
   

  

 

 

 

 Непідприємницьке товариства  

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний капітал» 

Проміжна скорочена фінансова звітність за період, що закінчився 30 червня 2022  

 

   
 

 

   

   

   

   

   

 

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 30 червня  2022 року; 

- Звіт про сукупний дохід за I півріччя 2022 року; 

- Звіт про рух грошових коштів  за I півріччя  2022 року.  

- Звіт про власний капітал на 30 червня 2022 року. 
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 

на 30 червня 2022 року 

 

Найменування статті, тис. грн.  01.01.2022 30.06.2022 

Оборотні активи      

Інша поточна дебіторська заборгованість   32 30 

Інші фінансові інвестиції  7631 7936 

Грошові кошти та їх еквіваленти      8594 8410 

ВСЬОГО АКТИВІВ  16257 16376 

Поточні зобов’язання та забезпечення      

Інші поточні зобов’язання  90 91 

Всього поточні зобов’язання та забезпечення  90 91 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду  16167 16285 

ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  16257 16376 

    

ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД 

за  1 півріччя  2022 року 

 

Найменування статті, тис. грн.  30.06.2022 30.06.2021 

Інші операційні доходи      

Адміністративні витрати  (568) (599) 

Інші операційні витрати  0  0  

Фінансовий результат від операційної діяльності:      

Збиток  (568) (599) 

Інші фінансові доходи  788 952 

Інші доходи  1600 1504 

Фінансові витрати      

Інші витрати  (1820) (1857) 

Фінансовий результат до оподаткування:      

Прибуток      

Фінансовий результат від операційної діяльності:      

Витрати (дохід) з податку на прибуток       

Чистий фінансовий результат:      

Прибуток      

Сукупний дохід за рік      
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

на  30 червня 2021 року 

    

Найменування статті, тис. грн.  30.06.2022 30.06.2021 

1  2 3 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності       

Надходження від:       

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)       

Інші надходження      

Витрачання на оплату:       

Товарів (робіт, послуг)   (568) (603) 

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   (-568) (-603) 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       

Надходження від реалізації:       

фінансових інвестицій       

Надходження від отриманих:       

відсотків   3685 5144 

дивідендів       

Інші надходження       

Витрачання на придбання:       

фінансових інвестицій   (3381) (4534) 

Інші платежі       

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності      304    610 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності       

Надходження від:       

Власного капіталу       

Інші надходження   9 9 

Витрачання на:       

Інші платежі   (142)  (340)  

Чистий рух коштів від фінансової діяльності   -133 -331 

Чистий рух грошових коштів за звітний період   -397 -324 

Залишок коштів на початок року   8594 9347 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів    213  -256 

Залишок коштів на кінець року   8410 8767 
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ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ 

за період, що закінчився 30 червня 2022 року       
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Залишок на 01 січня 

2022року   - - - - 

Всього сукупні доходи 
 

- - - - 

Внески учасників  
 

- - - - 

Разом зміни у капіталі 
 

-  - - 

Залишок на 30 червня 

2022 року 

 

- - - - 

Залишок на 01 січня 

2022 року  

 

- - - - 

Всього сукупні доходи 
 

- - - - 

Разом зміни у капіталі 
 

- - - - 

Залишок на 30 червня 

2022 року  

 

- - - - 

 

                                                                                                                                                                       

 

Інвестиційний портфель  на 30/06/22 

 

Назва активу Код за ЄДРПОУ 

емітента  

Оцінна вартість пакету Частка в загальнiй 

балансовiй вартостi 

активiв НПФ (%) 

Акції українських 

емітентів 

   

ПАТ "ІНТЕРПАЙП НТЗ" 05393116 5,00 0,03 

Облігації українських 

емітентів 

   

Міністерство фінансів 

України 

00013480 1446,0 

 

8,83 

Міністерство фінансів 

України 

00013480 1960,0 

 

11,98 

Міністерство фінансів 

України 

00013480 1205,0 

 

7.36 

Міністерство фінансів 

України 

00013480 1655.0 

 

10,10 
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Міністерство фінансів 

України 

00013480 762.0 

 

4,66 

Міністерство фінансів 

України 

00013480 

903,0 

5,51 

Депозитні рахунки у 

банках 

Код за ЄДРПОУ Сума на депозитних 

рахунках 

Частка в загальнiй 

балансовiй вартостi 

активiв НПФ (%) 

