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Повис найменування
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Ми провели аудит фінансової звітності Відкритого недержавного пенсійного фонду 
«ПЕНСІЙНА ОПІКА» (скорочена назва -  ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА») (надалі - ВНПФ 
«ПЕНСІЙНА ОПІКА») за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року, що додається, та включає 
фінансові звіти, складені на бланках по формам, затвердженим Міністерством фінансів України:

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31Л2.2015 р. (Форма № 1);
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік Форма № 2);
• Звіт про рух грощових коштів (за прямим методом) за 2015 рік (Форма № 3);
• Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма № 4);
• Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік в довільній формі.

Фінансові звіти було складено управлінським персоналом із використанням концептуальної 
основи бухгалтерського обліку -  Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:
Управлінський персонал адміністратора ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» несе відповідальність за 

складання і достовірне подаїїіія цієї фінансової звітності відповідно до концептуальної основи 
фінансової звітності -  Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). та за такий 
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора:
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі 

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про 
аудиторську діяльність» (в редакції Закону України від 14.09.2006 р. № 140-У). «Положення про 
порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду 
звітності з недержавного пенсійного забезпечення» затвердженого Розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 27.10.2011 №  674 та Міжнародних 
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, 
виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), рік 
видання 2014, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АНУ від 
29.12.2015 р. № 320/1 (надалі -  МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для огримання достатньої впевненості, 
що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.



Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
ЩОДО сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, 
включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайсгва або 
помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що 
стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з 
метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення 
думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання 
фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази достатні та прийнятні і забезпечують достатню 
та відповідну основу для висловлення аудиторської думки.

Висловлення думки

Безумовно -  позитивна думка
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» 

станом на 31.12.2015 р. Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 
«Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудигорських 
доказів.

Концептуальною основою фінансової звітності є загальні вимоги стосовно подання 
інформації про фінансову звітність згідно з МСФЗ, які вимагають правдивого 
розкриття і подання інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, 
суттєвості. порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

На думку аудитора, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суїтєвих аспектах 
фінансовий стан ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» станом на 31 грудня 2015 року та його фінансові 
результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності та вимогам діючого законодавства України.

II, Розділ «Звіт про інші правові та реї уляториі вимоги»

Стан корпоративного управління
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у тому 

числі внутрішнього аудиту відповідно до Законів України «Про інститути спільного 
інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні ф онди)» , «Про недержавне пенсійне 
забезпечення» та «Про депозитарну систему України» «Про державне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, або фінансуванню тероризму» було отримання доказів, які дозволяють сформувати 
судження щодо відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону 
України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

Формування складу органів корпоративного управління ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» 
здійснювалося у 2015 році відповідно до законодавству України.

Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) здійснюється на підставі Законів 
України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг». «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», а також на 
підставі положення про службу внутрішнього аудиту (контролю ).

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна 
зробити висновок, що система корпоративного управляння створена, але вимагає подальшого 
удосконалення.

Шахрайство при аудиті фінансової звітності.
При проведенні ідентифікації та оцінки аудиторських ризиків суттєвог о викривлення фінансової



звітності внаслідок шахрайства (MCA 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 
шахрайства, при аудиті фінансової звітності») не виявлено обставин, шо свідчать про можливість 
шахрайства.

Інформація щодо пов*язанііх осіб
В процесі виконання аудиторських процедур фінансової В Н П Ф  « П Е Н С ІЙ Н А  О П ІК А » ,  в 
інформації щодо переліку пов’язаних осіб порушень та відхилень не встановлено.

Події після дати балансу
Протягом 2015 року у ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» не відбулося подій, які не були відображені у 
фінансовій звітності, та можуть вплинути на його фінансовий стан та призвести до значної 
зміни вартості його чистих активів.
9.02.2016 р. протоколом засідання № 2-2016 ради ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» було розглянуто 
надану адміністратором фонду ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» та затверджено фінансову звітність 
ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА».

Достовірність, повнота та відповідність чинному законодавству та 
встановленим вимогам річної фінансової звітності 

Аудит активів у бухгалтерському обліку.

