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1Джерело: КНПФ НБУ. Дані станом на 31.03.2020.

Підсумки місяця

У березні 2020 року фінансовий результат КНПФ НБУ (далі - Фонд) склав -109,6 млн грн. Такий

результат було спричинено переоцінкою портфелю облігацій внутрішньої державної позики

(ОВДП) за справедливою вартістю (див. технічний коментар щодо особливостей обліку ОВДП до

Звіту про результати діяльності Фонду).

Облігації внутрішньої державної позики (ОВДП)

Через перебіг подій, пов’язаних із пандемією COVID-19, зокрема падінням цін на міжнародних

фондових ринках, запровадженням надзвичайної ситуації та оголошенням карантину в Україні та

більшості країн світу відбулося стрімке зниження цін на ОВДП, яке спричинило тимчасову

від’ємну переоцінку портфелю ОВДП Фонду. Зазначимо, що цей портфель обсягом близько 700

млн грн є переважно короткостроковим та утримується до погашення, оскільки Фонд має

достатній запас ліквідності, щоб не вдаватися до дострокового продажу ОВДП за поточними

ринковими цінами для фінансування пенсійних виплат.

Протягом року ми очікуємо поступового зростання ринкової вартості портфелю ОВДП Фонду, а

відтак і обернення накопиченого станом на звітну дату від’ємного фінансового результату.

Депозити

Дохід від операцій з банківськими вкладами цього місяця склав 8,3 млн грн. Відсоткові доходи

становили 7,7 млн грн, а переоцінка за справедливою вартістю через зменшення ринкових ставок

становила 0,6 млн грн.

Корпоративні облігації

У березні портфель корпоративних облігацій заробив 664 тис. грн відсоткового доходу.

Нерухомість

Дохід Фонду від здавання в оренду нерухомості з урахуванням майнових податків цього місяця

склав 79 тис. грн.
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Стаття доходів/витрат Березень
Наростаючим 

підсумком 

Березень 

(інформативно 

за МСФЗ 9) *

Наростаючим 

підсумком 

(інформативно 

за МСФЗ 9) *

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок переоцінки - 615 - 615 

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок використання методу 

ДГП
599 6 077 - -

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок курсової різниці - 4 180 - 4 180 

Зміна справедливої вартості депозитів за рахунок нарахованих доходів 7 687 22 215 7 687 22 215 

Депозити 8 286 33 088 7 687 27 011 

Зміна справедливої вартості ОВДП за рахунок курсової різниці - 3 400 - 3 400 

Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок переоцінки (125 571) (119 040) - -

Зміна справедливої вартості ОДВП за рахунок  нарахованих доходів 7 030 19 383 7 030 19 383 

Фінансовий результат від продажу ОВДП - (419) - (419)

ОВДП (118 540) (96 676) 7 030 22 364 

Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок 

нарахованих доходів
664 2 547 664 2 547 

Амортизація премії/дисконту при погашенні корпоративних облігацій - (2 983) - (2 983)

Зміна справедливої вартості корпоративних облігацій за рахунок 

переоцінки 
- 110 - 110 

Корпоративні облігації 664 (326) 664 (326)

Доходи від оренди нерухомості 100 299 100 299 

Майнові податки (21) (63) (21) (63)

Нерухомість 79 236 79 236 

Доходи від переоцінки дебіторської заборгованості - (0) - (0)

Інші активи - (0) - (0)

Інвестиційний дохід (109 512) (63 678) 15 460 49 285 

Послуги з обслуговування активів - - - -

Аудиторські послуги (126) (433) (126) (433)

Послуги оцінювача - - - -

Юридичні послуги - 40 - 40 

Адміністративні витрати (126) (393) (126) (393)

Уцінка/дооцінка дебіторської заборгованості - - - -

Інші доходи/витрати - - - -

Прибуток (збиток) (109 638) (64 071) 15 334 48 892 

*Технічний коментар щодо особливостей обліку ОВДП:

Згідно із ч. 2 ст. 121  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідно до п. 2  Порядку подання 

фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, фінансова звітність недержавних пенсійних фондів (далі –

НПФ) складається за  міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ).

Принципи фінансової звітності про фінансові активи встановлюються МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» (далі - МСФЗ 9), який має 

застосовуватися всіма суб’єктами господарювання до всіх фінансових інструментів (за певним винятком). 

Не є виключенням і НПФ, але, при цьому, лише в частині, що не суперечить міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 26 «Облік та 

звітність щодо програм пенсійного забезпечення» (далі  - МСБО 26), який безпосередньо визначає вимоги до обліку та звітності НПФ.

Так, наприклад, банки, відповідно до МСФЗ 9, за умови дотримання встановлених критеріїв, зокрема утримання фінансових інструментів 

до погашення, можуть використовувати модель відображення власного портфелю ОВДП за амортизованою собівартістю1, а відповідно,  

ринкові коливання справедливої вартості ОВДП, не впливатимуть на вартість такого портфелю ОВДП.    