АТ "Ощадбанк"                       00032129 500,00   3,05 

АТ "Ощадбанк"                       00032129 600,00   3,66 

АТ "Ощадбанк"                       00032129 292,00   1,78 

АТ "Південний" 20953647 220,00 1,34 

АТ "Південний" 20953647 77,00   0,47 

АТ "Південний" 20953647 91,00   0,56 

АТ «Кредобанк» 09807862 892,00 5,45 

АТ «Кредобанк» 09807862 701,00 4,28 

АБ «Укргазбанк» 23697280 322,00 1,97 

АБ «Укргазбанк» 23697280 215,00 1,31 

АБ «Укргазбанк» 23697280 190,00 1,16 

АБ «Укргазбанк» 23697280 93,00 0,57 

АБ «Укргазбанк» 23697280 284,00 1,73 

АБ «Укргазбанк» 23697280 645,00 3,94 

АБ «Укргазбанк» 23697280 423,00 2,58 

АБ «Укргазбанк» 23697280 194,00 1,18 

Поточні рахунки у 

банках 

   

АТ «Ощадбанк» 00032129 2,00 0,02 

Банківські метали 00032129 2669,00 16,30 

Дебіторська 

заборгованість 

 30,00 0,18 

Всього  16376,00 100% 

 

Інформація про фонд та програми пенсійного забезпечення 

Інформація про фонд 

  Фінансова звітність Непідприємницького товариства Відкритого недержавного пенсійного фонду 

«Український пенсійний капітал» (далі – Фонд) за I півріччя 2022 року підготовлена  Приватним акціонерним 

товариством «Компанією з управління активами адміністратором пенсійного фонду «Брокбізнесінвест», згідно 

Договора про адміністрування пенсійного фонду №1-05/АПФ від 23.05.2005р. 

  Непідприємницьке товариство Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний 

капітал»-  є непідприємницьким  товариством, створеним 22 грудня   2004 року згідно з Протоколом установчих 

зборів  №1 від 09 вересня 2004 року. 

Строк діяльності Фонду необмежений з моменту внесення Фонду до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб.  

Фонд має Свідоцтво  про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з регулювання ринків 

фінансових послуг України № 3993 від 05  травня  2005р. 

 Фінансові установи, що обслуговують Фонд: 

Адміністратор фонду-Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами Адміністратор 

пенсійного фонду «Брокбізнесінвест» ( далі Адміністратор). Адміністратор Фонду виконує свої обов’язки на 
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підставі договору про адміністрування недержавного пенсійного фонду № 1-05/АПФ  від 23.05.2005 року. 

Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів, серія АВ № 466736 від 20 

серпня 2010 року, видана відповідно до рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг про 

видачу ліцензії № 2290-А від 20.08.2010. Термін дії ліцензії: з 24.01.2008 - безстроковий.  

Банк-Зберігач  Публічне акціонерне товариство  «Ощадбанк» (далі – Зберігач), який надає Фонду відповідні 

послуги згідно з договором № 050548-А  від 27.03.2014 року. Ліцензія на здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку – депозитарної діяльності, діяльності із зберігання активів пенсійних фондів, серія АЕ, № 

286662, видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку №2362 від 10.10.2013 р. Термін дії 

ліцензії: з 12.10.2013 р.- необмежений. 

Компанія з управління активами – Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами 

Адміністратор пенсійного фонду «Брокбізнесінвест». Компанія з управління активами виконує свої обов’язки на 

підставі договору про управління активами недержавного пенсійного фонду № 1-05/КУА від 20.09.20005 р. 

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), серія АГ, № 580033 от 30.11.2011 р., видана 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, строк дії ліцензії безстроково.    

Місцезнаходження : 01135, м. Київ, вул. Дмитрівська, 75, оф.155. 

Органи управління Фонду 

Вищим органом Фонду э загальні збори його засновників. 

Органом управління Фонду є рада Фонду.  

Рада фонду є єдиним регулярно діючим органом управління Фонду, що здійснює контроль за поточною 

діяльністю Фонду та вирішує основні питання його роботи. Засідання Ради Фонду проводяться періодично (не 

рідше ніж раз на квартал). 

