
  

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 “НАЦІОНАЛЬНИЙ” 

Код згідно з ЄДРПОУ 33100470 

Місцезнаходження 01133,м.Київ,бул.Л.Українки, буд.26 

Міжміський телефонний 

код 

044 Телефон 286 14 54 Факс 286 14 54 

Електронна пошта (за 

наявності) 

info@alfa-

finance.com.ua 

Веб-

сторінка 

www.national.com.ua 

Дата та номер рішення 

про реєстрацію 

фінансової установи 

26.10.2004р. №2618 

Реєстраційний номер у 

Державному реєстрі 

фінансових установ 

12100732 

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 

05.08.2004 03.08.2007 10691050004000246 

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 "КИЇВ-ПЕТРОЛ" 

30676420 

2 ТОВАРИСТВО з ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"АЛЬФА-ГАРАНТ" 

32382598 

 



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 

25.01.2010р.; №А-6 03151, м.Київ, 

вул.Ушинського, 

буд.40 

 (044) 200 10 60 

К 34690716 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Компанія з управління 

активами та 

адміністрування 

пенсійних фондів 

"Українські фонди" 

23.12.2011р.; 

АГ №580049 

27.06.2014р.; №У-5 03151, м.Київ, 

вул.Ушинського, 

буд.40 

 (044) 200 10 60 

З 23697280 Публічне акціонерне 

товариство 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 

"УКРГАЗБАНК" 

28.08.2013р.; 

АЕ №263236 

21.10.2015р.; 

№8/2015 

03087, м.Київ, 

вул.Єреванська, 

буд.1;  

(044) 590 49 99 

А 16463676 Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Аудиторська фірма 

"БЛИСКОР ГАРАНТ" 

26.01.2001; 

свідоцтво 

№0218 

04.01.2020, 

 №04-04/01-20 

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 

“НАЦІОНАЛЬНИЙ”, 

 33100470 

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 382000,00

  

382000,00 

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 420956,16 420814,18 

Облігації підприємств, емітентами яких є 

резиденти України 

040   

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   

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


Об’єкти нерухомості 090   

Банківські метали 100   

у тому числі депозитні рахунки в банківських 

металах 

101   

Дебіторська заборгованість 110 2614,79 2636,19 

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 805570,95

 

  

805450,37 

Кошти на поточному рахунку 140 178011,89

  

226621,30 

Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 

140) 

150 983582,84

  

1032071,67 

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 3909,59 4021,51 

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     3909,59  4021,51 

Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200) 210     979673,25  1028050,16 

 

 

 



 

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 979673,25 

Частина перша 

1. Надходження пенсійних внесків     

Пенсійні внески від фізичних осіб 010 1090062,48 0 1090062,48 

Пенсійні внески від фізичних осіб - 

підприємців 

020    

Пенсійні внески від юридичних осіб 030 3564197,76 0 3564197,76 

Переведено коштів фізичної особи до 

недержавного пенсійного фонду 

040   418149,72

  

0   418149,72  

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040) 050 5072409,96

  

0 5072409,96 

2. Виконання зобов’язань перед учасниками 

недержавного пенсійного фонду 

    

Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062): 060 2219205,30 8065,65 2227270,95 

пенсійні виплати на визначений строк 061    

одноразові пенсійні виплати 062 2219205,30 8065,65 2227270,95 

Перераховано пенсійних коштів до іншого 

недержавного пенсійного фонду 

070 513807,07 0 513807,07 

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 

здійсненими поточними пенсійними виплатами (за 

договорами виплати пенсії на визначений строк або 

112    



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 2733012,37 8065,65 2741078,02 

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 -290502,19 -33217,52 -323719,71 

дохід від продажу 141 3487,36 0 3487,36 

переоцінка 142 -293989,55 -33217,52 -327207,07 

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 

152): 

150    

дохід від продажу 151    

переоцінка 152    

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 103404,92 0 103404,92 

дохід від продажу 171 71445,00 0 71445,00 

переоцінка 172 31959,92 0 31959,92 

Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182): 180    -904048,42 0    -904048,42  

дохід від продажу 181    

переоцінка 182 -904048,42 0 -904048,42 

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 -1580085,15 0 -1580085,15  

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 -2671230,84

  

-33217,52 -2704448,36 

2. Пасивний дохід, отриманий на активи 

недержавного пенсійного фонду: 

    

дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних 

(депозитних) банківських рахунках 

290 1774269,95 57292,33 1831562,28 

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 1045436,58

  

100380,80 1145817,38 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано 

Кабінетом Міністрів України 

301 753470,90 100380,80 853851,70 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими 

радами відповідно до законодавства 

302    

облігацій місцевих позик 303    

облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти 

України 

304 291965,68 0 291965,68 

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 29942,38 0 29942,38 

акцій українських емітентів 311 29942,38 0 29942,38 

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 2849648,91 157673,13 3007322,04 

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 289270,48 18000,00 307270,48 

послуг з адміністрування недержавного пенсійного 

фонду 

381 289270,48 18000,00 307270,48 

рекламних послуг 382    

витрат на оприлюднення інформації про діяльність 

недержавного пенсійного фонду 

383    

Винагорода за надання послуг з управління 

активами недержавного пенсійного фонду 

390 1035182,64

  

24000,00 1059182,64  

Оплата послуг зберігача 400    123442,84

  

5213,05 128655,89 

Оплата послуг з проведення планових аудиторських 

перевірок недержавного пенсійного фонду 

410 68098,12 20000,00 88098,12 

Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням операцій 

з пенсійними активами, які надаються третіми 

особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них: 

420 21313,33 200,00 21513,33 

послуг торговців цінними паперами (посередника) 421 20133,33 200,00 20333,33 

витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав 

власності на цінні папери 

422 1180,00 0 1180,00 

витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав 

власності на нерухомість 

423    

Оплата інших послуг, надання яких передбачено 

чинним законодавством з недержавного пенсійного 

забезпечення 

430 835,00 600,00 1435,00 

Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок 

пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + 

р. 420 + р. 430) 

440 1538142,41 68013,05 1606155,46 

Прибуток (збиток) від інвестування активів 

недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 

370) - р. 440 

450 -1359724,34 56442,56 -1303281,78  

Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного 

періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450) 

2 X X 1028050,16 

Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1) 3 X X 48376,91 

 

 

 



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 

979673,25 1028050,16 4,94 0,391166 0,413842 5,80 

__________  

*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%. 

 

 



sflJACKOP I-APAHT
Csi,qorlTBo AfI! npo BHeceHHrr B Peecrp cy6'errir aygr{TopcbKoi 4irnurocri Ns 0218 rllp 26.01.2N1

Crigoqreo AII! npo rignonignicrr crrcreMr4 KoHrpo.rrro gxocri Nle 0762 nig 22.02.2018

3air He3arex(Horo ay4ytropa

Hauionanauifi xouicii, tuo sAifrcutoe AepxaBHe
perynpBaHua y cQepi puuxie Qiuaucoeux noutyr

Paai HT BH1A <<HA|IOHAIIbHl4fr>

A4uinicrparopy:
Toaa pncrey g o6uexeuop ai4noai4an au icrp
<<Kouna"uis s ynpaeniuun aKTuBaMu ra agniuicrpyBaHHe neucirtunx QouAie
<yKPAIHC'KI @OHAW>>

3eir uroao avarrv diHaxcoeoi gEirHocri

flyrrxa ie aacrepelreHHrM

Mra npoBeflu ayNAr QixaHcoaol eeirFrocri HEnIAnPh€MH14UbKOfO TOBAPI4CTBA BIAKPI TUh
HEAEPXABHI4]Z nEHCIha[il OOHA <HAI-IIOHAIbHtAfA> (roa €APflOy 33100470, r,ricqearaxoAxeHHe:
01133, lt. KrIa, 6yn. fleci YrpaTurn, 6.26, aaAani no rercry <<Oon4>>), uo cKna4a€Tbcl 3 Sanaxcy
(3airy npo $inaHcoeufi crau) Ha 31 rpyAHe 2019 pory, 3eiry npo Qiuancoei pe3yfibrarr (3eiry npo
cyrynunfi 4oxi4), 3airy npo auiur y BnacHoMy xanirani, 3eiry npo pyx rpouloBilx rouJris aa pir, r4o
3ariHq[gcc 3a3HaLreHoo Aarop, ra flput'liror 4o $ixancoeol seirxocri, Brnovatrqn crncnvil enKfia(
3Haqyu{r4x o6nircogilx noniThK.