При цьому Фонд, відповідно до § 32 МСБО 26, незважаючи на дотримання консервативної інвестиційної стратегії та утримання ОВДП до 

погашення, зобов’язаний відображати фінансові активи за їх справедливою вартістю2. 

Таким чином, Фонд, відповідно до чинного законодавства та Облікової політики, затвердженої Радою Фонду, зобов’язаний на щоденній

основі здійснювати розрахунок справедливої вартості активів. Зокрема, справедлива вартість ОВДП, що знаходяться в портфелі Фонду, 

визначається щоденно на основі даних, які розраховуються та оприлюднюються Національним банком України3. 

1 Основні визначення, що стосуються амортизованої собівартості, наведено в МСБО 39, з текстом якого можна ознайомитись за 

посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_015. 

2 Основні визначення, що стосуються справедливої вартості, наведено в МСФЗ 13 , з текстом якого можна ознайомитись за 

посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_068. 

3 З детальною інформацією щодо розрахунку справедливої вартості ОВДП Національним банком України можна ознайомитись за 

посиланням: https://bank.gov.ua/markets/ovdp/fair-value

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_015
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_068
https://bank.gov.ua/markets/ovdp/fair-value
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Вид активу Валюта
Номінальна 

вартість активів
Вартість активів

Питома вага у 

портфелі

Поточний рахунок НБУ UAH 1 019 1 019 0,1% 

Депозити у державних банках та банках, що контролюються державою UAH 323 307 326 689 23,2% 

Депозити у банках з іноземним капіталом UAH 274 167 284 518 20,2% 

Всього грошові кошти 598 492 612 225 43,5%* 

Облігації внутрішньої державної позики UAH 744 089 663 346 47,1%** 

Облігації корпоративні українських емітентів UAH 42 128 42 128 3,0% 

Облігації корпоративні українських емітентів, щодо яких тривають 

роботи з повернення проблемної заборгованості
UAH 16 180 16 180 1,1% 

Всього облігації 802 397 721 654 51,3% 

Всього акції 6 475 6 475 0,5% 

Всього нерухомість 54 014 54 014 3,8% 

Всього дебіторська заборгованість 106 106 0,0% 

Всього інші активи 12 828 12 828 0,9% 

Всього активи 1 474 312 1 407 302 100%

Поточний рахунок НБУ
0%

Депозити в державних 
банках та банках, що 

контролюються 
державою 23%

Депозити в банках з 
іноземним капіталом

20%

Облігації внутрішньої 
державної позики 47%

Облігації корпоративні 
українських емітентів 3%

Облігації корпоративні, 
щодо яких тривають 
роботи з повернення 

проблемної 
заборгованості 1%

Акції 1%Нерухомість 4%
Дебіторська 

заборгованість 0%Інші активи 1%

Структура активів

*Примітки:

*згідно п.п.4 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено розміщувати на банківських депозитних рахунках у

грошових коштах та в ощадних сертифікатах банків більш як 50% загальної вартості пенсійних активів

** згідно п.п.6 п.1 ст.49 ЗУ «Про недержавне пенсійне забезпечення» заборонено придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, 

доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більш як 50% загальної вартості пенсійних активів
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Назва банку

Розмір 

активів

банку 

станом на 

31.12.2019, 

млн грн

Місце за 

розміром 

активів

Належність 

до переліку 

системно 

важливих 

банків

Частка 

державної 

власності

Найменування 

материнської групи

Рейтинг 

материнської 

групи

Розмір активів 

материнської 

групи станом 

на 31.12.2019, 

млн євро

Географична 

належність 

материнської 

групи

Ощадбанк АТ 314 296 2 + 100% - - - -

Укрексімбанк АТ 202 922 3 + 100% - - - -

Укргазбанк АТ 127 564 4 + 94,9% - - - -

ПроКредит Банк АТ 24 322 15 - 13,2%
ProCredit Holding 

AG&Co. KGaA
BBB (Fitch) 6 698 Німеччина

Кредобанк АТ 19 868 18 + 31,4%

Powszechna Kasa 

Oszczednosci Bank 

Polski Spolka Akcyjna

A2 (Moody's) 81 463 Польща

Укргазбанк АТ 24%

Укрексімбанк АТ
25%

Ощадбанк АТ 4%

ПроКредит Банк АТ
24%

Кредобанк АТ 23%

Структура портфелю депозитів
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*Примітки:

чиста вартість активів пенсійного фонду - різниця між вартістю активів пенсійного фонду на день проведення підрахунку та сумою 

зобов'язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на день проведення підрахунку.

чиста вартість одиниці пенсійних активів – розрахункова вартість одиниці пенсійних активів, що визначається шляхом ділення чистої 

вартості активів на загальну кількість одиниць пенсійних активів на день підрахунку.

Джерело: КНПФ НБУ, НБУ. Дані станом на 31.03.2020.