Створення інших органів управління Фонду заборонено. 

Засновники 

Станом на 30 червня 2022 року засновниками  Фонду є  юридичні особи: 

1. Приватне акціонерне товариство «Українська військово-страхова компанія», код ЄДРПОУ 31304718, адреса- 

Україна, м. Київ, вул. Андрущенка, 4-Б 

2. Приватне акціонерне товариство науково-виробнича фірма «Ферокерам», код ЄДРПОУ 14310891, адреса- 

Україна, Київська область м.Біла Церква, вул. Фастівська, 23; 

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецьпоставка», код ЄДРПОУ 30072802, адреса – Україна, 

м.Київ, вул.Щорса, 44-Г.  

4. Публічне акціонерне товариство «Одеський кабельний завод «Одескабель», код ЄДРПОУ 05758730, адреса – 

Україна, м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 144; 

5. Товариство з обмеженою відповідальністю «Луганський лікеро-горілчаний завод «Луга-Нова», код ЄДРПОУ 

30996128, адреса – Україна, м. Луганськ, пров. Красногорський, 1; 

6. Приватне акціонерне товариство «Шепетівський цукровий комбінат», код ЄДРПОУ 00373391, адреса – 

Україна, Хмельницька обл., м. Шепетівка, Старокостянтинівське шосе, 31. 

1.5. Опис програм пенсійного забезпечення Фонду 

Відповідно п. 36 МСБО 26 «Облік та звітність за програмами пенсійного забезпечення» Фонд повинен 

містити опис програми пенсійного забезпечення. 

Працедавці та вкладники Фонду 

Загальна кількість вкладників –юридичних осіб   станом на 30.06.2022 складає 13 працедавців. 

Учасники Фонду 

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

право на отримання пенсійних виплат або отримують такі виплати на умовах і в порядку, визначених пенсійним 

контрактом та договором про виплату. 

Кількість учасників на 30.06.2022 р. становить 1761 людей.  

 

 

Тип пенсійної програми з визначеними внесками 
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Вкладники пенсійної програми роблять до Фонду внески на добровільних умовах. Вкладники-фізичні 

особи  можуть робити внески як фіксовані суми. Порядок здійснення та розмір внесків визначений у пенсійній 

схемі та пенсійному контракті. 

Умови припинення пенсійної програми 

Враховуючи добровільний порядок накопичення, пенсійна програма участі у Фонді  може бути 

припинена по ініціативі вкладника у будь-який момент часу. При цьому учасники такого вкладника можуть 

залишатися учасниками Фонду, та, за бажанням, укласти пенсійні контракти на свою користь та самостійно 

продовжувати пенсійне накопичення. 

Порядок укладення пенсійних контрактів з Фондом 

Пенсійний контракт є договором між Фондом та його вкладником, який укладається від імені Фонду його 

Адміністратором, та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійне забезпечення учасника Фонду за рахунок 

пенсійних внесків такого вкладника. Пенсійний контракт укладається у письмової формі. Учасникам по такому 

контракту надається примірник, який включає їх особисті дані.  

Пенсійні схеми, порядок внесення змін до них та їх скасування 

Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, що здійснюється Фондом, визначаються 

пенсійними схемами, які розробляються з дотриманням вимог Закону, інших нормативно-правових актів з питань 

недержавного пенсійного забезпечення та Статуту. 

Фонд використовує одну пенсійну схему: 

Пенсійна схема «Для вкладників юридичних або фізичних осіб з зазначеним вкладником розміром 

пенсійних внесків» 

Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається множенням кількості 

одиниць пенсійних активів Фонду, облікованих на індивідуальному пенсійному рахунку  його учасника, на чисту 

вартість одиниці пенсійних активів Фонду та відображається на індивідуальному пенсійному рахунку учасника 

Фонду. Сума пенсійних коштів усіх учасників пенсійного Фонду дорівнює чистій вартості активів останнього. 

Чиста вартість активів Фонду, кількість одиниць його пенсійних активів та чиста вартість одиниці пенсійних 

активів Фонду визначаються щоденно. 