Ha uauy AyMKyf 3a BilHerKoM BnnilBy nhraHHe, onrcaHoro e poa4ini <<OcHoea Anc AyMKt4 i3
3acrepexeHHqM>> Hauoro seiry, Sinancoaa seirHicrs, r4o AoAaerbcr, ei4o6paxae AocroBipno, e ycix
cyrr€Bl4x acneKrax $inancoarfi cran Oou4y xa 31 rpyAHn 2019 pory, iloro SiuaHcoei pesynurarn i

rpouloBi noroKl4 sa pir, uto gariFrquBcs 3a3HaLreHoo Aaroo, ei4noai4Ho 4o MixxapoAHt4x crax4apria
$ixaxcoaoT seirHocri (MCO3) , ra ei4noeiAae BrMorau 3aroHy Yrpaiuu <<flpo 6yxranrepcsrnil o6lir ra
QiHancoay geirHicru a YrpaTui> eia 16.07.1999 N9 996-XIV qoAo cKnaAarxn giHaHcoeol geirxocri"

OcroEa Anr AyMKr ie eacrepexeHHsM

IHQopt'4aqia B oKpeMilx pos4inax npruiror 4o $iuancoeol sairHosri poarprra He B noBHol"ry o6cnsi, u.1o

He e noel.titZ uipi ai4noeiAae BhMorau MCO3. Tar, sripxo s naparpaQou 134 MCSO 1. ni4npneucrBo Ma€
po3KprBaril ixQopuaqio crocoBHo ynpaeniHue xaniranou. l-lpore e flpuNirrax go $inaHcoeol sairxocri
Ooupy ei4cyrxifi pos4in <<Buuorr AocrarHocri ranirany fi xepyeanHc xaniranor4>> s insopuaqiep uloAo
gMiHil Ltl,tctoi eaprocri axrrsig neucifiHoro Souay ra qncroi Baprocri oAnnuqi nencifisux axrueis quoro
Soxay.
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Mr npoeenn ayArr ei4noei4no Ao MixHapoAHr4x craHAapria ay4rry BuAaHHe 2OL6-2OI7, npufiuntux a
crocri uaqioHanuHtax craHAaprie ay4rry (gani sa reKcroM - MCA). Haury ei4noeiganuFricru sriAHo s
qr4MH craHAapraMu Br4KraAeHo e pos4ini <<BiAnoeiAansuicru ayAuropa 3a ayAilT Sinaucoaoi gsirxocri>>
Hauoro seiry. Mn € He3anexHnMh no siAxolxeFrFto Ao OoxAy sriAFro g KoAercoM ertaKrl npoQecifiHrx
6yxranrepia Pa4n s mixuapoAunx craHAapris etrrcr 4nr 6yxranrepie, Ta erhqHilMt BVMoraMnt
3acrocoBaHAMvr B Yrpaini Ao Ha[loFo ayryATy $ixaucoeol sairxocri, a raKox Br4KoHarr iHLrJi o6oe'gsr]4 a

eruKl4 ei4noai4no Ao r.lr4x Br4Mor. Mta aeaxaeMo, r{o orpr4Mani xaun ayAhropcbKi Aorcasil e Aocraruiun i

nprfixrrnuun Ann ByrKophcraHHq ii sr ocHoer Anq Hauoi 4yluxu ia sacrepexeHHeM.

KnpqoEi nvrraHHe aynrlry

Knnqoei nuraHHr ay4ury - qe nilTaHHn, r4o, Ha Haue npo$ecifiue cyAXeHHs 6ynn suavyulurqn niA qac

Hauoro ayAtry QiHaHcoeoT seirFrocri 3a noroqHrfi nepio4. l-li nurannn po3rne4anncc e rcoxtexcri
Hauoro ayAnry QinaHcoeoi geirFrocri e qinouy ra npn Qopr'ryaauHi .qyuru uloAo HeT; npil LlboMy Mr He
Buc/roBnpeMo orpeuoi AyMKl4 u.loAo qr4x nilTaHb.
,Qo4arroeo Ao nilTaHHq, onilcaHoro e pos4ini <<Ocnoea Anc AyMKr4 ia sacrepexeHHgM>>, Mu Bu3Hav.nnvl
ulo onrcaHi Hr4xqe n[TaHHn € KntouoBl4Mil nhraHHqMu ayAVTy, cri cniA eiAo6pasilril e naurol'ry sairi.

O4inxa Qiuancoeux inoecuqifi aa cnpaBeAnuBoK, eapriarc GnA)
Ha uauly AyMKy, qe n[raHHe € oAHhM s Hafi6inuu 3HaquMilx Ane Haluoro ayAATy y aa'rsry ig gHa,lFtoto
qacrKoro $ixaHcoeux iueecrrqifi, a garanuFriil cyrui arrheie <DoH4y (4A.8o/o), BtacoKl4M pieueu
cy6'ercrneHomi AonyqeHb, Br,rKopl4craHtax npv eilgHaqeFri eaprocri $iHaHcoeux iHeecrnqift, Ta

cyrreeicro cyAXeHb fi oqisor s 6orcy ynpaanincuKoro nepcoHany Kounauil.
Craxopr na 31.12.2019 Oong uae SiuaHcoei ixsecruqiT, go cKnaAy sKvrx BXoAeru OB,tlfl. CraHoM Fta

3L.L2.2OL9 6anaHcoea eapricru qrx ixaecrrqifi crnana 42Lrnc. rpH. 3ri4uo o6niKoeux nonirnr OoHay
nicnr nepeicsoro Bu3HaHHn OoHA orlixroe ix sa cnpaBeAnnBoo eapricrn. Pesynurarn eiA st'4iH14

cnpaBeAnrBoT eaprocri yrpt4MyBaHoro Ans npoAaxy QiHaHcoeoro aKrHBy Bh3Halorbce qepe3 npr6yrrn
qH 36hruu.
Mu nopiennnu 6anaHcoey eapricru arrlifi yrpaiHcbKr4x eMireHris ra OBAI1 s ix pnHroeon eapricro. Mr
nepeKoHanhcb B roMy, t.t1o QiHaucoei iHaecruqii ei4o6paxeui e 6yxranrepcbKoMy o6niry 3a
cnpaBeAnhBorc aapricro , nxa i e ix prHroeoo.
HaN4il 6yna npoBeAeHa oqinrca KopeKrHocri ra gocrarHocri poercpnrria y QixaHcoeifi geirxocri
iH$opr',rarlil y ei4Hor.uenHi eilgFraqeFrnn eaprocri Sixaucoerx iHaecruuiil.
In$opuaqig npo $iHaxcosi iFreecrrqii posrcprra y f'lpnuirrax 3.4,5 ra 6.6 $iHaHcoeoiseirHocri Oou4y.

IxSopuaqin, u4o xe e QixaxcoBoro eeirxicrlo ta tsirou ayAr,tropa utoAo xei
Poarprrrn ra noAaHHc pivHrx geirnrx AaHhx Oor4y sAificFrtoeanocu A4r.riHicrparopoM - TOB <KyA AnO
<yKPAIHCbKI OOHALI> eiAnosiAHo Ao Br4MoF Lil4HHoro 3aKoHoAaBcrBa, soKpeMa flonoxesHc npo
nopcAoK cKraAaHHe, $opuyeaHHe ra noAaHHc aAMiHicrparopoM nb4epxaenoro neucifixoro SoHay
seirHocri 3 HeAepxaBHoro nescifiuoro sa6e3nevexxn, sarBepAxeHoro PosnopcAxeFtFtsl'4

flepxaenoi roNicil s peryroBaHHe prHrie SixaHcoerx nocnyr Yrcpaiur 27.IO.20Lt N9 674 BiA

27.IO.2OtL (is dmiFralara ra AonoBHexxrtur).
Ynpaeniucurnil nepcoHan A4uinicrparopa Oou4y - Toaaprcraa s o6N4exeFroto eiAnoeiAanuFticrlo
<<Kounauis s ynpaeniHHe aKrnBaMr ra aAuixicrpyeanur nenciilHyrx QoHaie <yKPAIHCbKI OOHAI4>
uece ei4noeiAanusicru aa iu$opuaqio y pivur,rx geitxr4x AaHhx sa 2019 pirc, nri BKrroqaorb:

- 3aransni ei4oruocri npo HeAepxaennil nexcifiunil SoHa (QopMa HIIO-1);
- 3eir npo cKraA, crpyKTypy ra Lrhcry eapricru axrueie HeAepxaBHoro nexcifinoro QosAy craHoM

Ha 31 rpy4ns 2019 p. (QopuaHnO-2);
- 3eir npo slutixy qrcroT eaprocri nencifixnx arrtaeia HeAepxaBHoro nexciiluoro Qou4y craHoM Ha

