ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
недержавного пенсійного фонду
1. Інформація про недержавний пенсійний фонд
Повне найменування

Непідприємницьке товариство «Відкритий недержавний
пенсійний фонд «Резерв Рівненщини»

Код згідно з ЄДРПОУ

34355367

Місцезнаходження

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12- Л

Міжміський телефонний код

телефон 426-61-00

44

Електронна пошта (за наявності)

npf-golova@ukr.net Веб-сторінка

Дата та номер рішення про реєстрацію
фінансової установи

17.10.2006
№6332

Реєстраційний номер у Державному
реєстрі фінансових установ

12101839

Вид діяльності

Недержавне пенсійне забезпечення

факс

426-61-00

rzrv.rv.ua

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

15.05.2006

11.03.2014

10691060014025404

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду
№з/п Повне найменування юридичної особи, або прізвище, Код ЄДРПОУ (у разі, якщо засновником є
ім'я та по-батькові фізичної особи
юридична особа)
1 Асоціація консультаційних та експертних фірм
19243567
України «УКРКОНСАЛТІНГ»
4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
Юридична
особа
відповідно
до
переліку*

Ідентифікаційний код
ЄДРПОУ

Адм

35149434

к

22904759

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«АДМІНІСТРАТОР
ПЕНСІЙНОГО
РЕЗЕРВУ»
ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

Дата і номер ліцензії на Дата укладення
провадження
та номер
відповідного виду
договору з радою
діяльності
недержавного
пенсійного
фонду

Місцезнаходження,
телефон

10.12.2007
№ 115960

15.04.2014
№1

04210, м. Київ,
проспект Героїв
Сталінграду,
12- Л, тел. (44)
426-61-00

№ 826
17.06.2015

02.06.2014
№1-КУА

04210, м. Київ,
проспект Героїв
Сталінграду,

з

14282829

а

22890033

«КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ
«НАЦІОНАЛЬНИЙ
РЕЗЕРВ»
ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
БАНК»
Товариство з обмеженою
відповідальністю
Аудиторська фірма
«Універсал-Аудит»

12-Л, тел. (44)
426-61-16

14.02.2015
№ 294712

26.01.2001
№0322

____________
* Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:
Адм – адміністратор;
з – зберігач;
к – особа, що здійснює управління активами;
а – аудиторська фірма або аудитор.

№3-ПФ
12.12.2013

04070, м. Київ,
вул.
Андріївська, 4,
тел. (44)
231-71-83

19.01.2018 03126, м. Київ,
№19/01/1-ПФ вул. А.
Білецького, 9Б,
кв.4,
тел. (44) 27020-62

Відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2018 року

Непідприємницьке товариство "Відкритий недержавний пенсійний фонд
"Резерв Рівненщини" - 34355367
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Звіт про склад, структуру та 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, з них:
ощадні (депозитні) сертифікати банків
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
радами відповідно до законодавства

010
011

2105000,00
0,00

2115000,00
0,00

020

0,00

0,00

030

2360395,84

2592067,80

040

328795,64

539624,28

Акції українських емітентів
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами
іноземних держав

050

0,00

0,00

060

0,00

0,00

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

070

0,00

0,00

акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону
України „Про недержавне пенсійне забезпечення”
071

0,00

0,00

облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом,
визначеним відповідно до законодавства

072

0,00

0,00

Іпотечні цінні папери

080

0,00

0,00

Об’єкти нерухомості

090

0,00

0,00

Банківські метали

100

0,00

0,00

у томучислі депозитні рахунки в банківських металах
Дебіторська заборгованість
Активи, не заборонені законодавством України (з
розбивкоюуза видами активів)
ф
у

101
110

0,00
16 283,57

0,00
24 119,55

120

0,00

0,00

(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

4 810 475,05

5 270 811,63

Кошти на поточному рахунку

140

13730,46

10007,84

Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140)

150

4 824 205,51

5 280 819,47

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти
України

Частина друга
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162):

160

0,00

0,00

Неперсоніфіковані внески
Заборгованість з перерахування помилково сплачених
коштів

161

0,00

0,00

162

0,00

0,00

інше
163
Заборгованість фонду по виконанню зобов’язань перед
учасниками та перерахуванню коштів (р.171+р.172), в 170

0,00

0,00

0,00

0,00

171

0,00

0,00

172

0,00

0,00

180

16 743,35

18 349,19

190

0,00

Загальна сума зобов’язань фонду

200

16 743,35

18 349,19

Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200)

210

4 807 462,16

5 262 470,28

Заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої
установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими
пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на
визначений строк або нарахованими одноразовими
пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)
Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не
здійснених оплат витрат недержавного пенсійного
фонду (р.1810+р.1811+р.1812+р.1813+р.1814+р.1815+
р.1816+р.1817+р.1818+р.1819+р.1820), в тому числі
Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та
розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені
недержавним пенсійним фондом активи

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

Код
рядка

Дані на
початок
звітного
періоду

Усього за
останній
період

Наростаючим
підсумком на
кінець звітного
періоду

2

3

4

5

1
Частина перша

x

x

Показники
1
Чиста вартість пенсійних активів на
початок звітного періоду
1. Надходження пенсійних внесків
Пенсійні внески від фізичних осіб
Пенсійні внески від фізичних осібпідприємців
Пенсійні внески від юридичних осіб
Переведено кошти фізичної особи до
недержавного пенсійного фонду

(грн)

4807462,16

010

3113061,61

209279,00

3322340,61

020
030

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

040
050

22926,42
2926904,03

0,00
209279,00

22926,42
3136183,03

060
061
062

837294,63
0,00
837294,63

217896,16
217896,16

1055190,79
0,00
1055190,79

070

12702,28

0,00

12702,28

080

0,00

0,00

0,00

090

0,00

0,00

0,00

100

0,00

0,00

0,00

110

0,00

0,00

0,00

Заборгованість з перерахування пенсійних
коштів до іншої установи (іншого пенсійного
фонду, страховика, банку)

111

0,00

0,00

0,00

Заборгованість за нарахованими, але не
здійсненими поточними пенсійними
виплатами (за договорами виплати пенсії на
визначений строк або нарахованими
одноразовими пенсійними виплатами
учасникам (спадкоємцям учасників))

112

0,00

0,00

0,00

Усього (р.010+р.020+р.030 +р.040)
2. Виконання зобов’язань перед
учасниками недержавного пенсійного
фонду
Здійснено пенсійних виплат (р.061+р.062)
пенсійні виплати на визначений строк
одноразові пенсійні виплати
Перераховано пенсійних коштів до іншого
недержавного пенсійного фонду
Перераховано пенсійних коштів до
страховика для оплати договорів страхування
довічної пенсії
страховика для оплати договорів страхування
ризику настання інвалідності або смерті
Перераховано пенсійних коштів до банку на
підставі відкритого депозитного пенсійного
рахунку
Заборгованість недержавного пенсійного
фонду з виконання зобов’язань перед
учасниками та перерахування коштів
(р.111+р.112), в тому числі

нарахованих зобов’язань перед
учасниками
(р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110)
Витрати на оплату послуг Адміністратору,
наданих учаснику за рахунок пенсійних
коштів та не пов’язаних із здійсненням
виплат і переведенням пенсійних коштів
Частина друга
Дохід (втрати) від управління активами
пенсійного фонду:
1.Прибуток (збиток) від здійснення
операцій з активами пенсійного фонду:
Цінні папери, дохід за якими гарантовано
Кабінетом Міністрів України (р.141+р.142):
дохід від продажу
переоцінка
Цінні папери, дохід за якими гарантовано
Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими радами відповідно до
законодавства (р.151+р.152):
дохід від продажу
переоцінка
Облігації місцевих позик (р.161+р.162):
дохід від продажу
переоцінка
Облігації підприємств, емітентами яких є
резиденти України (р.171+р.172):
дохід від продажу
переоцінка
Акції українських емітентів (р.181+р.182):
дохід від продажу
переоцінка
Цінні папери, дохід за якими гарантовано
урядами іноземних держав (р.191+р.192):
дохід від продажу
переоцінка
Aкції іноземних емітентів (р.201+р.202):
дохід від продажу
переоцінка
Облігації іноземних емітентів (р.211+р.212):
дохід від продажу
переоцінка
Іпотечні цінні папери (р.221+р.222):
дохід від продажу
переоцінка
Об’єкти нерухомості (р.231+р.232):
дохід від продажу
переоцінка
Банківські метали (р.241+р.242):
дохід від продажу
курсова різниця

120

849996,91

217896,16

1067893,07

130

0,00

0,00

0,00

140
141
142

152574,99
179751,32
-27176,33

-186042,53
-186042,53

-33467,54
179751,32
-213218,86

150
151
152
160
161
162

-104765,59
-5041,08
-99724,51
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-104765,59
-5041,08
-99724,51
0,00
0,00
0,00

170
171
172
180
181
182

-37363,74
-21150,53
-16213,21
548,28
-5374,20
5922,48

-21860,26
0,00
-21860,26
0,00
0,00
0,00

-59224,00
-21150,53
-38073,47
548,28
-5374,20
5922,48

190
191
192
200
201
202

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

210
211
212
220
221
222
230
231
232
240
241
242

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14262,23
-1608,80
15871,03

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14262,23
-1608,80
15871,03

Списання кредиторської заборгованості
Вибуття активів, які перестають відповідати
такому стану, за якого вони визнаються
активами (з вказанням активу)
іншими активами, не забороненими
законодавством України (з розбивкою за
видами активів)
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)
2.Пасивний дохід, отриманий на активи
недержавного пенсійного фонду:
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на
вкладних (депозитних) банківських рахунках
Дохід від коштів, розмищених в ощадних
(депозитних) сертифікатах банків
Дохід від боргових цінних паперів
(р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+
р.307):
цінних паперів, дохід за якими гарантовано
Кабінетом Міністрів України
цінних паперів, дохід за якими гарантовано
Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими радами відповідно до
законодавства
облігацій місцевих позик
облігацій підприємств, емітентами яких є
резиденти України
цінних паперів, дохід за якими гарантовано
урядами іноземних держав
облігацій іноземних емітентів
іпотечних цінних паперів
Дивіденди від (р.311+р.312):
акцій українських емітентів
акцій іноземних емітентів
нерухомості
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у
банківських металах
Відсотки, нараховані на кошти, що
знаходяться на поточному рахунку
Дохід від користування іншими активами, не
забороненими законодавством України (з
розбивкою за видами активів)
Усього
(р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+
р.350)
3. Інші доходи (втрати) недержавного
пенсійного фонду

250

0,00

0,00

0,00

260

0,00

0,00

0,00

270

0,00

0,00

0,00

280

25256,17

-207902,79

-182646,62

290

1060034,41

266025,90

1326060,31

2531791,81

623223,66

3155015,47

301

1837244,76

530279,14

2367523,90

302
303

64108,74
0,00

0,00
0,00

64108,74
0,00

304

630438,31

92944,52

723382,83

305
306
307
310
311
312
320

0,00
0,00
0,00
4446,92
4446,92
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
4446,92
4446,92
0,00
0,00

330

9606,74

0,00

9606,74

340

8517,02

7862,95

16379,97

350

0,00

0,00

0,00

360

3614396,90

897112,51

4511509,41

370

-142530,43

0,00

-142530,43

291
300

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:
послуги з адміністрування недержавного
пенсійного фонду
рекламних послуг
витрати на оприлюднення інформації про
діяльність недержавного пенсійного фонду
Винагорода за надання послуг з управління
активами недержавного пенсійного фонду
Оплата послуг зберігача
Оплата послуг з проведення планових
аудиторських перевірок недержавного
пенсійного фонду
Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням
операцій з пенсійними активами, які
надаються третіми особами (р.421+р.422), з
них:
послуг торговців цінними паперами
(посередника)
витрат на ведення обліку та перереєстрацію
прав власності на цінні папери
Оплата інших послуг, надання яких
передбачено чинним законодавством з
недержавного пенсійного забезпечення
Загальна сума витрат, що відшкодовані за
рахунок пенсійних активів
(р.380+р.390+р.400+р.410+р.420+р.430+
р.440+ р.450+р.460+р.470+р.480)
Прибуток (збиток) від інвестування
активів недержавного пенсійного фонду
(р.280+р.360+р.370)-р.490

380

604794,68

160734,36

765529,04

381
382

604794,68
0,00

160734,36
0,00

765529,04
0,00

383

0,00

0,00

0,00

390
400

181795,20
128822,24

10045,94
36165,14

191841,14
164987,38

410

41440,00

15000,00

56440,00

420

11678,00

2300,00

13978,00

421

11678,00

2300,00

13978,00

422

0,00

0,00

0,00

430

1485,00

1339,00

2824,00

440

975651,60

225584,44

1201236,04

450

2521471,04

463625,28

2985096,32

Чиста вартість пенсійних активів на
кінець звітного періоду (р.050-р.120р.130+р.500)

2

х

х

5262470,28

Зміна чистої вартості пенсійних активів
(р. 2 - р. 1)

3

х

x

455008,12

3. Довідка про зміни чистої вартості активів та зміни 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, %)

4807462,16

5262470,28

9,46

2,7162333220

2,9783381358

9,65

______________
* 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%.
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ВСТУП
З метою забезпечення відповідності звітності вимогам МСФЗ, які неможливо виконати,
використовуючи встановлений загальнодержавний формат фінансової звітності, у цих Примітках
наводиться фінансова звітність у форматі, що відповідає МСФЗ, у тисячах українських гривень,
у складі:
- Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2018 року;
- Звіт про сукупний дохід за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року;
- Звіт про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року.