За станом на 31.12.2015 року загальні активи ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» в порівнянні з 
даними на початок 2015 року збільшились на 338 тис. ірн. і відповідно складають 5822 тис. гри., 
а саме:

Необоротні активи -  2762 тис. гри.
Оборотні активи -  3060 тис. гри.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності 
достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Необоротні активи:
Фонд визнає актив нематеріальним активом, якпю є ймовірність того, пю майбутні 

економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до фонду та собівартість акгиву 
можна достовірно оцінити.

Необоротні активи станом на 31.12.2015 року складають 2762 тис. гри. і включають:
- Основні засоби, первісна вартість 849 тис. грн., знос О тис. гри., балансова вартість

-  849 тис. гри.;
- Інші довгострокові фінансові інвестиції -  1913 тис. грн. (збільшилися протягом 

року на 998 тис. грн.).
Метод нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів -  

прямолінійний.
Інформація про основні засоби та фінансові інвестиції розкрита в Примітках до фінансової 

звітності за 2015 рік у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Оборотні активи:
До оборотних активів на суму 3060 тис. грн. віднесені активи, строк корисного 

використання (або строки погашення заборгованості) менше одного року, в тому числі:
1) дебіторська заборгованість -  35 тис. грн., в том}’ числі:
- з нарахованих доходів -  32 тис. грн. (зменшилася на ЗО тис. грн.);
- інша поточна дебіторська заборгованість -  З тис. грн. (зменшилася на З тис. грн.);
2) поточні фінансові інвестиції-  1338 тис. грн. (збільшилися на 906 тис. і рн.):
3) грошові кошти -  1687 тис. гри.(зменшилися на 1505 тис. гри.).

В 2015 році резерв сумнівних боргів не створювався в зв'язку із відсутністю простроченої



дебіторської заборгованості.
Запаси на балансі Товариства на початок та кінець 2015 року відсутні.
Інформація про оборотні активи розкрита в Примітках до фінансової звітності за 2013 рік у 

відповідності до МСФЗ.
Аудиторами підтверджуються достовірність, повнота та відповідність чинному 

законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки оборотних та необоротних активів 
згідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Аудит зобов’язань і забезпечень.

Зобов’язання відображуються в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та 
існує ймовірність зменшення економічних вигод внаслідок їх погашення. Визнання, класифікація 
та оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Інвентаризація зобов’язань була проведена під час обов’язкової інвентаризації перед 
складанням річної звітності, згідно вимог Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, 
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року № 879 (зі змінами та 
доповненнями).

Нарахована сума виплати працівникам за роботу, виконану ними протягом звітного періоду, 
визнається поточним зобов’язанням. Програм з визначеним внеском або з визначеною виплатою, 
а також з виплатою інструментами власного капіталу, не було.

Зобов’язання поділені на:
довгострокові -  зі строком погашення більше одіюго року, а саме: інші довгострокові 
зобов’язання в сумі О тис. грн. (протягом року були незмінними) та
поточні -  зі строком погашення до одного року на суму 66 тис. грн. (збільшилися за 2015
рік 10 тис. грн.), в тому числі:
поточна кредиторська заборгованість за:

о Товари, роботи, послуги -  66 тис. грн.
У примітках до фінансової звітності ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» за 2015 рік розкрита 

інформація щодо зобов’язань згідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Аудиторами підтверджуються достовірність, повнота та відпові;шість чинному 

законодавству даних щодо визнання, класифікації та оцінки зобов’язань згідно до вимог МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти».

Аудит власного капіталу

Станом па 31.12.2015 року загальний розмір власного капіталу ВНПФ «ПЕНСІЙНА 
ОПІКА» складає 5756 тис. грн. (пайовий капітал).

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в бшіансі фонду в повній 
мірі відповідає вимогам чинного законодавства України

Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності
ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» 

відображених у фінансовій звітності.