Пенсійні внески до Фонду 

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

пенсійним контрактом, укладеним з Фондом згідно з умовами обраної пенсійної схеми. Максимальний розмір 

пенсійних внесків не обмежується. Пенсійні внески сплачуються лише в національній валюті України, а у 

випадках, передбачених законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом 

Національного банку України, що діяв на момент сплати, шляхом готівкових та(або) безготівкових розрахунків. 

Юридичні особи сплачують пенсійні внески лише в безготівковій формі. 

Пенсійні внески сплачуються перерахуванням відповідних грошових сум на поточні рахунки Фонду у 

його Зберігача. Розмір та порядок сплати пенсійних внесків встановлюється пенсійним контрактом відповідно до 

обраної пенсійної схеми. 

Пенсійні активи Фонду 

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

діяльності з недержавного пенсійного забезпечення.  

Пенсійні активи Фонду складаються із: 

1) активів у грошових коштах; 

2) активів у цінних паперах; 

3) інших активів згідно із законодавством. 

Інвестиційна діяльність з активами Фонду здійснюється відповідно до його Інвестиційної декларації та 

вимог Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення». 

Інвестиційна декларація 

Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику  Фонду. Інвестиційна 

декларація Фонду затверджена Радою Фонду 04.07.2012 року (протокол № 31) та містить  загальні обмеження  

для забезпечення збереження та примноження пенсійних активів учасників Фонду. Рада Фонду регулярно 

переглядає інвестиційну діяльність Фонду та інвестиційну декларацію. Зміни та доповнення до інвестиційної 

декларації розробляються та затверджуються Радою Фонду.  

Використання пенсійних активів Фонду 
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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. 

Рішення про затвердження фінансової звітності  

     Фінансова звітність «ВНПФ Український пенсійний капітал» за  2 квартал 2022 рік затверджена  Радою фонду    

протоколом № 83 від 29 липня 2022 року.  

3. Суттєві положення облікової політики 

3.1. База, використана для оцінки активів 

     Інвестиції НТ «ВНПФ Український пенсійний капітал» 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. 

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 «Український пенсійний капітал» 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 Український пенсійний капітал» встановлена відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 

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 Український пенсійний капітал» 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 Український пенсійний капітал» за МСФЗ складається і подається 

Адміністратором Фонду згідно з ч. 6 ст. 21 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Раді  

«ВНПФ Український пенсійний капітал» та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку. 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 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. 
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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. 

      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. 
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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 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; 
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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 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. 

 

Опис операційного середовища та економічної ситуації 

24 лютого 2022 року російські війська здійснили вторгнення в Україну та розпочали військові дії на 

значній частині її території. Ці події призвели до людських жертв, значного переміщення населення, 

пошкодження інфраструктури й мали значний негативний вплив на бізнес-середовище в Україні, у тому числі на 

здатність багатьох підприємств продовжувати свою діяльність у звичайному режимі. У відповідь на військові дії, 

Указом Президента України № 64/2022 було введено воєнний стан, який наразі продовжено до 23 серпня 2022 

року. 

Із початком вторгнення російських військ в Україну, усі рейтингові агенції погіршили її кредитний рейтинг. Так, 

25 лютого 2022 року Fitch знизив рейтинг до рівня ССС, 4 березня 2022 року Moody's Investors Service знизив 

рейтинг до рівня Caa2, а 11 березня 2022 року Standard & Poor’s знизив рейтинг до рівня B- із переглядом 

можливого зниження. 

Введення воєнного стану спричинило впровадження Регулятором обмежень щодо діяльності 

недержавних пенсійних фондів, визначених Рішенням НКЦПФР № 144. Зокрема впроваджено обмеження на 

здійснення активних операцій з активами фондів, за винятком розміщення коштів на банківських депозитних 

рахунках та придбання військових облігацій, а також деякі обмеження щодо проведення операцій в системах 

персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів. 
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Продовження військових дій та воєнного стану можуть призвести до впровадження додаткових 

адміністративних обмежень. Ці умови вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під 

сумнів здатність Фонду продовжувати свою діяльність у звичайному режимі. 

Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервної діяльності та не містить 

жодних коригувань, які були б необхідні, якби Фонд не міг продовжувати свою діяльність як безперервну 

діяльність. 

Ця неаудитована проміжна фінансова звітність за І півріччя 2022 року складена відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). 

 

Основні показники діяльності Фонду 

Чисті активи Фонду на 30.06.2022 року -16285 тис.грн. 