4

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН
на 31 грудня 2018 року

Найменування статті, тис. грн.
Оборотні активи
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
Всього оборотних активів
ВСЬОГО АКТИВІВ
Поточні зобов’язання та забезпечення
Інші поточні зобов’язання
Всього поточні зобов’язання та забезпечення

Примітки

31.12.2018

31.12.2017

8.3
8.2
8.1

24
3 132
2 125
5 281
5 281

16
2 689
2 119
4 824
4 824

8.4

19
19

17
17

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

5 262

4 807

ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

5 281

4 824

ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД

за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року
Найменування статті, тис. грн.
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
Збиток
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
Прибуток
Фінансовий результат від операційної діяльності:
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат:
Прибуток
Сукупний дохід за рік

Примітки
8.5
8.8
8.5

8.6
8.7
8.6
8.7

31.12.2018

31.12.2017

(226)
0

(201)
(3)

(226)
897
452

(204)
859
1 363

(1 123)

(2 018)
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за рік, який закінчився 31 грудня 2018 року

Найменування статті, тис. грн.
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань із податків і зборів, в т.ч.:
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Інші надходження
Витрачання на:
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Примітки

31.12.2018

31.12.2017

(224)

(187)

(42)

(36)

(42)

(36)

(266)

(223)

1 546

955

(1 307)

(476)

239

479

209

210

(176)
33
6
2 119

(176)
34
290
1 829

2 125

2 119
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1. Розкриття інформації відповідно до МСБО 26 «Звітність щодо програм
пенсійного забезпечення»

1.1. Основні відомості про НЕПІДРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ
НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»
Юридичний статус НЕПІДРИЄМНИЦЬКОГО
ТОВАРИСТВА «ВІДКРИТИЙ
НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «РЕЗЕРВ РІВНЕЩИНИ»
НЕПІДРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
«РЕЗЕРВ РІВНЕЩИНИ» (далі – Пенсійний фонд, Фонд, НПФ або НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ
РІВНЕНЩИНИ») є юридичною особою з моменту його державної реєстрації.
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).
Фонд має самостійний баланс, рахунки у зберігача, печатку, бланк зі своїм найменуванням,
власну символіку.
Свідоцтво про реєстрацію недержавного пенсійного фонду № 1 074 102 0000 017140 від
15.05.2006 року.
НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» включено до державного реєстру фінансових установ,
які надають фінансові послуги на ринку недержавного пенсійного забезпечення 17.10.2006 року,
реєстраційний номер 12101839, свідоцтво про реєстрацію Фонду у Державному реєстрі
фінансових установ ПФ № 81 від 28.12.2009 року.
Засновники Фонду
Засновником НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» є Асоціація консультативних та
експертних фірм України «Укрконсалтінг».
Мета діяльності НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»
НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» 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
Фонду відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (надалі – Закон).
Предмет діяльності НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»
Предметом діяльності НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» 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 «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»
Органами управління НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» є загальні збори засновників та
Рада фонду. Створення інших органів управління Фонду заборонено.
Станом на 31.12.2018 року Рада Фонду складається з 5 осіб. Голова Ради Фонду Лиховид
Дмитро Олегович, секретар Ради Фонду Васильєва Софія Володимирівна, члени Ради Фонду:
Хляпов Олександр Анатолійович, Поліщук Людмила Іванівна, Савенко Надія Володимирівна.
Рада фонду є єдиним регулярно діючим органом управління НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ
РІВНЕНЩИНИ», що здійснює контроль за поточною діяльністю Фонду та вирішує основні
питання його роботи. Засідання Ради Фонду проводяться періодично (не рідше, ніж раз на
квартал).
Адміністратор, компанія з управління активами, зберігач Фонду
Адміністрування Фонду виконує ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО РЕЗЕРВУ»
(далі – Адміністратор) відповідно до договору №1 про адміністрування недержавного пенсійного
фонду від 15.04.2014 року.
Адміністратор здійснює діяльність на підставі ліцензії Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України (далі – ДКРРФП) на провадження діяльності з
адміністрування недержавних пенсійних фондів серії АБ № 115960 від 10.12.2007 року, строк дії
ліцензії з 06.12.2007 року – безстрокова.
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Місцезнаходження Адміністратора: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12-Л.
Управління активами Фонду виконує ПрАТ «Компанія з управління активами
«НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕЗЕРВ» (далі – КУА) відповідно до договору № 1-КУА про управління
активами недержавного пенсійного фонду від 02.06.2014 року.
КУА здійснює діяльність на підставі ліцензії на провадження професійної діяльності на
фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з
управління активами), Рішення про видачу якої прийнято Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку 17.06.2015 року за № 826.
Місцезнаходження КУА: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 12-Л.
Зберігачем НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Зберігач), який надає Фонду
відповідні послуги згідно з договором № 3-ПФ про обслуговування пенсійного фонду зберігачем
від 12.12.2013 року.
Зберігач здійснює діяльність на підставі ліцензії Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної
діяльності, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів серії АЕ № 294712 від 14.02.2015
року.
Місцезнаходження Зберігача: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.
1.2. Опис функціонування недержавного пенсійного забезпечення НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ
РІВНЕНЩИНИ»
Учасники Фонду
Учасниками НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» є фізичні особи, на користь яких
сплачуються (сплачувалися) пенсійні внески до Фонду та які мають право на отримання
пенсійних виплат або отримують такі виплати на умовах і в порядку, визначених пенсійним
контрактом відповідно до чинного законодавства.
Кількість учасників на 31.12.2018 р. становить 1352 осіб.
Тип пенсійної програми – учасники програми роблять до Фонду внески на добровільних
умовах.
Умови припинення пенсійної програми – програма може бути припинена, якщо ліквідовані
всі засновники або не залишилося жодного учасника.
Порядок укладення пенсійних контрактів з НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»
Пенсійний контракт є договором між НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» та його
вкладником, який укладається від імені Фонду його Адміністратором та згідно з яким
здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ
РІВНЕНЩИНИ» за рахунок пенсійних внесків такого вкладника за визначеною пенсійною
схемою.
Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування
Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення учасників Фонду визначаються
пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону, інших нормативноправових актів з питань недержавного пенсійного забезпечення та Статуту Фонду.
Пенсійні схеми НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» розроблено та затверджено зборами
засновників Пенсійного фонду (протокол №11 від 23.10.2009 року), а також зареєстровано в
ДКРРФП 18.11.2009р. за №829-НПФ. НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» використовує дві
пенсійні схеми: Пенсійна схема №1 – з внесками, що визначаються як фіксована сума, та
Пенсійна схема №2 – з внесками, що визначаються як відсоток від заробітної плати.
Вкладники Фонду мають право вільного вибору пенсійної схеми, якщо інше не передбачено
законодавством, а також мають право на зміну пенсійної схеми, але не частіше одного разу на
шість місяців.
Пенсійний фонд має право запроваджувати нові пенсійні схеми, а також вносити зміни до
зареєстрованих пенсійних схем чи анулювати зареєстровані схеми у разі:
відсутності пенсійних контрактів, укладених за пенсійними схемами, що змінюються або
анулюються;
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отримання письмової згоди всіх вкладників Фонду, з якими укладені пенсійні контракти з
пенсійною схемою, яка змінюється.
Пенсійні внески до Фонду
Пенсійні внески – грошові кошти, що сплачуються вкладниками до Фонду в розмірах та у
порядку, встановлених пенсійним контрактом, укладеним з Фондом, відповідно до умов обраних
пенсійних схем. Максимальний розмір пенсійних внесків не обмежується. Пенсійні внески
сплачуються лише в національній валюті України, лише в безготівковій формі.
Пенсійні внески сплачуються шляхом зарахування відповідних грошових сум на поточний
рахунок Фонду у його Зберігача. Розмір та порядок сплати пенсійних внесків встановлюється
пенсійним контрактом відповідно до обраної пенсійної схеми.
Облік пенсійних коштів учасників Фонду
Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається шляхом
множення кількості одиниць пенсійних активів Фонду, облікованих на індивідуальному
пенсійному рахунку учасника Фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних активів Фонду та
відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника Фонду. Сума пенсійних
коштів усіх учасників пенсійного Фонду дорівнює чистій вартості активів Фонду.
Чиста вартість активів Фонду, кількість одиниць пенсійних активів Фонду учасників Фонду та
чиста вартість одиниці пенсійних активів Фонду визначаються кожного робочого дня.
Пенсійні активи Фонду
Пенсійні активи – активи Фонду, сформовані виключно внаслідок пов’язаної з провадженням
Фондом діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.
Пенсійні активи НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» складаються із:
1) активів у грошових коштах;
2) активів у цінних паперах;
3) інших активів згідно із законодавством.
Інвестиційна діяльність з активами Фонду здійснюється відповідно до його Інвестиційної
декларації та вимог Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення».
Інвестиційна декларація
Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику НТ «ВНПФ
«РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ». 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 «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» розроблена та затверджена
Радою Фонду, а також зареєстрована в Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг 25.10.2012р.за №1895.
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
Чиста вартість активів Фонду станом на 31.12.2017 року
Пенсійні внески, що надійшли до Фонду за 2018 рік
Здійснені пенсійні виплати за 2018 рік
Зміна чистої вартості активів Фонду за 2018 рік
(збільшення)
Фінансовий результат, отриманий від зміни чистої вартості
активів Фонду, та розподілений між учасниками Фонду в
2018 році
Чиста вартість активів Фонду станом на 31.12.2018 року
Чиста вартість одиниці пенсійних активів Фонду станом на
31.12.2018 року, грн.

(тис. грн.)

4807
209
218
455

+464

5262
2.978338
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Чиста вартість одиниці пенсійних активів Фонду станом на
31.12.2017 року, грн.

2,716233

1.3. Звіт про наявні чисті активи, призначені для виплат
Показники
Частина I
Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських
рахунках
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів
України
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України
Акції українських емітентів
Дебіторська заборгованість

Код
рядка

(тис. грн.)
Дані на
31.12.2017

Дані на
31.12.2018

01

2115

2105

02
03
04
05

2592
540
0
24

2360
329
0
16

Загальна сума інвестицій фонду (р.01+р.02+р.03+р.04+ р.05)

06

5271

4810

Кошти на поточному рахунку

07

10

14

Загальна вартість активів фонду (р.06+р.07)

08

5281

4824

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених
оплат витрат недержавного пенсійного фонду (р.091+р.092+р.093)

09

19

17

Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду

091

14

13

Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного
фонду
Оплата послуг зберігача
Чиста вартість активів фонду (р.08-р.09)

092
093
10

1
3
5262

1
3
4807

Всього
за 2018

(тис. грн.)
Дані на
31.12.2018

1.4. Звіт про зміни в чистих активах, наявних для виплат
Показники

Код
рядка

Дані на
31.12.2017

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного
1
періоду
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них
01
від учасників, які є вкладниками
011
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)
012
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.021+р.022), з них
02
від засновника недержавного пенсійного фонду
021
від роботодавця - платника
022
Переведено кошти фізичної особи до недержавного
03
пенсійного фонду
від іншого недержавного пенсійного фонду
031
Всього надходжень до Фонду (р.01+р.02+р.03)
04
Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду
Здійснено пенсійних виплат учасникам
одноразові пенсійні виплати (р.051+р.052+р.053), з них
05
у разі медично-підтвердженого критичного стану здоров’я,
051
настання інвалідності

4 807
3 113
3 098
15
0
0
0

209
204
5
0
0
0

3 322
3 301
21
0
0
0

23

0

23

23
3 136

0
209

23
3 345

837

218

1 055

60

71

131

у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень

052

754

142

896

у разі смерті учасника - його спадкоємцям

053

23

5

28

10

Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного
пенсійного фонду, з них
на підставі укладеного пенсійного контракту
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов’язань
перед учасниками (р.05+р.06)
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:
1.Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами
пенсійного фонду:
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України (р.0811+р.0812):
дохід від продажу
переоцінка