Прибуток (чистий фінансовий результат) поточного року складає 170 тис. грн.
На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної 

діяльності фонду ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід». За результатами 
аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах-ордерах та 
оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат фонду за 2015 рік 
відповідають первинним документам та даним фінансової звітності. Аудитор вважає, що звіт про 
фінансові результати за 2015 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає 
величину і структуру доходів та витрат фонду, а також розкриває інформацію про них.



Звіт про рух грошових коштів

Аудитор відмічає, що метою складання Звіту є надання користувачам фінансової звітності 
повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у і ропіових коштах 
фонду та їх еквівалентах за звітний період.

Аудитор відмічає, що чистий рух коштів від операційної діяльності фонду складає (3083) 
тис. грн., чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає 123 тис. грн., чистий рух коштів 
від фінансової діяльності складає 158 тис. грн. На кінець звітного періоду залишок грошових 
коштів фонду склав 1687 тис. грн.

Проведена перевірка, шляхом тестування зібраних доказів, які підтверджують суми та 
розкривають інформацію у наданих фінансових звітах, щодо руху грошових коштів в цілому. 
Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка інформації про рух грошових коштів дає 
обгрунтовану підставу для висловлення думки:
а) фінансові звіти, а саме звіт про рух грошових коштів фонду в цілому справедливо й достовірно 
відображає рух грош ових коштів фонду за 2015 рік, відповідно до МСФО;
б) фонд в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання 
принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2015 року.

Звіт про власний капітал

В процесі аудиторської перевірки, аудитором було отримано достатньо документів, які 
дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності відображення та 
розкриття інформації про власний капітал та змін у звітному періоді, згідно концептуальній 
основі.

Загальними змінами власного капіталу у 2015 році були: збільшення пайового капіталу на 
328 тис. грн.

Проведена перевірка, шляхом тестування зібраних доказів, які підтверджують суми та 
розкривають інформацію у наданих фінансових звітах, що/ю власного капіталу в цілому. Аудитор 
вважає, що проведена аудиторська перевірка інформації про власний капітал дає обгрунтовану 
підставу для висловлення думки:
а) фінансові звіти, а саме звіт про власний капітал фонду в цілому справедливо й достовірно 
відображає власний капітал фонду у 2015 році, згідно концептуальній основі;
б) фонд в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2015 року.

Онінка ризиків та сисіем  управлііініі ними

ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» 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 ва-іютний ризик, відсотковий та інший ціновий 
ризик.

Ринковий ризик -  це ризик того, цю 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 вартісгь або майбу ї ні і рошові 
потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін ( окрім і их, що



виникають унаслідок відсоткового р р ^ і р  ,чи валютного ризику), незалежно від того, чи 
спричинені вони чинниками, характе^з^ими для окрембРЬ 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 ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» використовує диверсифікацію активів та 
дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти, що встаногілені в 
Інвестиційній декларації.

Валютний ризик -  це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 
від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. Для управління 
валютними ризиками ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» контролює частку активів, номінованих в 
іноземній валюті, у загальному обсязі активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі 
аналізу чутливості. Визначення порогу чутливості Фонду здійснювалося на основі статисгичних 
даних НБУ щодо динаміки курсу гривні до іноземних валют, на основі яких була розрахована 
історична волатильність курсу, що визначається як стандартне відхилення річної дохідності від 
володіння іноземною валютою за період.

Ризик ліквідності -  ризик того, що суб’єкт господарювання матиме труднощі в ході 
виконання зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом 
поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» не 
наражається на значні ризики ліквідності, оскільки його зобов’язання перед учасниками 
обмежуються наявними активами. Для управління ризиком ліквідності Фонду контролюються 
обсяги ліквідних активів, які можуть бути конвертовані у грошові кошти упродовж п'яти днів.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА 
‘ТРА Н Т ЬЕ” у вигляді ТОВ

Код СДРПОУ 21026423

Місцезнаходження: 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15

Дата та орган проведення державної 
реєстрації:

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської 
міської ради 23 травня 1995 року з номером 
запису про включення до СДР 
1 556 120 0000 006896