31 rpyaHs 2019 p. ($opua HnO-3);
- 3eirFti 4aHi nepcoxiQircoeaxoro o6niry yuacxrrie HeAepxaBHoro nencifiHoro Qox4y craHoM Ha

31 rpy4xr 2019p. (Sopua HnO-4);
- 3airni 4aHi npo pesynbraril Aisnuuocri KopnoparrBxrax i npoQecifiHrx HeAepxaBHux neHcifinrx

OoHaie craHoM ua 31 rpy4us 2Ot9 p. ( $opua HilO-S);
- 3eirFti 4aHi npo yuacurria HeAepxaBHoro neHcifir.{oro QoHAy ga eiroeoto rareropien craHoM Ha

31 rpyaHc 2019 p. (Qopua HnO-6);
- 3eir npo cKnaA ra crpyKrypy arruaie HeAepxaBHoro nexcifilroro QoH4y craHoM na 31 rpy4Ha

2019 p. (QopMa Hflo-7);
- 3eir npo AoroBopil, r4o 6ynn yrna4eni sa qixHhl'4r4 nanepaMn yrpaincurnx euirenrie, rri

BxoArrb (exoArnn) Ao cKnaAy arcrheie HeAepxaBHoro nescifinoro Qox4y (Qopua HnO-8);
- IH$opuaqip uloAo sr'iiFr qilcroi eaprocri oAusrqi nencifixrx eFrecxie (Qoptua HflO-9);
- Aoeiary npo qhcry eapricru arrueie HeAepxaBHoro nenciftuoro $on4y.

TOB <Aynr,rropcxa Qipua "6II4CKOP IAPAHT"
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Haua 4yura qoAo QixaHcoeoT seirFrocri He nouhpoerbce Ha piuui seirrri Aani i Mh He po6nuo
Br4cHoBoK s 6y4u-nrru pianeu BneBHeHocri u{oAo qnx pivHux gsirHhx AaHrx.
Y 3e'n3rcy 3 Frd-tur,tM ayAhroM $ixancoeoi seirHocri Hauoo eiAnoeiAanuHicrn e ogHaftoNailrucs s pivrrur
esirHh!4l4 AaHVMt ra nph qboMy po3rnqHyrr4, ur icxye cyrr€Ba HeeiAnoaiAnicru Mix piuunuu :airFtnMu
AaHnMV i $iuancoaop seirFricrto a6o naurumr 3HaHHeM14, orprMaHnMil ni4 vac ayAVry, a6o qn qi piqsi
geirHi AaFri BhilIgAaorb raKilM14, r.r.lo l'4icrnru cyrr€Be BilKpilBneHHc,

l!o4o pivuux geirnux AaHilx sa 2019 pir, nxi noAaorbce 4o Haqioxanuuoi rouicii, u.to eAiftcnpe
AepxaBHe perynoBaHHn y cQepi pnHris Siuaucoerx nocnyF, Mr4 Br4c;loBl4llt4 AyMKy :.rloao ix$opMaqii e
Hr4x y oKpeMouy sairi 3 HaAaHHe BneBHeHocri airy 27 "02.2020.

Taruu quHoM, Ha ocHoei npoee4enoi nauu po6orn crocoBHo piuxr,rx 3eirHhx Aa+uxt orphMaHrx Ao
Aarr Hauoro 3airy ayAhropa, Mr He piilunu BilcHoBKy, r4o icnye cyrr€Ba xeeiAnoeiAxicru mix qrur
piuHrun aeirHtapl4 AaHuMr4 ra Qinaxcoeoo seirFricro a6o HauJilMl4 3HaHHqMh, orpilMaHuMt4 sauu niA
qac ayAhry, a6o r4o ixQopuaqin B Lll4x piunnx seirHilx AaHhx Mae BilrneA Taroi, ulo micrrs cfrr€Bi
Bl4KphBIeHH9.

Bi4noeiganrxicru ynpaanixcbKoro nepcoHany Aguixicrparopa Ooxgy ra rr,tx, roro xaAineno
xafi erulnmr noBHoBar(eHHnMr, ea Qixaxcoay seirnicru
YnpaaniHcurufi nepcoHan A4uixicrparopa OoxAy - Toeapncrea g o6raexesolo eiAnosiAanut{icro
<<Kounanis s ynpaaniHHe aKrilBaMn ra aAuinicrpyeaunn nencifinnx SoHgie <yKPAIHCbKI OOHAI/>
nece ei4noeiAanuxicru 3a cKraAaHHe ra AocroeipHe no4axHn $iuarcosol geirHocri Oon4y eiAnoeiAFro
Ao 3acrocoeaHoi roxqenryanuuol ocHoBr4 $iuaucoeoi seirHocri - MixHapo4ni crargapru QiHancoeoi
seirFrocri (MCO3) ra 3a raKy o4creMy sHyrpiuuuoro KoHrpono, qKy ynpaBniscurufi nepcoHan
A4t',tixicrparopa Oongy Bl43Haqa€ norpi6xoro AJIn roro, u{o6 sa6esnevrril cKnaAaHHe OiHaxcoeoi
sairxocri OoH4y, r.l1o He Micrhrs cyrr€Br4x BrlKprBneHb enacni4or uraxpaficrea a6o nomnnrn.

l-lpn crnaAanni $ixaucoaoi seirFrocri ynpaenixcurnfi nepcoHan Aguiuicrparopa Oox4y Hece
eiAnoeiAanuHicru sa oqiHry sAarnocri Oonay npoAoBxyBarh cBoo 4irnuHicru Ha 6esnepepenifi ocuoai,
po3KpuBatoqh, Ae qe 3acrocoBHo, nilTaHHs, u{o crocy}orbcq 6esnepepexocri AisnuHocti, Ta
Br4Kopr4croBylot{il nprnyuleHHe npo 6esnepepenicru ,qinnuHocri 4nn 6yxranrepcbKoro o6niry, rpiu
euna4rcie, eKu{o ynpaeniHcurnfi nepcoHan a6o nnaHye nircai4yearr ni4npueMcrBo qn npunnHnTn
4iRnsnictu, a6o xe Mae iF{ul4x peanbHhx anbrepHarr4B r-lboMy"

Ti, roro saAineuo naherzt'4'uun noBHoBaxeHHeMl4/ Hecyru eiAnoeiAanuHicru 3a HaffsA 3a npoqecoM
QiHaHcoeoro seiryeanxr Oor4y.

Bi gnoeigan un icru ayAlrro pa 3a ay4lrr Qi xa xcoeol sEirHocri
Hau:run qinrun e orptaMaHHr o6ipyHroeaHoi sneeHexocri, r4o SiHaxcoea gairFricru y qirol.ry He
micrrru cy'rr€Boro Br4KpuBneHHc aFracniAor uaxpaficrea a6o nounnrtt Ta Brnycr aeiry ayArropa, qo
N4icrhru Hauy AyMKy. O6/pyxroeaHa BfleBHeuicru e BucoKr4M piaHeu BneBHeHocri, npore He FapaHrye,
qo ayAur, npoeg4exrfi eiAnoeiAxo Ao MCA, 3aBXAr4 BvtsBVTb cfrreBe BhKpr/BneHHe, eKltlo eouo icxye.
BrrpnaneHHe Moxfrb 6yrr peaynbraroM r.uaxpaficrea a6o nournr4 BoHn BBaxaprbce cyrreBhMn/
gKulo oKpeMo a6o B cyKynHocri, rr o6ipynroBaHo ovixyerucr, BoHr4 Moxyrb BnnrBarta Ha eroxoMit{Fri
pir.uenHr Kopl4cryBaqia, u1o nprfiuaorucc Ha ocHoBi qiei $iHaHcoeoT seirHocri.