06

13

0

13

061

13

0

13

07

850

218

1 068

081

152

-186

-34

0811
0812

179
-27

0
-186

179
-213

082

-105

0

-105

0821
0822

-5
-100

0
0

-5
-100

083

-37

-22

-59

0831
0832
084
0841
0842
085
0851
0852

-21
-16
1
-5
6
14
-2
16

0
-22
0
0
0
0
0
0

-21
-38
1
-5
6
14
-2
16

09

25

-208

-183

10

1 060

266

1 326

11

2 531

623

3 154

111

1 837

530

2 367

112

64

0

64

облігації місцевих позик
113
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти
114
України
Дивіденди від акцій українських емітентів
12
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських
13
металах
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на
14
поточному рахунку
Всього пасивний дохід (р.10+р.11+р.12+р.13+р.14)
15
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду
16
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

0

0

0

630

93

723

4

0

4

10

0

10

9

8

17

3 614
-143

897
0

4 511
-143

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно
до законодавства (р.0821+р.0822):
дохід від продажу
переоцінка
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти
України (р.0831+р.0832):
дохід від продажу
переоцінка
Акції українських емітентів (р.0841+р.0842):
дохід від продажу
переоцінка
Банківські метали (р.0851+р.0852):
дохід від продажу
курсова різниця
Всього прибуток (збиток)
(р.081+р.082+р.083+р.084+р.085)
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного
пенсійного фонду:
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних
(депозитних) банківських рахунках
Дохід
від
боргових
цінних
паперів
(р.111+р.112+р.113+р.114):
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно
до законодавства

08

11

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного
пенсійного фонду
Винагорода за надання послуг з управління активами
недержавного пенсійного фонду
Оплата послуг зберігача
Оплата послуг з проведення планових аудиторських
перевірок недержавного пенсійного фонду
Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з
пенсійними активами, які надаються третіми особами з них:
послуг торговців цінними паперами (посередника)

17

605

161

766

18

182

10

192

19

129

36

165

20

41

15

56

21

11

2

13

211

11

2

13

Оплата інших послуг, які не заборонені законодавством з
питань недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою
за видами)

22

7

1

8

оплата нотаріальних послуг

221

1

0

1

плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про
виконані договори, що були укладені за цінними паперами
українських емітентів, які входять до складу активів
недержавного пенсійного фонду

222

1

0

1

223

5

1

6

23

975

225

1 200

24

2 521

464

2 985

25

х

5 262

х

26

х

455

х

інші (судовий збір)
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок
пенсійних активів (р.17+р.18+р.19+р.20+р.21+р.22)
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного
пенсійного фонду (р.09+р.15+р.16)-р.23
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного
періоду (р.1+ р.04-р.07+р.24)
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 25-рядок 1)

1.5. Інвестиційний портфель
(тис. грн.)

Назва активу

1. Облігації українських емітентів
ПрАТ «МАУП»
ТОВ «РУШ»
ПАТ «Укрпошта»
2. Акції українських емітентів
3. Облігації Міністерства фінансів України
4. Вкладні (депозитні) рахунки у банках
АТ «ІДЕЯ БАНК»
ПАТ «КРЕДОБАНК»
ПАТ «Державний Ощадний банк України»
АТ «ПроКредит Банк»
ПАТ «УКРГАЗБАНК»
5. Поточні рахунки у банках
АТ «ПУМБ»
6. Дебіторська заборгованість
Всього

Код (за
наявності)

Балансова
вартість

Частка в
загальній
балансовій
вартості
активів, (%)

х
00127522
32007740
21560045
х
00013480
980
980
980
980
980
980
980
980

540
99
237
204
2 592
2 115
180
510
490
460
475
10
10
24
5 281

10,23
1,87
4,49
3,86
49,08
40,05
3,41
9,66
9,28
8,71
8,99
0,19
0,19
0,45
100
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2. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності

2.1. Ідентифікація фінансової звітності
Фінансова звітність Фонду, відповідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності», є фінансовою
звітністю загального призначення, яка має на меті задовольнити потреби користувачів, що не
можуть вимагати складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами. Метою
фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності
та грошові потоки Фонду, яка є корисною для широкого кола користувачів у разі прийняття
ними економічних рішень.
2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська гривня.
Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих.
2.3. Концептуальна основа фінансової звітності
Концептуальною основою фінансової звітності НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» за рік,
що закінчився 31 грудня 2018 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ,
ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції
чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів
України.
Підготовлена Фондом фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року,
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме,
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Фонд керувався також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі 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 міг продовжити провадження фінансово-господарської
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» за 2018 рік затверджена до
випуску управлінським персоналом Адміністратора для передачі Раді Фонду та аудиторам 29
січня 2019 року. Ні засновники Фонду, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї
фінансової звітності після її випуску.

3. Суттєві положення облікової політики

3.1. База, використана для оцінки активів
Інвестиції НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» відображаються за справедливою вартістю.
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.
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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.
3.2. Суттєві облікові політики
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики – це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика,
затверджені Радою НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» та Адміністратором, які застосовані
при складанні та поданні фінансової звітності. При виборі облікових політик Фонд
використовував таку редакцію МСФЗ, яка є актуальною на дату складання фінансової звітності.
Якщо приймається рішення про дострокове застосування нововведеного МСФЗ (за умови, що
МСФЗ дозволяє дострокове застосування), Рада Фонду спільно із Адміністратором вносять
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.
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Облікова політика НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» встановлена відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
У 2017 році з метою впорядкування і одноманітного застосування норм Міжнародних
стандартів фінансової звітності і податкового законодавства України Адміністратором Фонду
були внесені зміни до Облікової політики Фонду у частині визнання доходів і витрат від зміни
чистої вартості активів Фонду.
Відповідно до пункту 1 статті 51 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»,
сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного фонду дорівнює чистій вартості активів
пенсійного фонду, а сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику фонду,
визначається шляхом множення кількості одиниць пенсійних активів фонду, облікованих на
індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду, на чисту вартість одиниці пенсійних
активів фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника фонду.
Тобто, зміна чистої вартості активів є зміною суми пенсійних коштів недержавного пенсійного
фонду, а отже зміною розміру коштів, що належать кожному учаснику фонду і підлягають
виплаті останньому у визначений час. Отже і за своєю суттю, і відповідно до порядку
відображення у фінансовій звітності, пенсійні кошти є фінансовими зобов’язаннями, що носять
довгостроковий характер, тобто фінансовими інструментами, а зміна їх розміру призводить або
до збільшення витрат (збільшення зобов’язань відповідно до Концептуальної основи МСФЗ
пенсійного фонду або до збільшення доходу (зменшення зобов’язань).
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30
листопада 1999 р. № 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 р.
№1591), надалі – Наказ №291, не визначає спеціальних рахунків для відображення доходів і
витрат від зміни вартості чистих активів недержавного пенсійного фонду.
Отже, для відповідного відображення в бухгалтерському обліку результату такої зміни,
Адміністратор застосував загально визначений для таких витрат (зобов’язань) рахунок
бухгалтерського обліку 970 «Витрати від зміни вартості фінансових інструментів». При цьому,
зменшення суми чистих активів відображено як зменшення витрат (зобов’язань), а збільшення
суми чистих активів – як збільшення витрат (зобов’язань).
Облік пенсійних коштів, як довгострокових фінансових зобов’язань прийнято обліковувати
Адміністратором Фонду на рахунку 55 «Інші довгострокові зобов’язання». Таким чином,
бухгалтерська форма 4 «Звіт про власний капітал» відповідно до МСФЗ не заповнюється, тому
що недержавний пенсійний фонд не має власного капіталу.
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3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ»
відповідають встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та формі
Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Фінансова звітність НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» за МСФЗ складається і подається
Адміністратором Фонду згідно з ч. 6 ст. 21 Закону України «Про недержавне пенсійне
забезпечення» Раді НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» та Національній комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Фінансова звітність Фонду
оприлюднюється відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».
Звітним періодом є календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня звітного року.
Функціональною валютою вважається українська гривня.
Аналіз витрат, визнаних у прибутку або збитку, здійснюється з використанням класифікації,
заснованої на функції витрат, і на виконання вимог п. 105 МСБО 1 «Подання фінансової
звітності» 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.
3.2.5. Пенсійні активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти Фонду складаються з коштів на поточних рахунках та строкових 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 та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в
національній та іноземній валюті, а також у банківських металах.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта суб’єкта господарювання.
Банківські метали – це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані)
до найвищих проб відповідно до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат
якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.
До грошових коштів також прирівнюються кошти, депоновані (блоковані) на торгових
рахунках та призначені для покриття операцій купівлі на ринку заявок фондової біржі.
Грошові кошти та їх еквіваленти 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.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті та
банківських металах здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами
Національного банку України (далі – НБУ).
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 (крім депозитів до запитання)
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 Фонд стає стороною
контрактних положень щодо цього інструменту.
Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай
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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.
Винятком, коли номінальна вартість депозиту може не дорівнювати його справедливій
вартості, може бути суттєва відмінність відсоткової ставки, передбаченої депозитним договором,
від поточних ринкових ставок за подібними депозитами, у результаті чого дисконтовані грошові
потоки за різними ставками можуть суттєво відрізнятися.
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.
Зміни справедливої вартості депозитів можливі у випадку суттєвих коливань (підвищення або
зниження) поточних ринкових відсоткових ставок подібних депозитів. У разі виникнення таких
коливань здійснюється перерахунок справедливої вартості депозитів, а зміна справедливої
вартості визнається у прибутку (збитку) звітного періоду.
Подальша оцінка депозитів у разі призначення НБУ в банківській установі тимчасової
адміністрації або ухвалення НБУ рішення про ліквідацію банківської установи здійснюється в
сумі очікуваних надходжень грошових коштів з урахуванням ймовірності та строку їх
повернення.
За відсутності ймовірності повернення депозитів визнання їх як активу припиняється і
відображається у складі збитків звітного періоду.
Подальша оцінка депозитів в іноземній валюті та банківських металах здійснюється у
функціональній валюті за офіційним курсом НБУ.
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 Фонд 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.
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Борговий цінний папір повинен бути нескасовно призначений як такий, що оцінюється за
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо
таке призначення усуває або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання, яку інколи
називають «неузгодженістю обліків», що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або
зобов’язань чи визнання прибутків або збитків за ними на різних підставах.
Витрати на придбання боргових цінних паперів, що оцінюються в подальшому за
справедливою вартістю, не включаються до їх первісної вартості при визнанні і визнаються
витратами періоду.
Подальша оцінка боргових цінних паперів здійснюється за справедливою вартістю. Ринкова
вартість належних НПФ боргових цінних паперів оцінюється за офіційним біржовим курсом
організатора торгів на дату оцінки. Якщо боргові цінні папери мають обіг більш як на одному
організаторі торгівлі, під час розрахунку вартості активів такі інструменти оцінюються за курсом
на основному ринку для цього боргового цінного паперу або, за відсутності основного ринку, на
найсприятливішому ринку для нього. За умови відсутності свідчень на користь протилежного
положення ринок, на якому НПФ зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за
основний або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок
Ринкова вартість боргових цінних паперів, що не мають обігу на організованому ринку або
щодо яких організатори торгів не встановили біржовий курс, оцінюється на підставі інформації
про котирування аналогічних боргових цінних паперів. Аналогічними вважаються цінні папери,
які, як мінімум, мають такий самий кредитний рейтинг. Якщо спостерігається відхилення
параметрів аналогічних боргових цінних паперів від параметрів цінного паперу, що оцінюється,
проводяться коригування, які враховують ці відмінності. У разі зміни справедливої вартості
боргових цінних паперів, що мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку
(збитку) звітного періоду.
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 Фонд
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
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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.
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.
Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли
НПФ стає стороною контрактних положень щодо цього інструменту.
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.
3.2.6. Зобов’язання
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.
3.2.7. 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, інвестиційної нерухомості 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 проданими фінансовими
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до НПФ надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
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
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оцінити суму доходу.
Дохід за фінансовим активом або фінансовим зобов’язанням, що оцінюється за справедливою
вартістю, визнається у прибутку або збитку.
Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає
отриманню. Сума доходу, яка виникає в результаті операції, як правило, визначається шляхом
угоди між суб’єктом господарювання та покупцем або користувачем активу. Вона оцінюється за
справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка має бути отримана з
урахуванням суми будь-якої торговельної знижки чи знижки з обсягу, що надається суб’єктом
господарювання.
Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів НПФ, що
приносять відсотки та дивіденди, визнається на такій основі:
а) відсотки визнаються із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Ефективна
ставка відсотка – це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні платежі або
надходження грошових коштів упродовж очікуваного строку дії фінансового інструмента та,
якщо доцільно, протягом коротшого періоду до його балансової вартості. У разі розміщення
депозитів на звичайних умовах ефективна ставка відсотка відповідає номінальній. Незвичайними
умовами розміщення депозитів є суттєве відхилення номінальної ставки відсотка від ставок за
подібними депозитами;
б) дивіденди визнаються, коли встановлюється право НПФ на їх отримання.
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.
3.2.8. 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.
3.3. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
Питання, не врегульовані обліковою політикою Фонду, регулюються відповідно до МСФЗ та
чинного законодавства України.