Свідоцтва про внесення в реєстр 
аудиторських фірм та аудиторів, які 
надають аудиторські послуги

№? 4420 Р і ш е н н я  А у д и т о р с ь к о ї  п а л а т и  У к р а ї н и  
від 27.01.2011 р. з а №  227/3.1

Свідоцтво Нацкомфінпослуг про включеіпія до 
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які 
можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ № 0089 від 26.12.2013 р. 
чинно до 26.11.2020 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю 
якості № 0167, рішення АНУ від 03.11.2011 № 
240/5

Інформація про аудитора Пархоменко Ольга Сергіївна

Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий 
рішенням Аудиторської палати України № 162/4 
від 13.04.2006 р.. терміном дії до 13.04.2016 р.



Контактний телефон (0482) 32-46-99

Договір на проведення аудиту' № 01/1502-16 від 15 лютого 2016 року

Дата початку та закінчення проведення 
аудиту

15 лютого 2016 року по 24 березня 2016 року

Директор, аудитор 
АКФ «ГРАНТЬЕ»

'г ІТі іс)
о .  С. Пархомеїіко

(сертифікат аудитора серії А № 006098)

Р,^ПТЬІІ
м. Одеса, вул. Велика Арнау+і^ька; 15.
Дата аудиторського звіту: 24 І Д і  ^



J0900108

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство Відкритий недержавний пеіісіПііиП фонд "ІІЕІ1СІПІ1А ОПІКА" 
Територія ».Донецьк Ворошиловський район
Організаційно-правова форма господарювання недержавне пенсійне забезпечення
Вид економічної діяльності недержавне пенсійне забезпечення________________

Середня кількіш, працівників ' _0________________________________________
Адреса, телефон

Дата (рік, місяць, число)
__  за ЄДРПОУ
_  заКОАТУУ 
_  заКОПФГ 

за КВЕД

КОДИ
01 . 01.2016

34456619
1410136300

65.30

м.Донецьк,Ворошиловськнй район,бульвар Пушкіна,будинок 2А_________________ _____________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "V" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності J

на І
Баланс (Звіт про фінансовий стан)

31 грудня І І 2015 І року

Форма № 1 КодзаДКУД 1801001

Актив
Код

рядка
11а початок 

ЗВІТНОГО періоду

На кінець зв ітн ого  

періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 . -

первісна вартість 1001 . .

накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - .

Основні засоби: 1010 849 849
первісна вартість 1011 849 849
знос 1012 -

Інвестиційна нерухомість І0І5 -

первісна вартість 1016 -

знос 1017 .

Довгострокові біологічні активи: 1020 -

первісна вартість 1021 -

накопичена амортизація 1022 -

Довгострокові фінансові інвестиції:
1030ЯКІ обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції 1035 915 1913
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 .

Відстрочені податкові активи 1045 -

Гудвіл 1050 -

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 -

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 -

Інші необоротні активи 1090 .

Усього за розділом І 1095 1764 2762
П . Оборотні активи

Запаси 1100 .

Виробничі запаси 1101 -

Незавершене виробництво 1102 -

Готова продукція ПОЗ .

Товари 1104 -

Поточні біологічні активи 1110 -

Депозити перестрахування 1115 -

Векселі одержані 1120 -

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 34
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 1130
за виданими авансами
3 бюджетом 1135
у тому числі 3 податку на прибуток 1136
3 нарахованих доходів 1140 62 32
із внутрішніх розрахунків 1145 -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3
Поточні фінансові інвестиції 1160 432 1338
Грошові кошти та їх еквівалеігги: 1165 3192 1687
Готівка 1166 - -

Рахунки в банках 1167 3192 1687
Витрати майбутніх періодів 1170 - -

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -

у тому числі в: 1181 - -



резервах довгострокових зобов’язаль
резервах збитків або резервах належиих виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 3720 3060

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 5484 5822

Пасив
Код

рялка
На початок 

звітного періоду
На кінець звітного 

періоду

1 2 3 4

І. ВляснпП капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5428 5756

Внески до незаресстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 -
Додатковий капітал 1410 -
ЕмісіПішй дохід 1411 -
Накопичені курсові різниці 1412 -
РезервниП капітал 1415 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 -
Усього за розділом І 1495 5428 5756

II. Довгострокові зобов’язання і забезпсчеіпія
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Сірахові резерви 1530
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531

резерв збитків або резерв належних виплат 1532
резерв незароблених премій 1533
інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595

III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 .