Загальна сума надходжень пенсійних внесків до Фонду на 30.06.2022 рік становить- 9 тис.грн. 

За 6 місяці  2022 рік здійснено пенсійних виплат учасникам Фонду та переведень до іншого Фонду на загальну 

суму 66 тис. грн. 

Чиста вартість одиниці пенсійних активів Фонду станом на 30.06.2022 року – 1.9158 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та  короткострокові 

депозити з первісним строком погашення не більше трьох місяців від звітної дати. 

В балансі Фонду  грошові кошти та їх еквіваленти на поточних рахунках, та короткострокові  депозити 

відображені - 8767 тис. грн. : 

 

 

     На 30 червня 2022 року      На 30 червня 2021 року 

Грошові кошти на поточному рахунку у банку 2,00 5,00 

Грошові кошти на інших рахунках у банку 5739,00 6358,00 

Грошові кошти та Їх еквіваленти 

в іноземній валюті (золото) 2669,00 2404,00 

Разом 8410,00 8767,00 

Депозитні вклади розміщені в банках станом на 30 червня 2022 року під ставки : 

-в національній валюті  від 5,00% до 11,00% річних. 

Таблиця депозитних рахунків станом на 30.06.22 

Назва банку Сума на депоз.рах. у тис.грн. Частка в загальній балансовій 

вартості активів НПФ% 

АТ "Ощадбанк"                       500,00   3,05 

АТ "Ощадбанк"                       600,00   3,66 

АТ "Ощадбанк"                       292,00   1,78 

АТ "Південний" 220,00 1,34 

АТ "Південний" 77,00   0,47 

АТ "Південний" 91,00   0,56 

АТ «Кредобанк» 892,00 5,45 

АТ «Кредобанк» 701,00 4,28 

АБ «Укргазбанк» 322,00 1,97 

АБ «Укргазбанк» 215,00 1,31 

АБ «Укргазбанк» 190,00 1,16 

АБ «Укргазбанк» 93,00 0,57 

АБ «Укргазбанк» 284,00 1,73 

АБ «Укргазбанк» 645,00 3,94 
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АБ «Укргазбанк» 423,00 2,58 

АБ «Укргазбанк» 194,00 1,18 

Всього 5739,00 35,03 

 

 

В балансі довгострокові фінансові інвестиції відображені наступним чином: 

 

 

На 30 червня 

2022 року 

     На 30 червня 2021 

року 

ПАТ «Інтерпайп НТЗ» 5,00 5,00 

ОВДП 7931,00 7701,00 

Всього 7936,00 7706,00 

Довгострокові фінансові інвестицій  - інші довгострокові фінансові інвестиції в сумі 7936 тис. грн.  станом на 

30.06.2022р. Їх облік  ведеться за справедливою вартістю. 

 

 

Дебіторська заборгованість  

Дебіторська заборгованість станом на 30 червня 2022 року представлена таким чином: 

 

 

На 30 червня 2022 

року 

 На 30 червня 2021 

року 

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами 30,0 30,0 

Всього 30,0 30,0 

Станом на 30 червня 2022 року фонд не мав простроченої дебіторської заборгованості  

Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та  іншими розрахунками за станом на 30 червня 2022 рік  

відсутня. 

Компонентами дебіторської заборгованості за статтею балансу «З нарахованих доходів» є доходи що складають 

нараховані відсотки по депозитним вкладам та будуть отримані Фондом  впродовж наступного кварталу  2022 

року.  

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 

Станом на 30 червня 2022 рік кредиторська заборгованість за отримані  товари, роботи, послуги, представлена 

наступним чином:  

 

 

На 30 червня 2022 

року 

На 30 червня 2021 

року 

Кредиторська заборгованість перед третіми сторонами 

(постачальниками), в т.ч.:   

в національній валюті 91,00 92,00 

Всього 91,00 92,00 

Дана заборгованість не є суттєвою. Відсотки по такій кредиторській заборгованості не нараховуються, оскільки 

заборгованість погашається протягом 30 днів зі звітної дати та залежить від умов договору з  постачальником 

послуг. 