BnroHylovr,r ayAur eiAnoaiAFro Ao B14Mor MCA, Mvt B14Kopr4croBy€Mo npoQecifiue cyAXeHHe ra
npo$eciftuufi crenrnqr3M nporqroM ycboro 3aBAaHHq 3 ayAhry. Kpiu roro, ur:

. IaeuruQiryemo ra olliHtoel4o pr43nKr4 cyrreBoro BilKpnBneHHr $ixaxcoaoi aeirHocri auacniAor
utaxpaficraa qh noMn.nKn, poapo6nneMo fi suxoHy€Mo ayAnropcuxi npoqeAypr4 y eiAnoeiAu Ha
qi pnsurr, a raKox orphMyeMo ayAuropcbKi porasr, qo e Aocrarsiur ra npufinnrHuun Ane
BHKophcraHHs Ix cr ocHoBr4 Anc xaLUoI AyMKl4. Prgrr He BhsBleHHR cyrr€Boro BilKpilBneHHq
eHacni4or u:axpaficrea e BrulilM, nix 4nR BilKprBneHHs sHacniAoK noMh/rK14, ocrinurr
uraxpaficreo Moxe BKrloqaril 3MoBy, ni4po66y, Haamilcxi nponycKr4, HenpaBilnbHi reep4xexnn
a6o nerryeaHHe 3axoAaur eHyrpiu.rHboro KoHTpono;

. OrpilMyeMo posyl'rixnr saxoAie eHyrpiuuuoro KoHrporro, rro crocyrorbcc ayAtry, AnA
pospo6rn ayA[TopcbKilx npoqeAyp, ari 6 eiAnoeiAann o6crasnHaM, a He Ane BhclloBfieHHe
AyM Kl,r r4O4O eserril eHOCri CuCreM h enyrpi ur u uoro KoHTpon lo ;. Orlixpeuo npnfiHnrHicru 3acrocoBaHrx o6airoerx nonirrrc ra o6ipyHroeanicru o6niroeilx
oqiHor i eiAnoeiAFrrlx poarpurrie irQopuaqii, epo6neunx ynpaenixcbKhM nepcoHanoM;

. Aoxo4nMo Br4cHoBKy u.loAo npnfiuRruocri enroprcraHHR ynpaenincurru nepcoHafioM
npunyqeHHs npo 6esnepepeuicru AicnuFrocri cr ocHoBh ,4nn 6yxranrepcbKoro o6niry ra, Ha

ocHoei orprMaHHX ayA[TopcbKilx Aoragia ,po6nuo Br4cHoBoK, vu icuye cyrreBa Heeh3xaqeHicru
uloAo noAifi a6o ylaoa, cri nocraeilnn 6 niA guaqHnfi cyuuie Moxn[eicru Oox4y npoAoBxnl4
6esnepepeHy 4irnuuicru. flru1o Mil AoxoAl4Mo Br4cHoBKy lt1oAo icuyeaHHr raxoT cyrreeol
HeBh3HaqeHocri, l,rr noernni npilBepHfril yBary B cBoeMy seiri ay4rropa Ao ei4noeiAFl,rx

3

TOB "Ayau'ropcrxa Qipua <EIII,ICKOP IAPAHT"
01042, u. Kuia, 6ynrnap Mapii llpnrzMatreHKo, 1/27, ofic50'l

ror./@arcc: /+38O44/ 285-42-25, uo6. /+33 067/ 5M-98-48
e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com



po3Kpl4rriB iHSopuaqii y Sinancoeifi seirnocri a6o, nrqo rari po3Kpnrrs iHSopruaqii e
HeHarexH[l'4r4, r.,roAilSircyearu cBoto AyMKy. Haui Br4cHoBKrl ipyxrynrucB Ha ayAnropcbKl,rx
AoKaBax, orpuMaHhx Ao Aarr Hauoro seiry ay4rropa. Bril,t, uafi6yrui noAil a6o yMoBr4 Moxyrb
npvuycnrn ro[4naFrio npvnnHurn csolo AisnuHicrs sa 6eanepepsHift ocnoai;

. OqiHneMo 3aFanbHe noAaHHe, crpyKrypy ra gMicr $iHaHcoeol gairHocri BKnpqHo 3 po3Kpr4TreM
in$opmaqil, a raKox re, qh noKa3y€ $inaHcoea sairFricru onepaqii ra no,qiT, ulo nornaAeHi e
ocHoBy iT crna4annAtraKt qo6 Aoccrru gocroaipnoro noAaHHs"

Mil noeiAolang€Mo ryrM, Koro xaAineno nailerruglaqn noBHoBaxeHHgMh, pa3oM g iHuiul'414 nilTaHHsM14
iu$opuaqio npo 3annaHoaaunit o6cgr i uac npoeeAeHHc ayAnry ra cyrreei ay,qnropcbKi peaynurarr,
BKroqatoL{14 6y4u-nri cyrreBi seAonixr saxoAia sHyrpiLuuuoro KoHrpono, BhqBneHi HaN,u4 niA qac
AYAVTV,

Mn rarox HaAa€Mo rl4M/ Koro ua4inexo xaileflu]ilt"r4 noBHoBaxeHHgMl4, TBepAXeHHq, r4o Ml4 Br4KoHarH
eiAnoeiAHi errqsi Br4Morh qoAo He3anexHocti, ra noei4omnceMo irur npo eci crocyHKlt il isLui nuraHHqf
cri Mornn 6 o6ipyuroBaHo BBaxarrcb raKhMH, ulo Bn;IhBaorb Ha Haluy He3anexHicru, a raKox, Ae qe
3acrocoBaHo, lt1oAo eiAnoaiAFu4x 3acrepexHrx 3axoAie.

3 nepeniry Bcix nrraxu, inQopuaqin qoAo eKl4x HaAaBa.nacb r,rM, Koro naAineno HafiailqnNh
noBHoBaxeHHsMt , MtA BV3HaLtnntA ti, ulo laanil Frafi6inuure 3HaqeHHs ni4 uac ayAVTy $iuaxcoeoi
geirHocri noror{Horo nepio4y, ro6rori, Rri e KnloqoBnMh nhraHHcM14 ayAnry. Mr onrcyeuo qi nnranxR
B cBo€My seiri ay4rropa rpim auna4xie, sKqo 3aKoHoAaBqhM qu peryflcropH14M aKroM sa6opoHeHo
ny6nivne posKpvrrrn TaKoro nhraHHg, a6o sru{o sa erpafi BrHcrKoBt4x o6craeuH Mr4 Br43Haqa€Mo, u.lo

TaKe nhraHun He cni.q eltceirn]ogarn B HauoMy seiri, ocKinbKil HerarheHi nacniAxr raKoro eilceitreHxs
Moxfrb ouiryaano nepeBaxurrr fioro roprcnicru AnR ixrepecia rpoua4cuxocri.

TOB "Ayauropcrxa Qipua "EIII4CKOP IAPAIIT)
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3air uoao enMor ixurlax gaxoxoaaeqrx i HooMarraH[x arrie

l-teil pos4in crcnaAeuufi 3 ypaxyBaHHqM B!4Mor, BcraHoBneHux qacrnHop rperboto crani 74 3axony Yrcpainu
<llpo ay4ur Qinaucoeoi seirnocri ra ayAuropcbxy ginnwicrr> aiq 27 rpyAHe 2017 porcy N9 2258-VIfi (3arcou
2258) ao ayAuropcbKoro sairy

vSroIWEHICTb 3BrTv nPO vnPABnrHHf,, f,KUfr CKnAgAeTbCf, BT4ilOBTAHO gO 3AKOHOqABCTBA, S
oIHAHCOBOKT 3BITHICTKT SA SBITHnfr flEPIOq; nPO HAflBHICTb CyTreBnX BnKpnBnEHb y SBITI
NPO YNPABNIHHf, TA iX XAPAKTEP

BiAnoeiAFro Ao u.7 cr. 11 3arony VrpaiHr <<flpo 6yxranrepcsrufi o6nirc ra giuaucoey eeirxicru e
Yrpalxi>> eia 16.07.1999 N9996-XIV OoxA sainuFreHrafi ai4 Ha4aHHn raxoro seiry.

CYTTCBA HEBUSHA'IEHICTb, flKA MO)IG CTABNTU NIA CYMHIB SBATHICTb NPOAOD'GHHf,
ErgnbHocTr IoPnAnqHoi ocosn, orHAHcoBA SBITHICTb nKOi nEpEBrpgeTbcn, HA
EESNEPEPBHIfr OCHOBI Y PASI HANBHOCTI TAKO? HEBN3HA'IEHOCTI

Mr:eepraeMo yBary ua llpnuirry 2.3., eKa 3a3Haqae, qo QinaHcoBa seirxicru Oon4y cKnaAa€rbce Ha
ocHoei nprnyueHHg, r4o OonA e 6esnepepexo Aioqnu i sanhuaruMerbcq 4iouru B AocnxHoMy
uaft6yrxuol',ty" Ay4raropol.r He BucBreno noAifi a6o ynaoa, nri BKa3ytorb Ha icxyeaxxn cyrreeoi
HeBr3HaLreHocri, r4o Moxe nocraaul'u ni4 sxaqFrilfi cymnie sAarxicru Oougy npoAoBxyBaru Aisnuxicru
xa 6esnepepeuifi ocHoei.