Векселі видані 1605 _
Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями 1610 -

товари, роботи, послуги 1615 56 66
розрахунками з бюджетом 1620
у  т о м у  ч и сл і 3 п о д а т к у  н а  п р и б у т о к 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
ІЗ в н у т р іш н іх  р о з р а х у н к ів 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом III 1695 56 66

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700

. _
.•У -'"!

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 -
Баланс .

---------- -^  --------------------------------------------------------------------------
1 9 0 0 /

! і ' і / ' ї т т H-V \.- '.!в Я 2 2

Керівник

Головний бухгалтер
( .А д п и с ) ^  (ін іціали та прізвищ е)

' Визначається в порядку, встановленому цкш рвіґьним органом виконавчої влади, що реалізус державну політику у сфері статистики

' 4 !Ш Ы

Мсльченко Роман Олексійович
(ініціали та прізвищ е)

Каришена Олена Анатоліївна



J0900207

Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд "ПЕНСІЙНА ОПІКА"
(н а й м е н у в а н н я )

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

01.01.2016
34456619

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І 12 місяців | | 2015 | р.

Форма № 2 КодзаДКУД 1801003
1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття К од рядка За звітний період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 _ ,

Чисті зароблені страхові премії 2010 _ .

Премії підписані, валова сума 2011 . .
Премії, передані у перестрахування 2012 _ .

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 _ _

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 . .

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( - ) ( - )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
В аловий;
прибуток 2090 - -

збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 . _

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 . .

Зміна частки псрестраховиків в інших страхових резервах 2112 _ .

Інші операційні доходи 2120 1294 2685
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 . .

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 - .

Адміністративні витрати 2130 ( 233) (3 1 7 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( • ) ( 355)
Витрат від зміни вартості активів, які оціню ю ться за справедливою  вартістю 2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 _ _

ФіпапсовіїГі резул ьтат  від  операи іііно ї д іяльн ості;
прибуток 2190 І06І 2013
збиток 2195 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 2200 . -

Інші фінансові доходи 2220 122 199
Інші доходи 2240 112 6013
Дохід від благодійної допомоги 2241 - -

Фінансові витрата 2250 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капітапі 2255 ( - ) { - )
Інші витрати 2270 (1125) (56 1 5 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 _ .

Ф інансовий резул ьтат  до опи даткуваїїн я :
прибуток 2290 170 2610
збиток 2295 ( - ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 . .

П рибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 . .

Чистий ф інансовий р езул ьтат:
прибуток 2350 170 2610
збиток 2355 ( - ) { - )

П. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - .

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 . -

Накопичені курсові різниці 2410 - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -

Інший сукупний дохід до ополаткувапня 2450 - -

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - .

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 170 2610

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 - -

Відрахування на соціальні заходи 2510 . .

Амортизація 2515 - -

Інші операційні витрати 2520 233 672
Разом 2550 233 672



Назва статті Код рядка За звітний період
За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скорнгована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Керівник

Головний бухгалтер

Мсльчсико Роман Олексійович
(Ініціали та прізвищ е)

Каришема Олена Анатоліївна
(ін іціали та прізвищ е)



Підприємство Відкритий недержавний пенсійний фонд "ПЕНСІЙНА ОПІКА'
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
на І

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

01.01.2016

34456619

3 1 грудня 2015 І року

Форма № З Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
рялка За звітний період За аналогічний період попереднього 

року
1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування ЗОЮ
Надаодження від отримання субсидій, дотацій ЗОН
Надаодження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надаодження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надаодження від операційної оренди 3040 48 10
Надаодження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надаодження від страхових премій 3050
Надаодження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 312
Витрачання на оплату 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (211) (281)

Праці 3105 ( - ) ( - )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( - ) ( - )
Зобов’язань 3 податків і зборів 3115 (1 ) (12)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 - -

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 - -

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 . -

Витрачання на оплату авансів 3135 - .