4. Істотні облікові судження, оцінні значення і припущення

4.1. Опис операційного середовища та економічної ситуації
Фонд функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з глибокою економічною
кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на сході України.
Ситуація ускладняється суттєвими коливаннями валютного курсу національної валюти.
Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою буде залежати 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. В 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 «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» здійснює
оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на
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МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової
звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за
існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження
щодо балансової вартості активів та зобов’язань.
Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Фонду інформації про поточні події,
фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі
судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та
області, у яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової
звітності за МСФЗ, наведені нижче.
4.2.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови,
застосовуються судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб
інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та
достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
– подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки
Фонду;
– відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну
форму;
– є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
– є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час формування судження враховується прийнятність наведених далі джерел у
низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, де ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат
у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час формування судження враховуються крайні положення інших органів, що
розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією
мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
4.2.2. Судження щодо справедливої вартості активів Фонду
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну
дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо
передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих
різним фінансовим інструментам, та інших факторів.
4.2.3. 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.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.
4.2.4. 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.
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4.2.5. Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2018р. середньозважена відсоткова ставка за короткостроковими та
довгостроковими банківськими депозитами суб’єктів господарювання в національній валюті
становила 13,4 % та 2,7 % річних відповідно, у доларах США – 1,0% та 1,3 % річних відповідно.
4.2.6. 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.
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 МСБО 26 на кінець кожного звітного
періоду.
Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю
Грошові кошти та їх
еквіваленти

Депозити
депозитів
запитання)

(крім
до

Боргові
папери

цінні

Інструменти
капіталу

Методики оцінювання
Первісна та подальша оцінка
грошових коштів та їх еквівалентів
здійснюється
за
справедливою
вартістю,
яка
дорівнює
їхній
номінальній вартості
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
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
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

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
Ринковий

Вихідні дані
Офіційні курси НБУ

Дохідний
(дисконтування
грошових потоків)

Ставки за депозитами,
ефективні
ставки
за
депозитними договорами

Ринковий, дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, котирування
аналогічних
боргових
цінних
паперів,
дисконтовані
потоки
грошових коштів

Ринковий, дохідний

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

1 рівень
(ціни котирування (не
скориговані) на
активних ринках на
ідентичні активи або
зобов'язання)

2018
Дата оцінки
Поточні фінансові
інвестиції

2017

2 рівень
(вхідні дані, (окрім цін
котирування, віднесених до
1-го рівня), які можна
спостерігати для активу чи
зобов'язання прямо або
опосередковано)

2018

31.12.18 31.12.17 31.12.18
3132

2689

-

2017
31.12.17
-

3 рівень
(вхідні дані для активу
чи зобов'язання, яких
немає у відкритому
доступі)

2018

2017

31.12.18 31.12.17
-

-

Усього

2018

2017

31.12.18 31.12.17
3132

2689

5.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2018 році переведень між рівнями ієрархії не було.
5.4. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
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. Нові МСФЗ та їх вплив на фінансову звітність