Компонентом кредиторської  заборгованості за послуги є  зобов'язання по виплаті винагород Компанії по 

управлінню активами за управління активами фонду, винагороди Адміністратору та  винагороди зберігача фонду, 

що виникли в червня 2022 року, та погашаються протягом наступного місяця у липні 2022.                                                                                                                                                                               

 

У звіті про фінансовий результат визначено фінансові доходи та інші доходи фонду  

 Інші  фінансові доходи   
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Перелік по статтям На 30 червня 2022 рік На 30 червня 2021 рік 

Дохід у вигляді одержаних відсотків  788,00 952 

Інші доходи  

 
1600,00 

1504,00 

ВСЬОГО 2388.00 2456,00 

 

 ЧИСТА ВАРТІСТЬ АКТИВІВ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

Станом на 30 червня 2022 рік чиста вартість активів товариства, які відображені у статті балансу «Чиста вартість 

активів недержавного пенсійного фонду» становить : 

 

 

 

На 30 червня 2022 

року 

На 30 червня 2021 

року 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 16285,0 16411,0 

 

 

Адміністративні витрати 

 

 

На 30 червня 

2022 р. 

 На 30 червня 

2021 р. 

Винагорода КУА   343,0 350,0 

Винагорода зберігачу 41,00 42,00 

Винагорода аудитора 18,00 28,00 

Винагорода адміністратора 166,0 170,0 

Інші витрати (які не заборонені законодавством) 0,00 9,00 

Разом 568,0 599,0 

 

 Виконання зобов`язань перед учасниками пенсійного фонду 

 

 

На 30 червня 2022 р. На 30 червня 2021 

р 

Пенсійні виплати на визначений строк, з них  0 0 

Одноразові пенсійні виплати, з  них    

у разі медичного підтвердженого критичного стану здоров`я, 

настання інвалідності  0,00 0,00 

у зв`язку з недосягненням  мінімального розміру накопичень 41,00 300,00 

у зв`язку з виїздом на постійне проживання за межі України 0,00 0,00 

у разі смерті учасника-його спадкоємця 0,0 0,0 

перераховано до іншого нпф 25,00 40,00 

Всього здійснено виплат учасникам  65,00 340,00 

 

 



24 лютого 2022 року російські війська здійснили вторгнення в Україну та розпочали військові дії на 
значній частині її території. Ці події призвели до людських жертв, значного переміщення населення, 
пошкодження інфраструктури й мали значний негативний вплив на бізнес-середовище в Україні, у тому числі на 
здатність багатьох підприємств продовжувати свою діяльність у звичайному режимі. У відповідь на військові дії, 
Указом Президента України № 64/2022 було введено воєнний стан, який наразі продовжено до 23 серпня 2022 
року.
Із початком вторгнення російських військ в Україну, усі рейтингові агенції погіршили її кредитний рейтинг. Так, 
25 лютого 2022 року Fitch знизив рейтинг до рівня ССС, 4 березня 2022 року Moody's Investors Service знизив 
рейтинг до рівня Саа2, а 11 березня 2022 року Standard & Poor’s знизив рейтинг до рівня В- із переглядом 
можливого зниження.

Введення воєнного стану спричинило впровадження Регулятором обмежень щодо діяльності 
недержавних пенсійних фондів, визначених Рішенням НКЦПФР № 144. Зокрема впроваджено обмеження на 
здійснення активних операцій з активами фондів, за винятком розміщення коштів на банківських депозитних 
рахунках та придбання військових облігацій, а також деякі обмеження щодо проведення операцій в системах 
персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів.

Продовження військових дій та воєнного стану можуть призвести до впровадження додаткових 
адміністративних обмежень. Ці умови вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може поставити під 
сумнів здатність Фонду продовжувати свою діяльність у звичайному режимі.

Ця фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервної діяльності та не містить 
жодних коригувань, які були б необхідні, якби Фонд не міг продовжувати свою діяльність як безперервну 
діяльність. У нинішніх умовах Фонд продовжує свою операційну діяльність щодо здійснення недержавного 
пенсійного забезпечення та здійснення пенсійних виплат учасникам. Засновник та керівництво Фонду не мають 
наміру призупиняти діяльність Фонду або ліквідовувати його.

Події після Балансу

Примітки до фінансової звітності, що закінчився 30 червня 2022 року склав Адміністратор Фонду 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОКБІЗНЕСІНВЕСТ».*
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