Qert pos4in cxnaAennfi 3 ypaxyBaHHeM peKoMen4auiir tuoAo ayAnropcbKux sairia, ,Ki noAaprbce Ao
Hauionantnoi rcouicif, ulo sAihcnpe AepxaBHe perynroBaHHs y cQepi punrcia Qinancoaux nocnyrt 3a
pe3yn brara Mn ayAury piunoi seirnocri

4OTPnMAHHf, BUMO| HOPMATnBHO-nPABOBnX AKTIB HAqROMOIHnOCnyT, tqo PEtyntOKrTb
gIgnbHICTb OIHAHCOBUX yCTAHOB (SORPEM+ HE4ED7<ABHnX nEHCrfr HnX OOH4TB)

fluraurs uloAo Aorpr4MaHHe Br4Mor
3aKOHOAaBCTBa

uloll0
BiAnoeiAu (norcxeHHs)

cyuiuleuxn npoBaAXeHHs enAie rocnoAapcbKoi
,4iRnunocri

OoHA s4ificnoe HeAepxaBHe nescifiue
sa6egneqeHHq, ulo € Br4K.nrorrHr4M Br4AoM AignuHocri.
flpoea4xeuuq inu:oro anpy 4ianaxocri sa6opoHeHo
3AKOHOAABCTBOM.

HaAaHHe $iuaHcoenx nocnyr Ha niAcraei
AoroBopy y ei4noei4Hocri Ao 3aKoHoAaBcrBa ra
eHyrpiu:uix npaBun HaAaHHe SiuaHcoeux
nocryF cy6'exrdu rocnoaaploBaHHe

OoH4 sAiilcHtoe HeAepxaBHe neHciftHe
ea6egneqeHxc yuacHnrie Soray Ha niAcraei
nercifinux roHrpagrie ra AoroBopia npo Bnnnary
nenciT Ha Bh3Haqesnft crDor.

post'riqeHHr iu@opuaqil Ha BnacHoMy ee6-cailri
(ee6-cropix qi ) ra aa6esneqeH He iT a rryan uxocri

A4uixicrparop OosAy cBoeqacHo posl.4iu.lye
in$opuaqio npo HaAaHHn SiuaHcoeux nocnyr Ha

enacuifi ee6cropiHrli
www.ukrfunds.com.ua
ta ga6egneqye iT arryanuHicru

ni,qrpruanHn pivnoro rpaHtaqHoro po:r'ripy
BilTpar sa 2018 pir, qo eiAuroAoey€rbcs sa
paxyHoK nencifiHrx arrueie, nxuia
BcraHoBreHuil y ei4corrax aiA qucroi eapTocri
artileia neHcifiHoro 6onav - 7.0 eiacorrie

Posuip Br4rpar, qo eiAuJroAoBylorbce 3a paxyHoK
nencifinrx arrileie He nepeBnulye 7o/o aiA qucroi
aaprocri arrreie Oou4y.

po3rneA geirHocri neuciilHoro Sosny paAop
nenciftHoro Sonay Ha cBo€My saciAaFtxi Ao Aarv
ayAilTopcbKoro BncHoBKy, r4o o$opunoerucr
nporoKonoM Br4r.uoro ooraHv vnoaani g gg

OiHancoea geirnicrs Oon4y, rKa niAncrae
onph.flroAHeHHto, 3arBepAXeHa piureuHRla PaAr
OoH4y, nxe o$opmneHo nporoKonou N9 22/OI/2O2O
eia 22 ciqHs 2020
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Ixuri eneuexrn

ocHoBHI BTAOMOCTT npo Ay4nTOpCbKy OrpMy

lloeua uahueuyeanun npnguunoi oco6u TOBAPI4CTBO 3 OSMEXEHOTO BIAnOBIAAIbHICT1O
<Ayfl I4TOPCbKA OIPMA <61]4CKOP TAPAHT>>

Kon aa eAPnOY L6463676
Ilara AeDxaeuoi peecrpauii 29.11.1993

Cehoqrao A|TY

CeiAoqreo npo BHeceHHe Ao Pe€crpy cy6'€KriB ayAuropcbKoi AienbHocri
Ng 0218, BHAaHe 3riAHo 3 piueHHeM Ay4uropcuxoi nanarn Yrpain14 eiA
26.01.2001 p. 3a Ns 98, 4ir eKoro noAoBxeHa Ao 24.09.2020 p.
piureuunu Ay4uropcuroi nanaru YrpaiHra N9 315/3 aig24.O9.2Ol5 p.

MicqegHaxoAxeHHs OLO42, r{. Kuie, 6yaueap Mapii flprafirqaqenxo" t/27

%-Kr4iB *
x':dffi

(#
4 lfri:tl

sftii;
B$ilrp

q^:nk{$!agiP-..
bi3oxawqo-;

Kroqoeilr4 naprHepoM 3aBAaHHr 3 ayAnryl
pe3ynbraroM sKoro e qefi 3air He3arexHoro ayAilTopa, €
Fexepanuxnfi grperrop
Cepru@ixar Any cepii A Ne 004056 eig 24.12.1999
Hovep e Peecrpi AflY 100876

27 ntotoro 2O2O pory
Knia, Yxpaixa

B.B. BaEinosa
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Heni4upH€MHTIIIbKe roBapucrBo ni4rcpnruft He4epxannufi nencifiHufi Qong
<<HaqioHa"rrunufi>>

3eim npo npufymKu ma sdumKu ma inwi cyxynruurt doxid za pirc,

nxuit suxiHttuecn 31 zpydnn 2019 poxy

3eim npo Qinarucoeuil cmaH cmaHoM na 31 zpydna 2019 porE

Heni4npr,rerr,rHLIubKe roBapucrBo ni4xprzrrzft HeAepxaBHr.rfi neHciftHr.rfi r[oHa <Haqioualrunff>
flprarrrirxr,r ao piuuoi orpelroT $inaHconol ssirHocri sa MC@3 :a pir, u1o :ariHvun cs 3l .12.2019

B THC.rpH.

llpuuiurH
Pix. uo saninqrlecs

31 rpyans
2019 2018

I 2 J 4
lHrui onepaqifini aoxoau 6.1 68 59
AanrinicmarueHi suroaru 6.2 (68) t64\
IHru olepaulr{Hr BuTpurl/r 6.3 r57) (r32)
Inru dinancosi AoxoAH 6.4 157 r37
Ilon6vrorc ra nin

rlpnn'rirnu 31 rpyaxn
2019

31 rpy.qnn
2018

1I 2 3 1

Arcrunu

Ifomouui aKmuau

,{e6iropcsrca ra6opronanicrr
3a po3paxyHKaMH 3 HapaxoBaHrx AoxoAie 6.5 2 aJ

IHnecrnqii s qiHni nanepu 6.6 421 421
fporuosi Korxrrl 6.7 609 560

Vctozo aKmusu - I 032 984

B.nacnufi xaniral ra godos'sgaHnq

II omoqu i s o6oe'"fl3 auust

floroqHa KDe,rlr4TopcbKa sa6opronasicrr 6.8 A -
Vucma eapmicma arcmueie uedeptrcaeuozo neuciituoeo
6oudy 6.9 1 028 980

Paso*t enacuurt xanimnt mn 3o6oe'nsaaua I 032 984
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1 
Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Національний»   
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд 
«Національний» 

 
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 

2019 2018 
1 2 3 4 

Інші операційні доходи 6.1 68 59 
Адміністративні витрати 6.2 (68) (64) 
Інші операційні витрати 6.3 (157) (132) 
Інші фінансові доходи 6.4 157 137 
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 6.5 2 3 
Фінансові інвестиції  6.6 421 421 
Грошові кошти 6.7 609 560 
  

   Усього активи 
 

1 032 984 

Власний капітал та зобов’язання 
   Поточні зобов’язання 
   Поточна кредиторська заборгованість  6.8 4 4 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 6.9 1 028 980 

Разом власний капітал та зобов’язання 
 

1 032 984 
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Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Національний»   
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 
  

61 
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 

 
(68) (65) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 
 

(68) (4) 

ІІ.  Інвестиційна діяльність 
   Надходження від погашення позик 
 

387 - 
Надходження від отриманих: відсотків 

 
158 77 

Витрачання на придбання:фінансових інвестицій 
 

(420) - 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 

 
125 77 

ІІІ. Фінансова діяльність 
   Інші платежі 
 

(8) (2) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 

 
-8 -2 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 
 

49 71 
Залишок коштів на початок року 

 
560 489 

Залишок коштів на кінець року 
 

609 560 
 

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 2017 року - - - - 
Використання прибутку - - - - 
Усього сукупний прибуток за рік - - - - 
Залишок на 31 грудня 2018 року - - - - 
Використання прибутку - - - - 
Усього сукупний прибуток за рік - - - - 
Залишок на 31 грудня 2019 року - - - - 
 

 

 

Генеральний директор                                                 Захараш Т.І 

 

Головний бухгалтер                                                      Гончар М.П. 
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Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Національний»   
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд 
«Національний» 

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 «Національний»; 
українською мовою скорочене: НТ ВНПФ «Національний»; 
англійською мовою повне: Non-business activity company open non-state pension fund 

«National»; 

Юридичний статус НТ ВНПФ «Національний»  
Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Національний» (далі – 

Фонд або НПФ) є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має статус неприбуткової 
установи (внесений до Реєстру неприбуткових організацій 08.10.2004 року, рішення № 110), яка не має 
на меті одержання  прибутку для його наступного отримання засновником Фонду. 