6.1. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності:
МСФЗ (IAS) 8.30 вимагає розкриття в звітності стандартів, які були випущені, але ще не
набрали чинності. Такі вимоги забезпечують розкриття відомої або такої, що піддається оцінці
інформації, що дозволяє користувачам оцінити можливий вплив вживання цих МСФЗ на
фінансову звітність Фонду.
Нижче наведено стандарти та роз’яснення, які були випущені, але не вступили в силу на дату
випуску фінансової звітності Фонду. Управлінський персонал розглядає можливості
потенційного впливу цих змін на фінансову звітність Фонду.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах
між інвестором і його залежною організацією або спільним підприємством»
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частині обліку
втрати контролю над дочірньою організацією, яка продається асоційованого підприємства або
спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток,
які виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з
визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованої організацією або
спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які
виникають в результаті продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються
тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в асоційованого
підприємства або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в
силу на невизначений термін, проте організація, яка застосовує дані поправки достроково,
повинна застосовувати їх перспективно. Наразі управлінський персонал вивчає та оцінює
можливий вплив цих поправок на фінансову звітність Фонду.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» набуває чинності з 01.01.2019 р.
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17
«Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення наявності в угоді ознак оренди»,
Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКР (SIC) 27
«Визначення сутності операцій, які мають юридичну форму оренди».
МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації
про оренду і вимагає, щоб орендарі відображали всі договори оренди з використанням єдиної
моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для
фінансової оренди.
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Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з
низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (оренди з
терміном не більше 12 місяців). На дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання
щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право
користування базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі права користування).
Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від
витрат по амортизації актив у формі права користування. Орендарі також повинні будуть
переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної події (наприклад, зміну термінів
оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що
використовуються для визначення таких платежів).
У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання по оренді в
якості коригування активу в формі права користування. Порядок обліку для орендодавця
відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент
вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду,
використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два
види оренди: операційну і фінансову. Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і
орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.
Допускається застосування до 01.01.2019, але не раніше дати застосування організацією
МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням
ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення
стандарту передбачають певні звільнення.
За рішенням управлінського персоналу МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не
застосовується. Очікується, що застосування МСФЗ 16 «Оренда» не вплине на фінансову
звітність Фонду, оскільки діяльність Фонду не входить до сфери його дії.
МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» набуває чинності з 01.01.2021 р.
В травні 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти», новий
всеосяжний стандарт фінансової звітності для договорів страхування, який розглядає питання
визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він
замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році.
МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів страхування (страхування життя і
страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно
від виду організації, яка випускає їх, а також до певних запобіжних заходів і фінансовим
інструментам з умовами дискреційного участі. Є кілька винятків зі сфери застосування.
Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є
більш ефективною і послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в
основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає
всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи все доречні аспекти обліку. В основі
МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель, доповнена наступним:
• Певні модифікації для договорів страхування з прямою участю в інвестиційному доході
(метод змінної винагороди).
• Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових
договорів МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності в ті періоди, починаючи з 1 січня 2021 року або
після цієї дати, при цьому у Вас можуть запитати порівняльну інформацію. Допускається
застосування до цієї дати за умови, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ
(IFRS) 15 на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. За рішенням управлінського
персоналу МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» до дати набуття чинності не застосовується.
Очікується, що застосування даного стандарту не вплине на фінансову звітність Фонду, оскільки
діяльність Фонду не входить до сфери його дії.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на
прибуток»
Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність
податкових трактувань, що впливає на застосування МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не
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застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а
також не містить особливих вимог , що стосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з
невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає наступні питання:
- розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;
- допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими
органами;
- як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу,
невикористані податкові збитки, невикористані
податкові пільги і ставки податку;
- як організація розглядає зміни фактів і обставин.
Організація повинна вирішити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактування
окремо або разом з однією або декількома іншими невизначеними податковими трактуваннями.
Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат
дозволу невизначеності. Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня
2019 року або після цієї дати. Допускаються певні звільнення при переході. Наразі
управлінський персонал вивчає та оцінює можливий вплив цих поправок на фінансову звітність
Фонду.
Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» набуває чинності з 01.01.2019 р.
57А. Організація повинна визнати наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами,
як вони визначені в МСФЗ 9, коли вона визнає зобов'язання сплатити дивіденди. Наслідки з
податку на прибуток щодо дивідендів пов'язані більш безпосередньо з минулими операціями чи
подіями, які генерували розподіл прибутку, ніж з розподілами на користь власників. Тому
організації слід визнавати наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів у складі прибутків
або збитків, іншого сукупного доходу або в капіталі відповідно до того, де організація спочатку
визнала такі минулі операції або події. Очікується, що застосування цієї поправки не вплине на
фінансову звітність Фонду.
МСБО 23 «Витрати на позики» набуває чинності з 01.01.2019 р.
14. Тією мірою, в якій організація запозичує кошти на спільні цілі і використовує їх для
отримання кваліфікованого активу, організація повинна визначити суму витрат за
запозиченнями, дозволену для капіталізації, шляхом множення ставки капіталізації на суму
витрат на даний актив. Ставка капіталізації визначається як середньозважене значення витрат за
запозиченнями стосовно всіх позик організації, що залишаються непогашеними протягом
періоду. Однак організація повинна виключити з даного розрахунку суму витрат за
запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально для придбання кваліфікованого активу, до
завершення практично всіх робіт, необхідних для підготовки цього активу до використання за
призначенням або продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку організація капіталізує протягом
періоду, не повинна перевищувати суму витрат за запозиченнями, понесених протягом цього
періоду. Очікується, що застосування цієї поправки не вплине на фінансову звітність Фонду,
оскільки діяльність Фонду не входить до сфери їх дії
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» набуває чинності з 01.01.2019 р.
Поправка дозволяє застосовувати модель амортизованої вартості до фінансових
інструментів, які мають опцію дострокового погашення, незалежно від того, що при
достроковому погашенні може виникнути компенсація (як позитивна, так і негативна). Наразі
управлінський персонал вивчає та оцінює можливий вплив цих поправок на фінансову звітність
Фонду.
Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» набуває чинності щодо змін програми, її
скорочення або повного погашення зобов'язань за програмою, що сталися на дату або після
початку першого річного звітного періоду, що розпочався 01.01.2019 р.
Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам» стосуються порядку обліку компаніями
пенсійних програм з визначеною виплатою. Якщо до програми вносяться зміни (програма
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скорочується або по ній відбувається розрахунок), МСБО 19 вимагає від компанії переоцінки її
чистих активів або зобов'язань за встановленими виплатами. Поправки вимагають від компанії
використовувати нові припущення, використані при проведенні переоцінки, щоб визначити
вартість послуг поточного періоду і чистий відсоток на залишок звітного періоду після зміни
програми з визначеною виплатою.. Наразі управлінський персонал вивчає та оцінює можливий
вплив цих поправок на фінансову звітність Фонду.
Концептуальні основи фінансової звітності з 01.01.2020 р.
Буде введено концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено
інформацію, що виникає в зв'язку з цим. Повернено концепцію обачності, яка підтримує
нейтральність інформації і тому описує обачність як «обережність при винесенні суджень в
умовах невизначеності». Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне
надання інформації.
Суб’єкт, що звітує - це організація, яка за власною ініціативою складає або зобов'язана
складати фінансову звітність і не обов'язково є юридичною особою.
Актив - існуючий економічний ресурс, контрольований організацією в результаті минулих
подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести економічні вигоди.
Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в результаті
минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у організації відсутня
практична можливість уникнути.
Визнання - це процес фіксації для включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про
фінансові результати статті, яка відповідає визначенню активу, зобов'язання, капіталу, доходів
або витрат.
Припинення визнання - це виключення повністю або частково визнаної активу або
зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації.
Введено дві категорії методів оцінки:
1. Оцінка на основі історичної (первісної) вартості.
Показники історичної вартості надають інформацію про об'єкти обліку, яка формується на
основі історичної (первісної) суми операції або події.
2. Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості.
Показники поточної вартості надають грошову інформацію про об'єкти обліку, оновлену для
відображення поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати
справедливу вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну вартість.
Буде введено термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення Звіту про прибутки і
збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є основним джерелом інформації
про фінансові результати компанії. За замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути
відповідним чином класифіковані і включені в звіт про прибутки і збитки.
Наразі управлінський персонал вивчає та оцінює можливий вплив змін у Концептуальних
основах на фінансову звітність Фонду.
Інші поправки та зміни
Очікується, що застосування цих поправок не вплине на фінансову звітність Фонду, оскільки
діяльність Фонду не входить до сфери їх дії
Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда»
набуває чинності з 01.01.2019 р.
Якщо об'єкт придбання - орендар, то набувач визнає у своєму звіті про фінансовий стан
активи в формі права користування та зобов'язання по оренді. Винятки: якщо термін оренди
закінчується через 12 місяців з дати придбання або орендується базовий актив з низькою
вартістю (як описано в пунктах B3-B8 МСФЗ 16) (п. 28A МСФЗ (IFRS) 3).
При цьому набувач повинен оцінювати зобов'язання з оренди з поступовим зниженням
вартості решти орендних платежів, як якщо б придбаний договір оренди був новим договором
оренди на дату придбання. Набувач повинен оцінювати актив у формі права користування в тій
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же сумі, що і зобов'язання з оренди, скоригованої для відображення сприятливих або
несприятливих умов оренди в порівнянні з ринковими умовами (п. 28B МСФЗ 3).
Якщо об'єкт придбання є орендодавцем, який здає в операційну оренду будівлю або патент,
то при оцінці справедливої вартості цих активів на дату придбання покупець повинен взяти до
уваги умови орендного договору. Однак якщо умови операційної оренди є сприятливими або
несприятливими в порівнянні з ринковими умовами, то набувач не визнає окремий актив або
зобов'язання (п. B42 МСФЗ 3).
Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда»
набуває чинності з 01.01.2019 р.
Якщо об'єкт придбання - орендар, то набувач визнає у своєму звіті про фінансовий стан
активи в формі права користування та зобов'язання по оренді. Винятки: якщо термін оренди
закінчується через 12 місяців з дати придбання або орендується базовий актив з низькою
вартістю (як описано в пунктах B3-B8 МСФЗ 16) (п. 28A МСФЗ (IFRS) 3).
При цьому набувач повинен оцінювати зобов'язання з оренди з поступовим зниженням
вартості решти орендних платежів, як якщо б придбаний договір оренди був новим договором
оренди на дату придбання. Набувач повинен оцінювати актив у формі права користування в тій
же сумі, що і зобов'язання з оренди, скоригованої для відображення сприятливих або
несприятливих умов оренди в порівнянні з ринковими умовами (п. 28B МСФЗ 3).
Якщо об'єкт придбання є орендодавцем, який здає в операційну оренду будівлю або патент,
то при оцінці справедливої вартості цих активів на дату придбання покупець повинен взяти до
уваги умови орендного договору. Однак якщо умови операційної оренди є сприятливими або
несприятливими в порівнянні з ринковими умовами, то набувач не визнає окремий актив або
зобов'язання (п. B42 МСФЗ 3).
Поправки до МСБО 16 «Основні засоби», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда»
набувають чинності з 01.01.2019 р.
Первісна вартість об'єкта основних засобів може включати витрати, понесені у зв'язку з
орендою активів, які використовуються для будівництва, добудови, часткового заміщення або
обслуговування об'єкта основних засобів, наприклад, амортизацію активів в формі права
користування. Таким чином, витрати по оренді можна впевнено включати до первісної вартості
основного засобу.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
Поправки до МСБО 1 вимагають розкривати інформацію про винесених судженнях з питань
про те, в який момент часу практично всі значні ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на
фінансові активи і активи в рамках оренди, передаються іншим організаціям.
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
Компанії можуть застосовувати до активів у формі прав оренди справедливу вартість у
своєму звіті про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду як умовну доцільну собівартість.
Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», пов'язані з вступом
в силу МСФЗ 16 «Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
Розкриття справедливої вартості не вимагається для зобов’язань за орендою.
При розкриття кількісної інформації про ризик ліквідності мають розкриватися суми за
контрактами, розкриті в аналізах за строками погашення, наприклад недисконтовані грошові
потоки за контрактами (валові орендні зобов’язання ).
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
Розкриття справедливої вартості не вимагається для зобов’язань за орендою.
При розкриття кількісної інформації про ризик ліквідності мають розкриватися суми за
контрактами, розкриті в аналізах за строками погашення, наприклад недисконтовані грошові
потоки за контрактами (валові орендні зобов’язання ).
Поправки до МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
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Вимоги щодо оцінки та розкриття інформації, викладені у МСФЗ 13, не застосовуються до
операцій оренди, що обліковуються відповідно до МСФЗ 16 Оренда
Поправки до МСФЗ 15 «Виручка по контрактах з клієнтами», пов'язані з вступом в силу
МСФЗ 16 «Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
Зі сфери дії МСФЗ 15 виключено договори оренди, що підпадають під МСФЗ 16. До витрат,
пов'язаних безпосередньо з договором (або конкретним очікуваним договором), можуть
включатися, наприклад, витрати на амортизацію активів з права користування, що
використовуються при виконанні договору. Спеціальні вимоги до обліку зобов'язань або прав
викупу активу (форвард або опціон кол).
Поправки до МСБО 2 «Запаси», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда» набувають
чинності з 01.01.2019 р.
До постійних виробничих накладних витрат, які є непрямими витратами на виробництво, які
залишаються порівняно незмінними незалежно від обсягу виробництва, може відноситися
також і амортизація активів з права користування, що застосовуються у виробничому процесі.
Поправки до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
До грошових потоків від фінансової діяльності відносяться грошові потоки від будь-якої
оренди, а не тільки від фінансової. Прикладом негрошових операцій можуть бути операції будьякої оренди, а не тільки фінансової.
Поправки до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
Орендні зобов’язання відносяться до монетарних статей. Активи у формі права оренди –
немонетарні статті.
Поправки до МСБО 23 «Витрати на позики», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда»
набувають чинності з 01.01.2019 р.
Витрати на позики можуть включати відсотки, пов’язані з орендою, зобов’язання, визнані
згідно з МСФЗ 16 «Оренда»
Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», пов'язані з
вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
Сферу дії МСБО 37 поширено на будь-яку оренду, яка стає обтяжливою до дати початку
оренди, як визначено в МСФЗ 16МСБО 37 також застосовується до короткострокової оренди та
оренди, за якою базовий актив є малоцінним і обліковується відповідно до параграфа 6 МСФЗ 16
і яка стала обтяжливою.
Поправки до МСБО 38 «Нематеріальні активи», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
Зі сфери дії стандарту виключено оренду нематеріальних активів, що обліковуються
відповідно до МСФЗ 16 "Оренда". При цьому права, які має орендар на такі об’єкти, як
кінофільми, відеозаписи, вистави, рукописи, патенти та авторські права, належать до сфери
застосування МСБО 38 і виключені зі сфери застосування МСФЗ 16.
Поправки до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
Змінено визначення інвестиційної нерухомості, до якої може бути включено нерухомість,
утримувану орендарем як актив з права користування (критерії не змінено).
Змінено визначення нерухомості, займаної власником, до якої може бути включено
нерухомість, утримувану орендарем як актив з права користування (критерії не змінено).
До нерухомості, зайнятої власником, яку утримує орендар як актив з права користування,
застосовується МСБО 16. Прикладом інвестиційної нерухомості може бути пов'язаний з
будівлею актив з права користування. Інвестиційна нерухомість, утримувана орендарем як актив
з права користування, визнається відповідно до МСФЗ 16.
Інвестиційну нерухомість, утримувану орендарем як актив з права користування, оцінюють
при первісному визнанні за її собівартістю відповідно до МСФЗ 16.
Якщо орендар використовує модель справедливої вартості для оцінки інвестиційної
нерухомості, яка утримується як актив з права користування, то він оцінює за справедливою
вартістю актив з права користування, а не базову нерухомість.
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МСФЗ 16 визначає основу для первісного визнання собівартості інвестиційної нерухомості,
утримуваної орендарем як актив з права користування. Параграф 33 вимагає за необхідності
переоцінювати інвестиційну нерухомість, утримувану орендарем як актив з права користування,
до справедливої вартості, якщо суб’єкт господарювання вибирає модель справедливої вартості.
Якщо орендні платежі здійснюються за ринковими ставками, справедлива вартість інвестиційної
нерухомості, утримуваної орендарем як актив з права користування, на момент придбання за
вирахуванням усіх очікуваних орендних платежів (у тому числі й тих, що пов’язані з визнаними
зобов’язаннями за орендою), має дорівнювати нулю. Отже, переоцінка активу з права
користування, що його згідно з МСФЗ 16 первісно оцінювали за собівартістю, до його
справедливої вартості згідно з параграфом 33 (з урахуванням вимог, викладених в параграфі 50)
не повинна вести до виникнення будь-яких прибутків чи збитків, за умови, що оцінка
справедливої вартості не здійснюється в інший проміжок часу. Це може статися, якщо рішення
про запровадження моделі справедливої вартості ухвалюється після первісного визнання.
Визначаючи балансову вартість інвестиційної нерухомості за моделлю справедливої
вартості, суб’єкт господарювання уникає подвійного врахування активів або зобов’язань, що
визнаються як окремі активи або зобов’язання. Наприклад, справедлива вартість інвестиційної
нерухомості, утримуваної орендарем як актив з права користування, відображає очікувані
грошові потоки (у тому числі змінні орендні платежі, які, за очікуванням, будуть сплачені).
Якщо суб’єкт господарювання визначає, що справедлива вартість інвестиційної нерухомості
(іншої ніж інвестиційна нерухомість, що будується), не піддається достовірній оцінці на
постійній основі, цей суб’єкт господарювання повинен оцінювати таку інвестиційну
нерухомість, застосовуючи модель собівартості відповідно до МСБО 16 для інвестиційної
нерухомості, якою володіють, або відповідно до МСФЗ 16 для інвестиційної нерухомості,
утримуваної орендарем як актив з права користування. Слід припускати, що ліквідаційна
вартість інвестиційної нерухомості дорівнює нулю. Суб’єкт господарювання продовжує
застосовувати МСБО 16 або МСФЗ 16 до моменту вибуття інвестиційної нерухомості.
Уточнено порядок первісного визнання інвестиційної нерухомості, що обліковується за
моделлю собівартості. При первісному визнанні суб’єкт господарювання, який вибирає модель
собівартості, оцінює інвестиційну нерухомість:
a) відповідно до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність», якщо вона відповідає критеріям утримуваної для продажу (або включена у
ліквідаційну групу, яка класифікована як утримувана для продажу);
б) відповідно до МСФЗ 16, якщо вона утримувана орендарем як актив з права користування і
не утримується для продажу відповідно до МСФЗ 5; та
в) відповідно до вимог МСБО 16 щодо моделі собівартості в усіх інших випадках.
У випадку переведення з інвестиційної нерухомості, облікованої за справедливою вартістю,
до нерухомості, зайнятої власником, або до запасів, собівартість нерухомості для подальшого
обліку за МСБО 16, МСФЗ 16 або МСБО 2 має бути її справедливою вартістю на дату зміни у
використанні.
Якщо нерухомість, зайнята власником, стає інвестиційною нерухомістю, що
відображатиметься за справедливою вартістю, суб’єктові господарювання слід застосовувати
МСБО 16 для власної нерухомості та МСФЗ 16 для нерухомості, утримуваної орендарем як
актив з права користування, до дати зміни у використанні. Суб’єкт господарювання повинен
розглядати будь-яку різницю на цю дату між балансовою вартістю нерухомості згідно з МСБО
16 або МСФЗ 16 та її справедливою вартістю так само, як і при переоцінці згідно з МСБО 16.
До дати, коли нерухомість, зайнята власником, стає інвестиційною нерухомістю, що
відображається за справедливою вартістю, суб’єкт господарювання продовжує амортизувати
нерухомість (або актив з права користування) і визнавати будь-які збитки від зменшення
корисності, що відбулися.
Орендар, що утримує інвестиційну нерухомість як актив з права користування, розкриває, як
орендар, інформацію якої вимагає МСФЗ 16, та розкриває, як орендодавець інформацію, якої
вимагає МСФЗ 16, про будь-які укладені ним операційні оренди.
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Суб’єкт господарювання, який застосовує МСФЗ 16 та спричинені ним відповідні зміни до
МСБО 40 уперше, застосовує до своєї інвестиційної нерухомості, утримуваної як актив з права
користування, перехідні положення, викладені в Додатку В МСФЗ 16.
Поправки до МСБО 41 «Сільське господарство», пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16
«Оренда» набувають чинності з 01.01.2019 р.
Зі сфери дії стандарту виключено активи з права користування, що виникають внаслідок
оренди землі, пов’язаної з сільськогосподарською діяльністю.
Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні підприємства»
набуває чинності з 01.01.2019 р.
14A. Організація застосовує МСФЗ 9 також до інших фінансових інструментів в
асоційованому або спільному підприємстві, до яких не застосовується метод участі в капіталі. До
них відносяться довгострокові вкладення, які, по суті, складають частину чистих інвестицій
організації в асоційовану компанію або спільне підприємство.
Виключено п.41. Організація відповідно до внесених змін більше не застосовує вимоги
МСФЗ 9 щодо зменшення корисності утримуваних нею інших форм участі в асоційованому або
спільному підприємстві, які потрапляють в сферу застосування МСФЗ 9 і не є частиною чистих
інвестицій.
Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» набуває чинності щодо угод, в рамках яких
компанія отримує спільний контроль і дата яких збігається або настає після початку першого
річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати.
42A. Якщо сторона угоди про спільне підприємство (як цей термін визначено в МСФЗ 11
«Спільна діяльність») отримує контроль над бізнесом, який є спільною операцією (як цей термін
визначено в МСФЗ 11), і при цьому мала права на активи і несла відповідальність за
зобов'язаннями, пов'язаними з цією спільною операцією, безпосередньо до дати придбання, то
дана угода є об'єднанням бізнесів, які здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен
застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів, здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку
часток участі в спільних операціях, що були раніше, у спосіб, передбачений в пункті 42. При
цьому набувач повинен переоцінити всю наявну раніше частку участі в спільних операціях.
Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» набуває чинності щодо угод, в рамках яких
компанія отримує спільний контроль і дата яких збігається або настає після початку першого
річного звітного періоду, починається 1 січня 2019 року або після цієї дати.
B33CA Сторона, яка є учасником спільних операцій, але не має спільного контролю, може
отримати спільний контроль над спільними операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як цей
термін визначено в МСФЗ 3. У таких випадках частки участі в даної спільної операції, що були
раніше, не переоцінюються.
6.2. Зміни в МСФЗ для річної фінансової звітності 2018 року:
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» набув чинності з 01.01.2018р.
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові
інструменти», яка замінює МСФЗ (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та всі
попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з обліку
фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування.
МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018
року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком обліку
хеджування, стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є
обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно,
з деякими обмеженими винятками.
МСФЗ (IFRS) 9 – «Фінансові інструменти» було дозволено для дострокового використання,
та використовується при складанні фінансової звітності Фонду, починаючи із 2015 року.
Фонд не зазнав значного впливу на свій бухгалтерський баланс при застосуванні оновлених
вимог до класифікації та оцінки МСФЗ (IFRS) 9. У зв’язку з тим, що згідно рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.08.2004 № 339 "Про затвердження Положення
про порядок визначення чистої вартості активів пенсійного фонду", методика оцінки зобов’язань
ПФ має вичерпний перелік підстав для зменшення чистих активів Фонду, управлінський
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персонал продовжує оцінювати за справедливою вартістю всі фінансові активи, які оцінювалися
раніше за справедливою вартістю.
МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року, а в квітні 2016 року до нього було
внесені поправки. Стандарт передбачає модель, що включає п'ять етапів, яка застосовується
щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, що
відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів
або послуг покупцеві. Новий стандарт по виручці заміняє всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання
виручки. Вимагається повне ретроспективне застосування або модифіковане ретроспективне
застосування для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати; при
цьому допускається дострокове застосування. МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами»
не мав значного впливу на фінансову звітність Фонду.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій»
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій», в яких
розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцінку операцій з виплат на
основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій по виплатах на основі
акцій з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела;
облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в результаті якого операція перестає
класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як
операція з розрахунками пайовими інструментами.
При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні
періоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо
всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних
періодів, що починаються 1 січня 2018 року або пізніше. Допускається застосування до цієї дати.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Платіж на основі акцій» не мали значного впливу на фінансову
звітність Фонду.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переводи інвестиційної нерухомості з категорії в
категорію» набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або
після цієї дати.
Поправки роз'яснюють, коли організація повинна переводити об'єкти нерухомості,
включаючи нерухомість, що знаходиться в процесі будівництва або розвитку, в категорію або з
категорії інвестиційної нерухомості. У поправках зазначено, що зміна характеру використання
відбувається, коли об'єкт нерухомості починає або перестає відповідати визначенню
інвестиційної нерухомості і існують свідоцтва зміни характеру його використання. Зміна намірів
керівництва щодо використання об'єкта нерухомості саме по собі не свідчить про зміну
характеру його використання. Організації повинні застосовувати дані поправки перспективно
щодо змін характеру використання, які відбуваються на дату початку річного звітного періоду, в
якому організація вперше застосовує поправки, або після цієї дати. Організація повинна
повторно проаналізувати класифікацію нерухомості, утримуваної на цю дату, і, у разі
необхідності, здійснити переказ нерухомості для відображення умов, які існують на цю дату.
Допускається ретроспективне застосування відповідно до МСФЗ (IAS) 8, але тільки якщо це
можливо без використання більш пізньої інформації. Поправки набувають чинності для річних
періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до
цієї дати за умови розкриття даного факту. Дані поправки не мали значного впливу на фінансову
звітність Фонду.
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр.(випущені у грудні 2016 року).
Дані удосконалення включають такі:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» видалення короткострокових звільнень для організацій, вперше застосовують МСФЗ.
Короткострокові звільнення, передбачені пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видалені,
оскільки вони виконали свою функцію. Дані поправки вступають в дію з 1 січня 2018 р та не
стосуються Фонду.
МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» Роз'яснення того, що рішення оцінювати об'єкти інвестиції за справедливою вартістю через
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прибуток
або
збиток
має
прийматися
окремо
для
кожної
інвестиції.
Поправки роз'яснюють наступне:
• організація, яка спеціалізується на венчурних інвестиціях, або інший продавець може
прийняти рішення оцінювати інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства за
справедливою вартістю через прибуток або збиток. Таке рішення приймається окремо для
кожної інвестиції при первісному визнанні.
• якщо організація, яка сама не є інвестиційною організацією, має частку участі в
асоційованого підприємства або спільному підприємстві, є інвестиційними організаціями, то при
застосуванні методу участі в капіталі така організація може вирішити зберегти оцінку за
справедливою вартістю, застосовану її асоційованої організацією або спільним підприємством, є
інвестиційними організаціями, до своїх власних часток участі в дочірніх організаціях. Таке
рішення приймається окремо для кожної асоційованої організації або спільного підприємства,
що є інвестиційними організаціями, на більш пізню з таких дат: (а) дату первісного визнання
асоційованого підприємства або спільного підприємства, що є інвестиційними організаціями; (в)
дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство стають інвестиційними
організаціями; і (c) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство, є
інвестиційними організаціями, вперше стають материнськими організаціями.
Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу 1 січня 2018 р.
Допускається застосування до цієї дати. Якщо організація застосує дані поправки до більш
раннього періоду, вона повинна розкрити цей факт. Дані поправки не мали значного впливу на
фінансову звітність Фонду.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
разом з МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти»
Дані поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням нового стандарту за
фінансовими інструментами, МСФЗ (IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові
контракти», який замінює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають дві можливості для
організацій, випускають договори страхування: тимчасове звільнення від застосування МСФЗ
(IFRS) 9 і метод накладення. Тимчасове звільнення вперше застосовується в ті періоди,
починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Організація може прийняти рішення про
застосування методу накладення, коли вона вперше застосовує МСФЗ (IFRS) 9, і застосовувати
даний метод ретроспективно щодо фінансових активів, класифікованих за рішенням організації
при переході на МСФЗ (IFRS) 9. При цьому організація перераховує порівняльну інформацію,
щоб відобразити метод накладення, в тому і тільки в тому випадку, якщо вона перераховує
порівняльну інформацію при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9. Дані поправки не мали значного
впливу на фінансову звітність Фонду.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті та попередня оплата»
У роз'ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу, який
повинен використовуватися при первісному визнанні активу, витрати або доходу (або його
частини) у разі припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що
виникають в результаті вчинення або отримання попередньої оплати, є дата , на яку організація
спочатку визнає немонетарний актив або немонетарні зобов'язання, що виникають в результаті
вчинення або отримання попередньої оплати.
У разі декількох операцій вчинення або отримання попередньої оплати організація повинна
визначати дату операції для кожної виплати або отримання попередньої оплати. Організації
можуть застосовувати це роз'яснення ретроспективно.
В якості альтернативи організація може застосовувати роз'яснення перспективно по
відношенню до всіх активів, витрат і доходів в рамках сфери застосування роз'яснення, спочатку
визнаних на зазначену дату або після неї: (I) початок звітного періоду, в якому організація
вперше застосовує дане роз'яснення; або (IІ) початок попереднього звітного періоду,
представленого в якості порівняльної інформації у фінансовій звітності звітного періоду, в якому
організація вперше застосовує дане роз'яснення. Роз'яснення вступає в силу для річних періодів,
що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати за
умови розкриття даного факту. Дані поправки не мали значного впливу на фінансову звітність
Фонду.
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7. Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік порівняно з фінансовою
звітністю попереднього року та виправлення помилок

Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік порівняно з фінансовою звітністю
попереднього року не здійснювалися.
Виправлення помилок попередніх періодів не здійснювалося.

8. Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності
8.1. Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31 грудня
Поточні рахунки в національній валюті
Депозитні рахунки «до запитання» в національній валюті
Депозитні рахунки в національній валюті
Усього
8.2. Поточні фінансові інвестиції
Станом на 31 грудня
Облігації державних позик
Облігації українських підприємств
Акції
Усього
8.3. Дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня
Інша поточна дебіторська заборгованість
– нараховані доходи за депозитами в національній валюті
Усього
8.4. Інші поточні зобов’язання
Станом на 31 грудня
Винагорода Адміністратору
Винагорода КУА
Винагорода Зберігачу
Усього
8.5. Інші операційні доходи і витрати
Дохід від операційної курсової різниці
Усього інших операційних доходів
Втрати від операційної курсової різниці
Держмито
Усього інших операційних витрат
8.6. Фінансові доходи і витрати
Дохід від нарахованих процентів на депозити
Купонні виплати по цінним паперам
Усього фінансових доходів
Усього фінансових витрат
8.7. Інші доходи і витрати
Дохід від дооцінки цінних паперів
Дохід від продажу цінних паперів
Усього інших доходів
Втрати від уцінки цінних паперів
Собівартість проданих цінних паперів

2018
10
2115
2125

(тис. грн.)
2017
14
2105
2119

2018
2592
540
3132

2017
2360
329
2689

2018

2017

24
24

16
16

2018
15
1
3
19

2017
13
1
3
17

2018
0
0

2017
3
3

2018
274
623
897
1123

2017
287
572
859
2018

2018
452

2017
408
955
1363
582
897

452
659
0
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Зміна чистої вартості активів Фонду (збільшення)
Усього інших витрат
8.8. Адміністративні витрати
Станом на 31 грудня
Витрати на оплату аудиту
Винагорода КУА
Винагорода Адміністратору
Винагорода Зберігача
Послуги торгівця, біржі
Інші адміністративні витрати
Усього адміністративних витрат
8.9. Пенсійні внески та пенсійні виплати учасникам
Станом на 31 грудня
Пенсійні внески
Одноразові пенсійні виплати
Перераховано пенсійних коштів до іншого фонду
Разом змін

464
1123

539
2018

2018
15
10
161
36
2
2
226

2017
12
9
146
33
1
201

2018
209
218
-9

2017
209
182
27

9. Розкриття іншої інформації

9.1. Операції з пов’язаними сторонами
Відповідно до п. 18 МСБО 24 «Розкриття інформації про зв'язані сторони» якщо суб'єкт
господарювання здійснював операції зі зв'язаними сторонами протягом періодів, що
охоплюються фінансовою звітністю, він повинен розкрити інформацію про характер відносин зі
зв'язаними сторонами, а також інформацію про такі здійснені операції та залишки
заборгованості, в тому числі зобов'язання, яку потребують користувачі для розуміння
потенційного впливу цих відносин на фінансову звітність.
Протягом звітного року операції з пов’язаними сторонами не здійснювалися.
9.2. Умовні зобов’язання та невизнані контрактні зобов’язання
НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» не має умовних активів і зобов’язань, а також і
невизнаних контрактних зобов’язань.
9.3. Судові процеси
Фонд в 2014 році мав депозитні рахунки в банках ПАТ «Південкомбанк» та ПАТ «Банк
Форум». На дату перевірки вказані банківські установи знаходяться в стадії ліквідації. Фонд є
позивачем у судових справах до вказаних банківських установ та Фонду гарантування
банківських вкладів про повернення грошових коштів учасників Фонду. НПФ є позивачем по
справі за позовом до Державної Податкової Інспекції в Оболонському районі Головного
Управління ДФС у місті Києві про визнання протиправним та скасування рішення про
виключення НПФ з Реєстру неприбуткових установ та організацій.
9.4. Вплив інфляції
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» слід використовувати за умов, коли
економіка країни є гіперінфляційною. У такому випадку фінансова звітність перед здійсненням
фактичного перерахунку статей фінансової звітності у валюту представлення підлягає
коригуванню з урахуванням інфляції (суми за немонетарними статтями коригуються з
урахуванням рівня інфляції на основі зміни загального індексу цін (однак, лише з дати
придбання до дати балансу); різниці за монетарними і немонетарними статтями, що виникають в
результаті застосування індексу цін на звітну дату розкривають як окрему складову власного
капіталу).
Враховуючи те, що активи та зобов’язання Фонду, які обліковуються станом на 31.12.2018р.,
отримані або виникли наприкінці звітного періоду та оцінені за справедливою вартістю, яка
відображає вплив змін конкретних цін на утримувані активи та виражена в одиницях виміру, які
діють наприкінці звітного періоду, а також те, що характеристики економічного середовища в
країні з гіперінфляцією включають не тільки монетарні, але і психологічні складові, коригування
статей фінансової звітності Фонду на індекс інфляції не проведено. І хоча Керівництво не може
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передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за
наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Фонду, воно вважає, що
вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Фонду.
9.5. Ризики
9.5.1. Кредитний ризик
НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» усвідомлює, що інвестиційна діяльність пов’язана з
ризиками і вартість чистих активів у мінливому ринковому середовищі може суттєво змінитись
унаслідок впливу суб’єктивних та об’єктивних чинників, вірогідність і напрям впливу яких
заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний, ринковий та
ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий та інший ціновий
ризик.
Управління ризиками Фондом здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику,
кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування
інструментарію щодо його пом’якшення.
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не
зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки
в банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків Фонду є оцінка кредитоспроможності
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна
інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Відповідно до Інвестиційної
декларації використовуються наступні методи управління кредитними ризиками:
– ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
– ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
– ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти відповідно до кредитних рейтингів за
Національною рейтинговою шкалою;
– ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитів упродовж останніх п’яти років.
9.5.2. 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. Для пом’якшення цінового
ризику НТ «ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» використовує диверсифікацію активів та
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти, що встановлені в
Інвестиційній декларації.
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки
від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. НТ
«ВНПФ «РЕЗЕРВ РІВНЕНЩИНИ» 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 «РЕЗЕРВ
34