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 - -

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - .

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 - -

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 . -

Інші витрачання 3190 (2919) (2996)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (-3083) (-2967)
11. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надаодження від реалізації: 
фінансових інвестицій 3200 2969 4135

необоротних активів 3205 - .

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 121 113

дивідендів 3220 - 11
Надходження від деривативів 3225 - -

Надходження від погашення позик 3230 - -

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської 
одиниці 3235 - -

Інші надаодження 3250 - -

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 2967) ( 3445)

необоротних активів 3260 ( - ) ( - )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 - -

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської 
одиниці 3280 - -

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 123 814
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надаодження від 
Власного капіталу 3300 - -

Отримання позик 3305 - -

Надаодження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 . -

Інші надаодження 3340 158 66
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 (- ) ( - )
Погашення позик 3350 - -



Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 -
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 -
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

3375 -

Інші платежі 3390 ( - ) (5)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 158 61
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2802 -2092
Залишок коштів на початок року 3405 3192 2977
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1297 ___2307
Залишок коштів на кінець року 3415 Ш 1^ 3192

Керівник ^

Головний бухгалтер

Мельченко Роман Олексійович
{Ініціали та  прізвищ е)

Каришена Олена Анатоліївна
(Ініціали та  прізвищ е)



Підприемстао Відкритий недержавний пенсійніїй фонд "ПЕНСІЙНА ОПІКА"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 
за ЄДРПОУ

01.01.2016
34-15661!>

Звіт про власннн капітал
12 місяців 2015

Форма № 4 КодзаДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Іареестровани 
й капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Іерозподілени 
й прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок иа початок року 4000 5428 - . . . . . 5428
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - .
Інші зміни 4090 - - - -
Скоригований залишок на 
початок року

4095 5428 - - 5428

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період

4100 - - 170 170

Інший сукупний дохід за звітний 
період 4110 - -

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів

4111 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструмеїггів

4112 - -

Накопичені курсові різниці 4113 - -
Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

4114 - -

Інший сукупний дохід 4116 - -
Розподіл прибутку
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - -
Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу

4205 170 - -170

Відрахування до резервного капіталу 4210 - -
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до 
законодавства

4215 - -

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних (цільових) 
фондів

4220 - -

Сума чистого прибутку на 
маї'еріальне заохочення

4225 - -

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - -
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 - -
Перепродаж викуплених акцій 
(часток)

4265 - -

Анулювання викуплених акцій 
(часток)

4270 - -

Вилучення частки в капіталі 4275 - -
Зменшення номінальної вартості 
акцій

4280 - -

Інші зміни в капіталі 4290 158 - 158
Приібання (продаж) 
некоитрольованої частки в 
дочірньому підприємстві

4291 - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 328 - - - 328
Залишок па кінець року 4300 5756 - - - 5756

, -М ел ьч ен к о  Роман Олексійович  

Каришена Олена Анатоліївна



ПРИМІТКИ до ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

1.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ВІДПОВІДНО до МСБО 26«ЗВІТН1СТЬ щодо ПРОГРАМ ПЕНСІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

1.1. Звіт про наявні чисті активи, призначені для виплатМСБО 26.16 (б), МСБО 26.13, МСБО 26.35(а) ,(грн)

Показники Код

рядка

Дані на по
чаток звіт
ного пеоіолу

Наростаючим 
підсумком на 
кінень звітного

1 2 3 4
Частина 1
Грошові кошти, розмішені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, із них: 010 1409189,91 1675899.38
ощадні (депозитні) сертифікати банків 011 - -
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими радами відповідно до законодавства.