Код ЄДРПОУ 33100470. 
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. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПФ №14 від 28.10.2004р. 
НТ ВНПФ «Національний» включено до державного реєстру фінансових установ від 26.10.2004 
р., реєстраційний номер 12100732. 

Засновники Фонду 
Засновниками НТ ВНПФ «Національний» є: ТОВ «Київ-Петрол», ТДВ Страхова компанія 

«Альфа-Гарант».  
 

Мета діяльності Фонду 
НТ ВНПФ «Національний» створений для провадження діяльності з недержавного 

пенсійного забезпечення шляхом накопичення пенсійних внесків на користь учасників Фонду з 
подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснення пенсійних виплат учасникам НТ 
ВНПФ «Національний» у визначеному Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» 
порядку. 

Предмет діяльності НТ ВНПФ «Національний»  
Предметом діяльності НТ ВНПФ «Національний» 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. 

 

Органи управління  НТ ВНПФ «Національний»  
Органами управління НТ ВНПФ «Національний» є загальні збори засновників та Рада фонду. 

Створення інших органів управління Фонду заборонено. 
Рада фонду є єдиним регулярно діючим органом управління Н Т  ВНПФ 

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



 
 

4 
Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Національний»   
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

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-6 від 25.01.2010 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 та адміністрування пенсійних фондів «Українські фонди» (далі –КУА) 
відповідно до договору на управління активами № У-5 від 27.06.2014 року. КУА діє на підставі 
таких ліцензій: 
ліцензія серії АГ № 580049, видана НКЦПФР 23.12.2011 року, строк її дії – безстрокова. 
Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльність з управління активами). 
Місцезнаходження КУА: 03151, м. Київ, вул. Ушинського, буд. 40. 

Зберігачем НТ ВНПФ «Національний» є Публічне акціонерне товариство «АКЦІОНЕРНИЙ 
БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – Зберігач), який надає Фонду відповідні послуги згідно з договором № 
8/2015 від 21.10.2015 року. 
Зберігач діє на підставі ліцензії серії АЕ № 263238, виданої НКЦПФР 28.08.2013 року. Місцезнаходження 
Зберігача: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, буд.1. 

Опис програми пенсійного забезпечення НТ ВНПФ «Національний»  
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;  

 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;  
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 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.  
 

Учасники Фонду 
Учасниками НТ ВНПФ «Національний» 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 1535. 

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

учасника. 

Порядок укладення пенсійних контрактів з НТ ВНПФ «Національний»  
Пенсійний контракт є договором між НТ ВНПФ «Національний» та його вкладником, який 

укладається від імені Фонду його Адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне 
забезпечення учасника НТ ВНПФ «Національний» за рахунок пенсійних внесків такого вкладника. 

Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування 
Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом, 

визначаються пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону, інших 
нормативно-правових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення та Статуту. 

Фондом зареєстровано такі пенсійні схем: 
Схема -1"З встановленим розміром пенсійних внесків, які сплачує вкладник-роботодавець на користь 
своїх працівників за рахунок власних коштів, і виплатами пенсій на визначений строк" ; 

Схема -2 "Із встановленим розміром внесків вкладника-фізичної особи і виплатами пенсій на 
визначений строк"; 

Схема -3 "Із встановленими розмірами внесків роботодавця та робітника і виплатами пенсій на 
визначений строк" 

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 НТ ВНПФ «Національний», 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 пенсійного Фонду дорівнює чистій вартості активів останнього. Чиста вартість активів Фонду, 
кількість одиниць його пенсійних активів та чиста вартість одиниці пенсійних активів Фонду 
визначаються кожного робочого дня. 

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

установленому пенсійним контрактом, укладеним з Фондом згідно з умовами обраної пенсійної схеми. 
Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується. Пенсійні внески сплачуються лише в 
національній валюті України, а у випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за 
офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент сплати, шляхом 
безготівкових розрахунків. Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише в безготівковій формі. 
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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 ВНПФ «Національний» 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 України «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

Інвестиційна декларація 
Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику НТ ВНПФ 

«Національний». 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 
«Національний» 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 – 1 028 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  0 тис. грн. 
h Переоцінка довгострокових зобов’язань Фонду в 2019 році, становить 56 тис. грн. 
h За звітний 2019 рік здійснено пенсійних виплат на загальну суму 8  тис. грн. 
h Приріст чистих активів Фонду за 2019 рік – 48 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. 

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. 
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2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення.  
 Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта 
України - 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 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 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 
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 

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 

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

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 

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. 

 

МСФЗ 9 
«Фінансові 

інструменти»
, МСФОЗ 7 
«Фінансові 

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

01.01.2020 Дозволяється 
Не 

застосован
о 

Керівництво 
та 

управлінськи
й персонал 
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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 

інструменти: 
розкриття 

інформації», 
МСБО 39 

«Фінансові 
інструменти: 
визнання та 

оцінка» 

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. 

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. 

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 
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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 «Національний» за МСФЗ складається і подається 
Адміністратором Фонду згідно з ч. 6 ст. 21 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Раді 
НТ ВНПФ «Національний». 
  Перелік та назви форм фінансової звітності НТ ВНПФ «Національний» 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:  

а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та  
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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 та їх еквіваленти 
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 можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній та іноземній 
валюті, а також у банківських металах. 
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. 

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. 
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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. 

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.  
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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 
Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який є контрактним правом отримувати 

грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання. 
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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 МСФЗ № 9 «Фінансові інвестиції». 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, інвестиційну нерухомість 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 даними фінансовими інструментами 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. 
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. 
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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. 

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. 

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 «Національний» 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 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 «Національний» 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 
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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. 

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 

 
Ринковий 

 
Офіційні курси НБУ 
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вартістю, яка дорівнює їхній номінальній 
вартості 

 
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 
(дисконтуван
ня грошових 
потоків) 

 
Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 
депозитними 
договорами 

 
 

Боргові цінні 
папери 

Первісна оцінка боргових цінних паперів 
як фінансових активів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка зазвичай 
дорівнює ціні операції, 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, 
використовується 
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 

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’язання 

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

 
Витратний 

Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вихідні грошові 
потоки 

 
5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 
Класи активів 
та 
зобов’язань, 
оцінених за 
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 

- - 421 421 - - 421 421 

Грошові 
кошти - - 609 560 - - 609 560 



 
 

19 
Непідприємницьке товариство відкритий недержавний пенсійний фонд «Національний»   
Примітки до річної окремої фінансової звітності за МСФЗ за рік, що закінчився 31.12.2019  
 

Дебіторська 
заборгованість 
за 
розрахунками 
з нарахованих 
доходів 

- - - - 2 3 2 3 

Разом активи - - 1030 981 2 3 1032 984 
Поточна 
кредиторська 
заборгованість 

- - - - 4 4 4 4 

Разом 
зобов’язання - - - - 4 4 4 4 

 

 

 

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 3-
го рівня ієрархії 

Залишки 
станом на 
31.12.2018 р. 

Придбання 
(продажі) 

Залишки 
станом на 
31.12.2019 
р. 