РІВНЕНЩИНИ» 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.
Оцінка облігацій
Рейтингова
оцінка
цінного
паперу
емітента

Дата
придбання
цінного
папера

Собівартість
придбання

Оцiночна

Кiлькiсть
(шт.)

Дата
погашення

186159

01.09.2014

370172,00

87561,01

440

14.08.2019

00013480

186928

04.12.2014

44664,06

10998,99

57

30.09.2019

00013480

185151

26.08.2015

139714,75

41937,38

203

02.07.2019

00013480

185557

22.02.2016

163339,96

54626,21

266

22.07.2019

00013480

185557

10.03.2016

13619,32

4517,96

22

22.07.2019

00013480

194468

25.08.2016

161558,88

154092,55

147

16.06.2021

00013480

194468

28.09.2016

93957,36

88052,88

84

16.06.2021

00013480

194567

21.02.2017

151933,60

157308,63

140

30.06.2021

00013480

195176

26.01.2017

951933,84

931188,34

858

11.08.2021

00013480

197040

18.08.2017

210045,00

194901,07

190

04.03.2020

00013480

197040

26.01.2018

91013,75

87192,58

85

04.03.2020

00013480

197040

14.03.2018

575444,94

593935,37

579

04.03.2020

00013480

198006

11.09.2018

156765,84

147808,92

154

10.06.2020

00013480

199210

25.07.2018

38978,12

37945,91

38

12.10.2022

ТОВ «РУШ»

32007740

Е

uaA

24.07.2018

240692,76

236720,28

231

10.02.2021

ПАТ «Укрпошта»

21560045

A

uaAA

13.06.2018

203996,14

204212,24

2

17.11.2020

ПрАТ «МАУП»

00127522

1-B

uaA-

27.02.2013

97056,26

98691,76

97

09.11.2020

Назва емiтента
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України
Міністерство
фінансів України

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ
емiтента

Серія
цінного
паперу

00013480

Фонд купує облігації щоб утримувати для продажу. Після первісного визнання Фонд оцінює
такі боргові фінансові інструменти – облігації, за справедливою вартістю, з відображенням
результату переоцінки у прибутку або збитку.
Справедлива вартість облігацій оцінюється за формулою для оцінки чистої приведеної
вартості (Net Present Value, NPV) грошових потоків:
𝑁

𝑁𝑃𝑉 = �
𝑖=1

де:
𝑑𝑖 = дата і-й (останньої) виплати;
𝑑1 = дата 0-й виплати (початкова дата);
𝑃𝑖 = сума і-й (останньої) виплати.

𝑃𝑖

(1 + ставка)

(𝑑𝑖 − 𝑑1 )
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ОВДП та корпоративні облігації в портфелі Фонду характеризуються високою ліквідністю
на ринку цінних паперів України. Облігації Фонд може продати у будь-який час за ринковою
вартістю.
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Опис інвестиційної політики НТ «ВНПФ «Резерв Рівненщини»
Основні напрями інвестиційної політики Фонду
Основними напрямами здійснення Інвестиційної політики недержавного пенсійного фонду (далі – Фонду
або НПФ) є розміщення коштів в цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;
в депозити та ощадні сертифікати банківських установ; в акції українських емітентів та в облігації підприємств,
емітентами яких є резиденти України; в цінні папери іноземних емітентів; в іпотечні цінні папери; в об'єкти
нерухомості; в банківські метали та інші активи, не заборонені чинним законодавством України.
Рада Фонду розробляє основні напрямки інвестиційної політики Фонду з урахуванням результатів
проведення аналізу ефективності інвестиційної діяльності, рекомендацій особи, що здійснює управління активами
Фонду, та з залученням консультантів з інвестиційних питань, коли це необхідно.
Інвестиційна політика Фонду орієнтована на довгострокові, надійні вкладення, та передбачає:
діяльність в інтересах учасників Фонду;
можливість своєчасного виконання Фондом зобов'язань перед учасниками;
дотримання мінімального рівня ризику при обранні об'єктів інвестування.

•
•
•

Інвестиційна стратегія Фонду визначається як консервативна. Консервативна стратегія передбачає
отримання середнього стабільного доходу при мінімальному рівні ризику в цілях збереження і примноження
пенсійних накопичень, використання системи контролю ризиків. Така стратегія передбачає розміщення активів у
різноманітні фінансові та нефінансові об`єкти інвестування, здійснення операцій з ними з метою поточної
оптимізації складу та структури пенсійних активів, підтримання їх збалансованої ліквідності.
Критерії та показники, за якими здійснюється відбір об'єктів для інвестування:
Основними ознаками інвестиційної привабливості об`єктів інвестування є висока надійність, доходність та
ліквідність вкладення коштів в такі об'єкти. Для консервативного інвестора, яким є Фонд, важливим є оптимальне
поєднання цих ознак.
З метою дотримання зазначених вище умов інвестування пенсійних активів висуваються такі критерії
щодо вибору окремих об'єктів інвестування:
1) у частині гарантування повернення пенсійних активів – забезпечення (в різних формах) зобов'язань
емітента за цінними паперами;
2) у частині гарантування доходності за об`єктами інвестування з фіксованим доходом – наявність доходу
за таким об`єктом інвестування за ставкою, що перевищує рівень інфляції;
3) у частині підтримки ліквідності окремих інвестиційних інструментів – наявність зобов'язань емітента
або його гаранта щодо обов'язкового викупу цінних паперів взагалі або за певних обставин.
Крім того, при відборі об’єктів для інвестування з фіксованою дохідністю (облігації або депозити)
особлива увага приділяється кредитному рейтингу емітентів та банків, який повинен бути не нижче інвестиційного
рівня (uaBBB).
Обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами Фонду
права:

Особа, що здійснює управління активами Фонду, під час провадження нею такої діяльності не має

1)

використовувати пенсійні активи Фонду для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення
яких не пов'язане з функціонуванням Фонду, в тому числі власних;

2)

здійснювати за рахунок активів Фонду операції з придбання, набуття внаслідок міни активів, у тому числі
цінних паперів, які не можуть бути віднесені до пенсійних активів відповідно до Закону України «Про
недержавне пенсійне забезпечення» (далі - Закон);

3)

від імені Фонду надавати позику або брати позику чи кредит, які підлягають поверненню за рахунок
пенсійних активів Фонду;

4)

укладати від імені Фонду угоди купівлі-продажу, міни, дарування та інші угоди щодо відчуження пенсійних
активів з його пов'язаними особами, а також з іншими пенсійними або інвестиційними фондами (ІСІ), які
знаходяться у неї в управлінні;

5)

інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень, встановлених Законом та нормативно-правовими
актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (далі - НКЦПФР);

6)

безоплатно відчужувати пенсійні активи Фонду;

7)

укладати договори, що порушують або наслідком яких є порушення норм чинного законодавства;

8)

придбавати цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування (далі – ІСІ), якщо інше не
передбачено нормативно-правовими актами НКЦПФР;

9)

придбавати в активи Фонду векселі, похідні цінні папери;

10)

укладати від імені Фонду договори, які відповідно до чинного законодавства можуть бути укладені лише

Радою Фонду;
11)

відчужувати майно, яке становить активи Фонду, на користь іншого пенсійного фонду, активами якого вона
управляє;

12)

придбавати цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, що здійснюють управління активами пенсійних
фондів, адміністратор (крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством), аудитор (аудиторська
фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими Фондом укладено
відповідні договори, та їх пов'язані особи, засновники Фонду (крім випадків, прямо передбачених чинним
законодавством);

13)

передовіряти управління активами Фонду іншій особі, що здійснює управління активами недержавних
пенсійних фондів;

14)

формувати пенсійні активи Фонду за рахунок позикових (кредитних) коштів;

15)

надавати майнові гарантії, забезпечені пенсійними активами Фонду, або будь-які кредити (позики) за
рахунок пенсійних активів Фонду;

16)

укладати угоди купівлі-продажу або міни пенсійних активів Фонду з обов’язковою умовою зворотного
викупу;

17)

тримати на банківських депозитних рахунках у грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як
50 відсотків загальної вартості пенсійних активів Фонду, при цьому не більш як 10 відсотків загальної
вартості пенсійних активів у зобов'язаннях одного банку;

18)

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більш як 5 відсотків загальної вартості
пенсійних активів (крім цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України, та у випадках, визначених Законом);

19)

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів
України, більш як 50 відсотків загальної вартості пенсійних активів Фонду;

20)

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, та облігації місцевих позик більш як 20 відсотків загальної вартості
пенсійних активів;

21)

придбавати або додатково інвестувати в облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, більш
як 40 відсотків загальної вартості пенсійних активів Фонду;

22)

придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більш як 40 відсотків загальної вартості
пенсійних активів Фонду;

23)

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери іноземних емітентів більш як 20 відсотків загальної
вартості пенсійних активів;

24)

придбавати або додатково інвестувати в іпотечні облігації та іпотечні сертифікати більш як 40 відсотків
загальної вартості пенсійних активів Фонду;

25)

придбавати або додатково інвестувати в об’єкти нерухомості більш як 10 відсотків загальної вартості
пенсійних активів Фонду;

26)

придбавати або додатково інвестувати в банківські метали, у тому числі шляхом відкриття поточних та
депозитних рахунків в установах банків у банківських металах, більш як 10 відсотків загальної вартості
пенсійних активів Фонду;

27)

придбавати або додатково інвестувати в інші активи, не заборонені законодавством України, але не
зазначені у статті 49 Закону, більш як 5 відсотків загальної вартості пенсійних активів Фонду;

28)

емітувати будь-які боргові цінні папери та похідні цінні папери.
Пенсійні активи Фонду в цінних паперах не можуть включати:

