vrpaixr ..flpo ayAur Qixancoaoi geirFrocri ra ayAxropcbKy 4irnuxicru>> BiA 2L.72.2O77
N9 2258-VIII.

Mu 4orpuuanr4cb Br4Mor MixHapo4xoro craHAapry KoHTponto qrocri 1 ra, eiAnoeiAHo, BnpoBaAnnh B

ayAhropcbKiil rounaHii KoMnneKcHy cr4creMy KoHTponlo'erocri, ernnqaloqta 3aAoKyMeHToBaHy nonirrry ra
npoqeAyp14 u.loAo AorpuMaHHc erhLrHr4x Br4Mor, npo$ecifiHnx craH4aprie i 3acrocoeHtax Br4Mor
3aKoHoAaBqilx ra HopMatileFtrx arcrie.

Mil eeaxael{o, u.lo orpr4Manil AocrarHi ra npufiHarHi ay4rropcuri Aoraar Ans BncnoBreHHe saurol AyMKr4.

BncxoEor

Ha nau:y AyMKy, pivxi sairxi aani HEflIAnPil€MHl4qbKOl-O TOBAP]4CTBA BIAKPIATUn HEAEPXABHnIZ
nEHCJnHVil OOHA <AHICTEP> !4icrsru in$opr,aaqio, poerp'urrn croT eilMaraerbce e nonoxeHni npo
nopnAoK cKraAaHHq, @opuyaauun ra noAaHHs a4uiHicrparopou He4epxaBHoro nexcifiuoro OoHAy
ssirHocri 3 HeAepxaBHoro neucifiHoro aa6e3nevexnR, 3arBepAXeHoMy Poanopr4xeuunu
flepxaenoT rouicii 3 perynpBauun puHrie Qiraxcoenx nocnyr YrpaiHr 27.LO.zOtL N9 674 eiA 27.10.2011
(is auinaun ra AonoBHeHHrur).

TOB <Ay4rropcrxa Qipua <EIII4CKOP IAPAHT"
01M2, r"r. Kwin, dyrl;rcp Mapii flpr.rlfrll,rLaue:e;ro,l / 27

re.n./$arc: /+38044/ 28542-25, Mo6" /+33 067/ 506-98-48
e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com
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O6merxenxe uloAo po3noBcloAr(eHHq

qefi 3eir ni4roroenenril eilKnoqHo Anc HaAaHHq Ao HaqioHanunifi rouicii, r4o sAificFtoe
peFynpBaHHn y c$epi prurie QiHaHcoeux nocnyr, ra He Moxe BrKopncroByBarhcq Ans isurx
naoxe 6yrr po3noBcloAxenufi uix ixr.unuu cropoHaMil nix Oon4, TOB <<KounaHic s ynpaanixnn
ra aguinicrpyBaHHc nescifiunx QoHaie <yKPAIHCbKI OOHA14> ra Harlrougixnocnyr.

Ixuri eneuexrn

ocHoBHI BAOMOCTI npo AyAnTOpCbKy AIpMy

AepxaBHe
qireft i Fre

AKT14BAMh

l1o esa na rt ueHy Ba H H e to p uAuq uo| oco6u
TOBAPhCTBO 3 OEM EXEHOIO BTAnOBTAAJIbHTCTIO
<<AYIII4TOPCbKA OIPMA <<6.rI14CKOP TAPAHT>

Koa ea enPnOY L6463676
Iara AeDxaenol Deecrpa uii 29.1 1.1993

CeiAo4reo A|TY

CeiAoqreo npo BHeceHHn 4o Peecrpy cy6'errie ayAnropcbKoi 4innunocri
Nq 0218, BxAaHe ari4uo a piureHunv Aygnropcuroi nararn YrpaiHr eiA
26.01.2001 p. 3a Ne 98

M icueauaxozxeH Hs OtO42, M. Kt4ie, 6vnueap Mapii flpuiua\aenro, t/27
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Kroqoeut'4 naprHepoM 3aBAaHHq,
pe3ynbraroM eKoro e qefi 3air, e
fenepansxr.rfi 4nperrop
CeprnQixar AITY cepii A Ne 004056 eiA 24.12.1999
Houep e Peecrpi AllY 100876

28 nproro 2O2O poxy
Klaie, Yxpaixa

B.B. Baainoea

TOB "Ayar,rropcrxa Qipna "EIII4CKOP IAPAHT"
01M2, *r. Kr,rir, 6ynruap Mapii flprawlrlauenro, 1. / 27
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