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

Грошові кошти 560 49   609   

Інвестиції за 
справедливою 
вартістю ОВДП 

421  + 419              
-386(погаш.) 421 

-33 (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 

3 (1) 2 

 

Поточна 
кредиторська 
заборгованість 

4  4  

 

5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю. 
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Балансова вартість Справедлива вартість 
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 

1 2 3 4 5 
Інвестиції за справедливою 
вартістю 421 421 421 421 

Грошові кошти 609 560 609 560 
Дебіторська заборгованість 
за розрахунками з 
нарахованих доходів 

2 3 2 3 

  
 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 доходи     
  2019 2018 
переоцінка довгострокових зобов’язань 16 12 
від дооцінки облігацій внутрішньої 
державної позики         52 47 

Всього 68 59 

    

6.2. Адміністративні витрати     
  2019 2018 
Послуги з адміністрування 18 18 
Послуги з управління активами 24 24 
Послуги аудиторів 20 17 
Послуги зберігача 5 5 
Послуги брокера 1 - 
Всього 68 64 

6.3.Інші операційні витрати      
  2019 2018 
переоцінка довгострокових зобов’язань 72 65 
від уцінки облігацій внутрішньої 
державної позики         85 67 
Всього 157 132 

6.4.Інші фінансові доходи     
  2019 2018 
Дохід від коштів, розміщених на 
депозитних банківських рахунках 57 60 

Дохід від боргових цінних паперів ОВДП 100 77 
Всього 157 137 
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6.5.Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 
  31 грудня 

2019 
31 грудня 2018 

ПАБ "АБ Укргазбанк" 1 1 
АБ "Південний" 1 1 
ПАТ "Ощадбанк" - 1 
Всього 2 3 

6.7.Фінансові інвестиції 
  31 грудня 

2019 
31 грудня 2018 

ОВДП UA4000192660 - 421 
ОВДП UA4000198006 421 - 
Всього 421 421 

 
 
  Термін 

погашення 
процентна 
ставка до 
номіналу 

31 грудня 
2019 

31 грудня 
2018 

ОВДП UA4000192660 23.01.2019 20,00% - 421 
ОВДП UA4000198006 10.06.2020 14,64% 421 

 Всього    421 421 

    На балансі Фонду також обліковуються акції ПАТ «Великополовецьке ремрнтно-
транспортне підприємство», акції « Пересувна механізована колона № 20», ПАТ «Імпульс 
плюс», ПАТ «Домінанта-колект»  за нульовою вартістю. Обіг цінних паперів цих емітентів 
було зупинено і на дату складання фінансової звітності не відновлено. Тому дооцінка акцій 
не здійснювалась. 
 
 
6.8   Грошові кошти 
  31 грудня 2019 31 грудня 2018 Термін 

погашення 
Депозитні вклади:    
АБ "Південний" 95 95 21.08.20 
ПАБ "АБ Укргазбанк" 80 80 12.11.21 
ПАТ "Мега-банк" 170 170 17.01.20 
ПАТ "Ощадний" 37 37 26.05.20 

Поточний рахунок: - - - 

ПАБ "АБ Укргазбанк" 227 178 - 
Всього 609 560 - 

 

 
6.9. Поточна кредиторська заборгованість  
  2019 2018 

Послуги з адміністрування 1 1 

Послуги з управління активами 2 2 
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Послуги зберігача 1 1 

Всього 4 4 

   6.10.Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 

  2019 2018 

Станом на 01.12 980  928  

Надходження пенсійних внесків     

Виплата пенсійних внесків 8  2  

переоцінка довгострокових зобов’язань 56   54   

Станом на 31.12 1028 980  

 
6.11. 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 49 тис. грн. 
 

6.13. Звіт про зміни в капіталі 
  За даними Балансу власний капітал Фонду станом на 31 грудня 2019 року відсутній, оскільки 
зобов’язання Фонду перед його учасниками, зменшені 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 56 
тис. грн., а станом на 31 грудня 2019 року становили 1028 тис. грн.  

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: 
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       1    ТОВ «Київ-Петрол» 
        2      ТДВ Страхова компанія «Альфа-Гарант» 
Б Керівник Компанії – фізична особа 
  

      3 
Керівник ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» 
Захараш Тетяна Іванівна 

      4 Голова Ради Фонду – Давиденко Сергій Григорович 
С Інші 
      5 Компанія-ТОВ «КУА АПФ «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» 

 
Протягом  2019 та 2018 років НТ ВНПФ «Національний»  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 та 
адміністрування) 

 

42000,00 

 

67901,13 

 

42000,00 

 

63766,30 

Поточна кредиторська 
заборгованість 

3 500,00 4 021,51 3 500,00 3 909,59 

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

 

Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання 
НТ ВНПФ «Національний» не має умовних активів і зобов’язань, а також і невизнаних 

контрактних зобов’язань. 

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

жодним судовим процесом. 
 
8. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 

 
Керівництво Фонду визнає, що діяльність Фонду пов’язана з ризиками і вартість чистих 

активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 
суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь 
точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та 
ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий 
ризик. Управління ризиками керівництвом Фонду здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 
 Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з 
якими стикається Фонд, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за 
рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками. 
 Управління ризиками керівництвом 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 

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 

Актив 31.12.2019 
р. 

Частка від 
ак- тивів, % 

Рейтинги 
боргових 

зобов’язань або 
лістинг акцій 

31.12.2018 
р. 

Частка 
від ак- 
тивів, 

% 

Рейтинги боргових 
зобов’язань або 
лістинг акцій 

UA4000192660    421 42.80 

Саа1 (агенство 
(Moody’s  
підтвердило рейтинг 
боргових зобов’язань 
України в 
національній валюті, 
21 грудня 2018 р.) 

UA4000198006 421 40,77 

Caa1/Ca (агенство 
(Moody’s  
підтвердило 
рейтинг боргових 
зобов’язань 
України в 
національній 
валюті, 22  
листопада 2019 р.) 

   

 
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. Н Т  ВНПФ «Національний» 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 «Національний» 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                                                                       421  421  
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Депозити у банках                                                 382  382 
Разом          803  803  
Частка в активах 
Фонду, %      77,81% 81,6% 

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок ВНПФ «Національний» 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 в разі зміни 
відсоткової ставки 

на 31.12.2019 р. 
Можливі коливання 
ринкових ставок 13,04% 13,25% -0,21% 0,21% 

Державні облігації у 
національній валюті 421 421 - - 

Можливі коливання 
ринкових ставок 

14,50% 13,50% -1% 1% 

Депозити у банках у 
національній валюті 382 435 -53 53 

Разом 803 х -53 53 
на 31.12.2018 р. 
Можливі коливання 
ринкових ставок 18,53% 17,78% 18,18% 17,19% 

Державні облігації у 
національній валюті 421 435 6 11 

Можливі коливання 
ринкових ставок 

17.64% 12,6% 15,9% 9,5% 

Депозити у банках у 
національній валюті 382 373 -5.5 -25 

Разом 803 х -0.5 -14 

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 «Національний» 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 227 - 178 - 
Депозити - 382 - 382 
Фінансові інвестиції - 421 - 421 
Дебіторська заборгованість 2 - 3 - 
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Усього активів 229 803 181 803 
Поточні зобов’язання за послуги 4 - 4 - 
Розрив  
(активи мінус зобов’язання) 225 803 177 803 
8. Операційні сегменти 
Протягом 2019 року Фонд здійснював діяльність в одному географічному та бізнес сегменті, 

отже Додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» не готувався. 

9. 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 Фонду 
відсутні.      

 

 

                     

Генеральний директор                                                 Захараш Т.І 

 

Головний бухгалтер                                                      Гончар М.П. 

 

               

.  
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O7042, u. Kr,ri'n, 6y.nmap Mapii llpr,rrZnmuenxo,1./2T
re.n./Qaxc: /+38OM/ 285-42-25, Mo6. /+38 067/ 5069g.48
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3acrocoeHi rpnrepii
Kprarepii, 3a AonoMoroo rrrx 6yno oqiHeHo insopuarliro, uicrnrucl e flonoxeHHi npo nopeAoK
cKnaAaHHg, (iopl'lyaaxxe ra noAaHuR a,quixicrparopoM HeAepxaBHoro neucifixoro $oHgy seirHocri s
HeAepxaBHoro neucifisoro sa6esnevenxr, 3arBepAxeHoMy Posnopr4xenxru [epxaexol rouicii 3
perynoBaHHR prurcie Qinancoerx nocnyr Yrpalun 27.t0.207L Nq 674 eia 27.10.2011 (is suiuaun ra
AonoBHeHHenar), ra norsraorb y BucfloBneuui 4ymrr qo4o inSopuaqii, nra po3Kphra y pivHr,rx seirHilx
AaHrx HeAepxaBHoro neuciilHoro $on4y.

Bnacrrgi o6rqexexxq
Hau:a nepesipra ra BhcnoBfleHHe AyMKr4 crocyerbce rinurr ir+Qopuar-1ii, nra ai4o6paxeHa y pivnnx
gsirnnx AaHux HeAepxaBHoro nexciftxoro Qoxgy, ra He nouilpo€rbcn Ha piuny $inaHcoBy aeirnicru
OoHAy. Bi4uocno QiHancoeoi seirHocri OosAy sa 2019 pirc Haun HaAaHo orcpeuufi 3eir ayAhropa, Ae
BilcnoBneHo AyMKy is sacrepexeHHeM, AaroeaHhfi 27 nptoro 2O2Op.