1) цінні папери, емітентами яких є зберігач, особа, що здійснює управління пенсійними активами,
адміністратор, аудитор (аудиторська фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги,
з якими Фондом укладено відповідні договори, та їх пов’язані особи, засновник Фонду;
2) цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі (крім випадків, коли кредитний рейтинг облігацій
відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою);
3) цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, якщо інше не встановлено
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нормативно-правовими актами НКЦПФР;
4) векселі;
5) похідні цінні папери.
Пенсійні активи не можуть формуватися за рахунок коштів, отриманих на підставах, що суперечать
чинному законодавству.
Пенсійні активи Фонду не можуть бути предметом застави і повинні використовуватися лише на цілі,
передбачені статтею 48 Закону. На пенсійні активи Фонду не може бути звернене стягнення за зобов'язаннями
засновників Фонду, роботодавців-платників, осіб, що здійснюють управління активами Фонду, адміністратора,
зберігача Фонду та страхової організації, з якою укладено договір страхування довічної пенсії учасником Фонду
або договір страхування ризику настання інвалідності чи смерті учасника Фонду. На пенсійні активи Фонду не
може бути звернене будь-яке стягнення або застосована конфіскація, якщо вони сформовані за рахунок коштів,
отриманих на підставах, що не суперечать чинному законодавству.
Пенсійні активи Фонду у цінних паперах складаються з:
1) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;
2) акцій, які відповідно до норм законодавства пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам,
установленим НКЦПФР;
3) облігацій та іпотечних облігацій українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає
інвестиційному рівню за національною шкалою або які відповідно до законодавства пройшли лістинг на фондовій
біржі, що відповідає вимогам, установленим НКЦПФР;
4) цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав, при
цьому встановлення вимог до рейтингу зовнішнього боргу та визначення рейтингових компаній здійснюються
НКЦПФР;
5) облігацій іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до підпункту 4 цього
пункту Інвестиційної декларації;
6) акцій іноземних емітентів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках та пройшли
лістинг на одній з таких фондових бірж, як Нью-Йоркська, Лондонська, Токійська, Франкфуртська, або у
торговельно-інформаційній системі НАСДАК (NASDAQ). Емітент цих акцій повинен провадити свою діяльність
не менше ніж протягом 10 років і бути резидентом країни, рейтинг зовнішнього боргу якої визначається відповідно
до підпункту 4 цього пункту Інвестиційної декларації.
Викладені в Інвестиційній декларації обмеження щодо управління та розміщення пенсійних активів є
обов’язковими для виконання та застосування особою, що здійснює управління активами Фонду і зберігачем
Фонду.
У випадку, коли інвестиційні обмеження порушуються внаслідок зміни суми пенсійних активів особа, що
здійснює управління активами Фонду, зобов’язана:
1) повідомити адміністратора та Раду Фонду протягом 3 робочих днів з дня виникнення зазначеної
невідповідності;
2) привести склад та структуру активів пенсійного Фонду у відповідність до законодавства протягом 30
днів або протягом 2 місяців, якщо невідповідність виникла внаслідок припинення на організаторах торгівлі
котирувань цінних паперів, що складають активи пенсійного фонду.
Купівля-продаж цінних паперів українських емітентів здійснюється з дотриманням вимог Закону та інших
нормативно-правових актів тільки на організаційно оформленому ринку цінних паперів України - фондовій біржі
або в торговельно-інформаційній системі, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку, які
відповідають вимогам, визначеним у пункті 2 частини другої статті 47 Закону.
Інвестування пенсійних активів, призначених для виплати Фондом пенсії на визначений строк або для
виплати довічної пенсії страховою організацією, здійснюється відповідно до вимог Закону.
Вимоги до складу та структури пенсійних активів Фонду
Склад та структура пенсійних активів Фонду :
№ з/п

Об’єкт інвестування активів Фонду

Максимальний відсоток інвестування пенсійних
активів Фонду в об’єкт інвестування (% від загальної
вартості пенсійних активів Фонду)

1.1.

Банківські депозитні рахунки та ощадні сертифікати банків

50

1.2.

Депозитні рахунки та ощадні сертифікати одного банку

10

2.

Цінні папери, а саме:

3

2.1.

Цінні папери одного емітента

5

2.2.

Цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом
Міністрів України

50

2.3.

Цінні папери, доходи за якими гарантовано радою міністрів
Автономної Республіки Крим, облігації місцевих позик

20

2.4.

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

40

2.5.

Акції українських емітентів

40

2.6.

Цінні папери іноземних емітентів

20

2.7.

Іпотечні цінні папери (іпотечні облігації, іпотечні сертифікати,
заставні)

40

3.

Об`єкти нерухомості, в т.ч. земельні ділянки

10

4.

Банківські метали

10

5.

Інші активи, а саме:
- Предмети антикваріату
- Предмети живопису
- Об’єкти інтелектуальної власності
- Нумізматичні та філателістичні раритети
- Інші активи, не заборонені законодавством України
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Пенсійні активи, що інвестуються в цінні папери іноземних емітентів можуть спрямовуватись на купівлю
цінних паперів лише таких країн, які входять до організації економічного співробітництва і розвитку.
Вимоги до осіб, які здійснюють управління пенсійними активами Фонду
До осіб, які можуть здійснювати управління активами Фонду відносяться:
-

компанія з управління активами;

-

професійний адміністратор, який отримав ліцензію на провадження діяльності з управління активами
відповідно до законодавства.

Для управління активами фонду можуть залучатися кілька осіб. В такому порядок (критерії) розподілу
активів Фонду між такими особами визначається рішеннями Ради Фонду та укладеними з такими особами
договорами.
Компанія з управління активами та професійний адміністратор, який отримав ліцензію на провадження
діяльності з управління активами відповідно до законодавства повинні відповідати вимогам, які встановлені
НКЦПФР та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі Нацкомфінпослуг) щодо досвіду роботи на ринку фінансових послуг, розміру власного капіталу, кваліфікаційного
рівня та досвіду роботи фахівців, які безпосередньо виконують функції з управління пенсійними активами
накопичувальної системи пенсійного страхування іншим вимогам, які встановлені для осіб, які здійснюють
управління пенсійними активами недержавних пенсійних фондів,згідно вимог чинного законодавства.
Вищевказані фахівці не повинні мати судимостей за умисні корисливі злочини та займатися підприємницькою
діяльністю.
Особа, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами Фонду, зобов’язана:
1) здійснювати операції щодо управління активами Фонду відповідно до цієї Інвестиційної декларації та
укладеного договору про управління активами Фонду;
2) надавати Раді Фонду інформацію для забезпечення прозорості інвестиційного процесу, обґрунтування
інвестиційних рішень, моніторингу стану об’єктів інвестування, що входять до портфелю Фонду, та їх емітентів;
3) подавати щороку Раді Фонду пропозиції щодо внесення змін до Інвестиційної декларації Фонду
(щоквартально – аналіз ефективності інвестиційної діяльності Фонду);
4) надавати звітність, передбачену чинним законодавством та договором про управління активами Фонду, з
Радою Фонду.
Для здійснення операцій з активами Фонду на іноземних ринках відповідно до законодавства України
можуть залучатися нерезиденти.
Порядок здійснення контролю за інвестуванням пенсійних активів Фонду
Контроль за інвестуванням пенсійних активів Фонду здійснюють Рада Фонду, зберігач, засновники Фонду,
НКЦПФР, Нацкомфінпослуг.
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Рада пенсійного Фонду зобов’язана аналізувати звітність особи, що здійснює управління активами Фонду,
зберігача, адміністратора Фонду та заслуховувати звіти зазначених надавачів послуг. За наслідками проведеної
роботи (перевірки, аналізу показників і т. ін.) Рада зобов’язана вживати заходів задля покращення якості
управління активами Фонду.
Зберігач, отримавши розпорядження від особи, яка здійснює управління активами Фонду, щодо операцій з
цінними паперами та іншими активами, перевіряє їх на відповідність діючому законодавству і Інвестиційній
декларації Фонду.
У разі виявлення порушень положень законодавства України або Інвестиційної декларації Фонду, зберігач
протягом одного робочого дня з моменту виявлення такого порушення зобов’язаний письмово надати відповідну
інформацію Раді Фонду, адміністратору, НКЦПФР, Нацкомфінпослуг, а також особі, що вчинила це порушення.
Зберігач подає встановлену Законом та НКЦПФР звітність щодо управління активами Фонду Раді Фонду,
адміністратору та НКЦПФР.
Зберігач перевіряє підрахунок чистої вартості одиниці пенсійних внесків Фонду і у разі зменшення цієї
вартості протягом року більше ніж на 20 відсотків зобов’язаний повідомити про це Раду Фонду НКЦПФР та
Нацкомфінпослуг.
Отримавши повідомлення від зберігача про виявлені порушення та/або про неефективне управління
пенсійними активами Фонду, Рада Фонду, адміністратор, НКЦПФР та Нацкомфінпослуг в межах своєї компетенції
вживають заходи по усуненню виявлених порушень та/або недоліків.
Засновники Фонду періодично заслуховують звіти Ради Фонду з питань, віднесених до її компетенції,
приймають рішення щодо покращення роботи Ради Фонду з організації роботи по управлінню активами Фонду та
щодо оплати послуг залучених консультантів з інвестиційних питань, коли це необхідно.
Державний нагляд та контроль за діяльністю осіб, що здійснюють управління активами Фонду,
здійснюється НКЦПФР в межах повноважень та в порядку, передбачених чинним законодавством. У разі
виявлення порушень в управлінні активами НКЦПФР накладає в межах своєї компетенції фінансові санкції та
зобов’язана письмово повідомляти про це Нацкомфінпослуг протягом 10 робочих днів з моменту накладення таких
санкцій.
З метою підвищення ефективності контролю за інвестуванням пенсійних активів відповідно до Закону
особа, що здійснює управління активами Фонду, подає встановлену НКЦПФР звітність щодо управління активами
Фонду Раді Фонду, адміністратору Фонду та НКЦПФР.
З метою підвищення ефективності роботи особи, що здійснює управління активами Фонду, дані про зміни
чистої вартості пенсійних активів Фонду та чистої вартості одиниці пенсійних внесків Фонду оприлюднюються
через друковані та електронні засоби масової інформації, мережа Інтернет.
З метою забезпечення контролю за діяльністю особи, яка здійснює управління активами, Рада Фонду
також щоквартально здійснює перевірку динаміки зміни вартості чистих активів Фонду та вартості одиниці
пенсійних внесків.
Ризики, пов’язані з інвестуванням у активи, визначені законодавством
З метою управління ризиками, Радою Фонду та особою, яка здійснює управління пенсійними активам Фонду
проводиться безперервний аналіз ситуації та можливих ризиків, і прийняття рішень щодо попередження,
зменшення або уникнення впливу цих ризиків.
З метою управління ризиками особа, яка здійснює управління активами щоквартально надає Раді Фонду данні
щодо структури активів Фонду (у розрізі емітентів цінних паперів, банків та інших об’єктів інвестування), а також
данні щодо зміни вартості одиниці пенсійних внесків, як показника, що характеризує дохідність активів Фонду.
З метою управління ризиками особа, яка здійснює управління активами щоквартально надає Раді Фонду данні у
розрізі кожного інвестиційного вкладення (цінного паперу, депозиту і т. ін.) з вказанням їх поточної вартості,
дохідності (для депозитів та облігацій) та вартості купівлі даного активу.
При прийнятті рішення про інвестування активів Фонду, з метою збереження пенсійних коштів,
враховуються наступні можливі види ризиків та застосовуються наступні засоби їх мінімізації:
№
1.

Ризики
Законодавчі ризики (несприятливі зміни податкового
законодавства, законодавства у сфері недержавного
пенсійного забезпечення (далі – НПЗ) та ін.

Засоби мінімізації

• через участь в об’єднаннях професійних суб’єктів ринку НПЗ;
• відстеження змін в законодавстві ще на стадії проектів законодавчих та
нормативних актів;

• розробка пропозицій щодо удосконалення законодавства, їх просування
2.

Макроекономічні ризики (валютний, інфляційний, т.ін.)

через участь в об’єднаннях професійних суб’єктів ринку НПЗ.

• моніторинг макроекономічних показників;
• оперативне коригування інвестиційної політики з урахуванням динаміки
макроекономічних показників.
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3.

Ринкові ризики (ризик низької ліквідності інструментів
інвестування, ризик обмеженості інструментів
інвестування, ризик зміни кон’юнктури)

4.

Інституціональні ризики (ризик нестабільності окремих
політичних сил або персоналій, що прямо або
опосередковано володіють емітентами інструментів
інвестування, ризик вибору компанії з управління
активами)
Ризики вибору об’єктів інвестування

5.

•
•
•
•
•

постійний моніторинг тенденцій ринку, його кон’юнктури;
планування фінансових потоків Фонду;
диверсифікація інструментів інвестування.
виявлення реальних власників емітентів;
постійний моніторинг політичного становища реальних власників
емітентів;
система критеріїв відбору компаній з управління активами.

•
• узгодження Радою Фонду системи критеріїв вибору об’єктів інвестування
та прийняття інвестиційних рішень;

• встановлення Радою Фонду системи спеціальної звітності осіб, які

здійснюють управління пенсійними активами Фонду для забезпечення
прозорості інвестиційного процесу, обґрунтування інвестиційних рішень,
моніторингу стану об’єктів інвестування, що входять до портфелю Фонду.

6.
7.

Ризик незбалансованості структури активів та пасивів
Фонду
Кредитний ризик (ризик неповернення коштів
емітентом облігацій або банком – держателем депозиту)

• планування грошових потоків Фонду (надходжень та зобов’язань).
• перевірка наявності та постійний моніторинг змін кредитного рейтингу,
який повинен бути не нижче інвестиційного рівня (uaBBB);

• проведення особою, яка здійснює управління пенсійними активами

Фонду самостійного аналізу господарської діяльності емітента/банка за
власними методиками.
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