020 - -

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України. 030 - -
у тому числі, придбані за рахунок коштів, із яких здійснюються пенсійні виплати на 
визначеіпій строк

031 - -

Об.іііації підприємств, емітентами яких с резиденти України, 040 914610 1913003,65
Акції > країнських емітентів 050 432284,7 1337531.31
і Іінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав 060 - -
Цінні папери іноземних емітентів (р. 07! + р. 072). із них 070 - -
кнії іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України «Про недер

жавне пенсійне забезпечення»
071 - -

облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до 
законодавства

072 - -

Іпотечні цінні папери 080 - -
Об'єкти нерухомості 090 849055.01 849055,01
Ьанківські метали 100 - -
Дебіторська заборгованість (р.111+р. 112+р.113+р. 114). з них 110 95513,93 32309.22
заборгованість, пов’язана з придбанням (продажем) активів III - -
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за
nniiraiiiuMM

112 61839.39 32309.22

заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду 1 ІЗ - -
інша дебіторська заборгованість 114 33674.54 -
Дкгиви. не заборонені законодавством України (із розбивкою за видами активів) 120 - -
Загальна сума інвестиційного (|)онд\ (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 3700653.55 5807798,57

Кошги на поіочномч рах\ нк\ 140 1782794,39 13598.27
\ тому числі кошти, шо знаходяться на кліринговому рахунку 141 - 2994,78
Загальна варі ici ь акі ивів (|)онду (р. 1 ЗО + р. 140) 150 5483447.94 5821396.84
^Часі ина 11
лредиторська заборгованість (р. 161 р. 162): 160 - -
1 Іеперсоніфіковані внески 161 - -
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів 162 - -
Заборгованість (І)онду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування 
кошіів(р. 171  ̂ р. 172). \ том\ числі

170 - -

Заборгованість із перерах\ вання пенсійних коштів до іншої установи (іншого 
пенсійного фонду, страховика. банк\)

171 - -

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

172

1 Іоказники Код

рядка

Дані на по
чаток звітного 
періоду

Наростаючим під
сумком на кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
1 Заборгованість із вілііікодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат 
нолержавного пенсійного фонду (р. 1810 + р. 1811 р. 1812 + р. 1813 + р. 1814 р. 
1815 + р. 1816 + р. 1817 * р. 1818 р. 1819 + р. 1820). у тому числі

180 55861.87 66103,67

Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду 1810 25374.53 61170.76
Винагорода за настання послуг з управління активами пенсійного фонду 1811 27149.00 2422.53
Оплата послуг зберігача 1812 3338.34 2510.38
Оплата посл\тз проведення п.іанових аудиторських превірок 1813 - -
Оплата послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які 
надаються третіми особами

1814 -



Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на 
меру ХОМ іссть

1815 - -

Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним 
законодавством з недержавного пенсійного забезпечення

1816 - -

Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за 
отримані, але не сплачені пенсійним фондом активи

190 • -

Загальна сума зобов'язань фонду 2 0 0 55861.87 66103.67
Чиста вартість активів фонду 210 5427586,07 5755293.17

1.2. Звіт про зміни в чистих активах, наявних для виплат МСБО 26.16 (б), МСБО 26.34 (а) 

(грн)

Показники Код

рядка

Дані на 
початок 
звітного
П Л Г Л І Г к  п \ /

Усього за ос
танній квар
тал звітного

Наростаючим 
підсумком на 
кінець звітно-

1 2 3 4 5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду 1 X X 5427586,07
Частина 1
1. Надходження пенсійних внесків
Пенсійні внески від фізичних осіб (р. 011 + р. 012), із них 010 761630,00 - -

від учасників, які є вкладниками 011 693330,00 - -
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки) 012 68300,00 - -

Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців 020 - - -

1 Іенсійні внески від юридичних осіб (р. 03 1 р. 032 + р. 033), із 030 602220,00 - -

від засновника недержавного пенсійного фонду 031 4500,00 - -

віл роботолавця-іілатника 032 597720 - -
ВІД нро(|)ссійного об'єднання 033 - - -

Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного 
фонд\ (р. 041 + р. 042 р. 043). із них