Konrperxa rrera

l-lpeAuerou 3aBAaHHn € BrcnoBnenni 4ymrr r4o4o in$opuaqil, eKa po3Kpltra y pivuux geirHux AaHhx
HeAepxaBHoro neHcifiHoro Qon4y sa 2019 QiHaHcoeni pir.

fl epernn4 Er.rronaxo'i po6orn

M]a suroHanil 3aBAaHHe eiAnoeiAxo 4o Mixnapo4Horo craHAapry 3aBAaHb 3 HaAaHHe BneBHeHocri 3000
<<3ae4axul 3 HaAaHHq BneBHeHocri, lUo He e ayAnroM r-rn orneAoM icropuvnol $iHaucoeoi iHsoprqauil>>.

3aeAaFtFtc nepe46avano BLTKoHaHHe npoqeAyp Ane orphMaxnn o6r'pyxroeaHol BneBHeHocri r4oAo roFo, .l4
crcna4eni piuHi sairHi 4ani xe4epxaBHoro nencifiHoro SoHAy sa 2019 pix eignoai4Ho Ao BhMor flonoxenrs
npo nope4oK cKtaAaHHn, QopuyeaHHq ra noAaHHe a4uiHicrparopoM HeAepxaBHoro nesciftnoro $onny
seirFtocri 3 HeAepxaBHoro nexcifinoro sa6esneveuun, 3arBepAxeHoro Posnopn4xeutru
,QepxasnoT rouicii 3 perynoBaHHe prnria Qinancoerx nocnyr YrpaiHr,r 27.LO.2OIt Nq 674 BiA
27.tO.2OtL (ie suiHaur,r ra AonoBHeHHnmn). niA qac nepeeiprn npoae,qeui AocliAxenHe unexoM
nepeeiprr ra recryBaHHc Aorasie ua o6lpyuryBaHHe cyM ra inSopr',tar1ii, po3Kpt4Tt4x y Bt4qe3a3HaqeHrx
3eirax.

BiAnoeiAanuxicru ynpaenixcbKoFo nepcoHary

Ynpaeliucurri nepcoHan A4uiHicrparopa OoHay - Toeaprcrea a o6uexeHolo eiAnoaiAarsHicrlo
<<Konnauis r ynpaeninxe aKrhBaMh ra aAuiHicrpyBaHHe neHciilsrx Sonaie <yKPAIHCbKI OOHAh> Hece
ni4noai4anuHicru ga ni4roroery ra noAaHHe cyM ra iH$oplaaqil eiAnoeiAxo Ao Bt4Mor fionoxeHHs N9674 ra
ga rarufi exyrpiurnift KoHTponb, crnft eiH BBaxae Heo6xiAnru Ane cKflaAannr pivxr,rx 3eirxnx AaHhx
HeAepxaBHoro nencifisoro $on4y, r4o He pricrsru cyrr€Br4x BhKpl4BJreHb eHacniAor uaxpaftcrea a6o
noMhnKt4.

BiAnoEiAanuxicrB He3anerxHoro Qaxiaqr
Hauloo eiAnoeiAanuHicro e B[cnoB.neHHc AyMK]4 rLloao inQopuaqii, nra uicrnrucs y pivxrx seirxilx AaHhx
HeAepxaBHoro nescifinoro Sor4y, Ha ocHoai peeynsrarie BhKoHaHoro HaMh 3aBAaHHe.

Mr AorpilManilcb Br4Mor Heganexnocti Ta iHu:rx err,rqHilx BilMor, BuKnaAeHnx y
rcoAercci ertaKl4 npo$ecifiHnx 6yxranrepie, aargepAxeHoMy PaAop s Mixxapo4Hl4x craHAaprie errrr 4nn
6yxranrepia, At<nh ipyHryerucr Ha $yn4ar',reHTanbHrx npilHt-14nax uecxocri, o6'errrBxocri, npo@eciilHoI
KoMnereHTHocri ra Harexrol perenbHocri, xoHSi4enqifinocri ra npo$eciftHoI noee4inriu, Ta BuMor 3axouy
YrcpaTxn ..flpo ayAtlr QixaHcoeoi seirFtocri ra ayAhropcbKy 4irnuuicru>> BiA 2L.L2"20L7
N9 2258-VIII.

Mu 4orpuuanhcb BrlMor Mixnapo4noro craHAapry KoHrponp sxocri 1 ra, ei4noei4no, BnpoBaAt4nt4 B

ayAvtropcbKifi rol4naHii KoMnfleKcHy chcreMy KoHrpono Rrocri, BKntoqaoqil 3aAoKyMeHroBaHy nolirury ra
npoqeAyptl u.toAo AorpilMaHHtr ertaL{Hr4x B14Mor/ npoQecifinrx crax4aprie i sacrocoeFtrx BilMor
3aKoHoAaBqhx ra HopMarilgHhx artie.
Mta eeaxae]4o, ulo orprManu AocrarHi ra nprilxnrui ay4nropcuri 4orasr Ane BrcroBfleHHq nauoi AyMKu.

BncxoEor

Ha uaury AyMKy, pivxi sairni aaHi HEt'1l[npileMHilUbKOfO TOBAP]4CTBA BIAKptATUn HEAEPXABHLilZ
nEHCJnHVn OOHA <HAUIOHM5H41>> Micrcru iH$opl4aqio,' posrcprarrn sroi euMaraerbcn e nonoxeFtFti
npo nopeAoK cKnaAaHHn, $opr,ryaaHHc ra noAaHHc a.quiHicrparopoM HeAepxaBHoFo nencifisoro 6onay
seirxocri 3 HeAepxaBHoro nescifiuoro sa6e3neveuuR, 3arBepAXeHoMy Posnopr4xeunnu
fiepxaaHol rouiciT s peryflpBaHun prnrie SiuaHcoenx nocnyr VrcpaTun 27.70.201I N9 674 eia 27 .LO.2}LL
(is sl'liuauu ra AonoBHeHtrur).

TOB ",{ysraspcrxa $ipua <EITI4CKOP IAPAHT"
01042, u. Kr.rin, 6y:tnap Mapii lipzwllrawerl.xo, L / 27
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O6rrexexne uloAo po3noBcKr4rreHHe

Uefi 3eir ni4roroenenilfi silKnp.rHo Me HaAaHHq 4o Har.lionanuniil rouicii, rqo sAificFtoe
perynpBaHHn y cQepi prnrie $inaxcoaux nocryr, ra He Moxe BilKopr4croByBarilcs Anc iFtuJl4x
moxe 6yrr po3noBcoAxeunfi uix isu:rur cropoHaMil uix Oon,q, TOB <<KoMnaHis s ynpaaniHHn
ra aAuiHicrpyBaHHe nexcifixux SonAie <yKPAIHCbKI OOHA14> ra Haqrougixnocnyr.

Inui eneuexrr

ocHoBHI BAOMOCTI nPO AyAr4TOpCbKy OrPMy

AepxaBHe
qinefi i ne
AKThBAMU

lToeua uahneHyBaHHe opnguunoi oco6n
TOBAPLTCTBO 3 OSMEXEHOlO BTAnOBTAAfl bHrCTtO
<AYtrl4TOPCbKA OIPMA <<E'II4CKOP TAPAHT>>

KoA sa €nPnOY 16463676
Aa'ra aepxaeHoi DeecrDauii 29.1 1.1993

CBiAorJrBo AnY
CeiAoqreo npo BHeceHHe Ao Pe€crpy cy6'errie ay4nropcbKoi Aicnuxocri
Ng 0218, BhAaHe sriAHo s piureuunu Ayguropcuroi nanaru YrpaIHn eiA
26.01.2001 p. aa Ne 98
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Kntoqoeh[4 naprHepoM 3aBAaHHs,
pe3ynbraroM qKoro e ueil 3BiT, €
Fenepanuxnfi 4nperrop
CepruQixar AllY cepii A Ne 004056 eig 24.12.1999
Hovep e Peecrpi A|TY 100876

27 ntotoro 2O2O poxy
Knia, Yrpaina

B.B. Baeinosa

TOB <Ayarrropcrxa Qipua "EIII,ICKOP IAPAHT"
01O42, u. Kria, 6ynrnap Mapii llpra irlr;aueraxo, L / 27

ren./Qaxc: /+38044/ 2f,542-25, rvro6. /+33 067/ 506-98-48
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