040 6299690,28 - 158125,25

віл банку 041 - - -

віл іншого недержавного пенсійного фонду 042 6299690,28 - 158125,25
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 р. 040) 050 7663540,28 - 158125,25

2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р. 061 + р. 062) 060 890508,49 - -

пенсійні виплати на визначений строк (р. 0611 + р. 0612 + р. 0613). 061 - - -

строком виплат від 10 до 15 років 0611 - - -

строком виплат від 15 до 20 років 0612 - - -

строком виплат понад 20 років 0613 - - -

одноразові пенсійні виплати (р. 0621 + р. 0622 + р. 0623 + р. 0624). 
із них

062 890508,49 - -

\ разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, 
настання інвалідності

0621 1 16888,81 - -

> зв'язку 3 недосягненням мінімального розміру накопичень 0622 751578,12 - -

> зв'язки 3 виїздом на постійне проживання за межі України 0623 7619,83 - -

> разі смергі учасника - його спіикоємцям 0624 14421,73 - -

Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного 
пенсійного фонду (р. 071 + р. 072). із них

070 2974624,96 - -

лля укладення пенсійного контракту (р. 0711 + р. 0712). із них 071 2974624,96 - -

■Ч.тя укладення договору про виплату пенсії на визначений строк 072 - - -

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати 
договорів страхування довічної пенсії (р. 081 + р. 082). із них

080 - - -

Для оплати договорів страхуваїшя ризику настання інвалідності 090 - - -

Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття
'іептмтипгп пригіміїпт naw iikv fn 1 0+ n ІП7\ і? ии\

100 - - -

Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання 
зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 
112), у тому числі

110 X

Заборгованість! перерахування пенсійних коштів до іншої 
\станови (іншого пенсійного Фонл\. страховика. банк\)

і 11 - X -

Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними 112 - X -
Загальний обсяг зобов'язань перед учасниками (р. 60 + р. 070 + р. 
080 - р. 090 ’ р. 100 -  р. 1 10)

120 3865133,45 - -



Витрати на оплату послуг Адміністратора, наданих учаснику за 
рахунок пенсійних коштів та не пов'язаних зі здійсненням виплат

130 5,00 - -

Частина 11
Дохід (втрати) від \ правління активами пенсійного фонду:
1. Прибу їок ( ібиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду
1 Іінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів 
України (р. 141 + р. 142);

140 -33115,77 - -

дохід від продаж) 141 -52343,94 - -
іісрсопінка 142 19228,17 - -
1 Іінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів 
Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до 
законодавства (р. 151 + р. 152):

150 -534,25

дохід від продажу 151 -707,00 -
переоцінка 152 172,75
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162): 160 -
дохід від продажу 161 -
переоцінка 162 -
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 
171 +р. 172):

170 -7417,99 -7305,97 -20099,02

дохід від продаж) 171 -6599,63
переоцінка 172 -818,36 -7305,97 -20099,02
Акції\країііських емітентів (р. 181 + р. 182): 180 -232085,20 -212865,10 -993651,82
ох ід від продажу 181 -149722,19 -21 1496,22 -222485,33

переоцінка 182 -82363,01 -1368,88 -771166,49
1 Іінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних 
держав (р. 191  ̂ р. ІУ2):

190 -

дохід від продаж) 191 -
переоцінка 192 -
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202): 200 -
дохід від продаж) 201 - -
переоцінка 202 - -
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212): 210 - -
дохід від продажу 211 - -
переоцінка 212 - -
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222): 220 - -
дохід від продажу 221 - -
переоцінка 222 _
ОбЧкги иер)ло\іості (р, 231 р. 232): 230 -503050,55 -
дохід від продажу 231 - -
.ереоцінка 232 -503050,55 -

Ьанківські метали (р. 241 р. 242): 240 54805,20 -
• кіхід від продаж) 241 -8818,13 -
кч рсова різниця 242 63623,33 -
Списання кредиторської заборгованості 250 - -
Виб)Т'гя активів, які перестають відповідати такому стану, за якого 
вони визнаються активами (з указаниям активу)

260 -29890,70 -

іншими активами, не заборонени\т законодавством України 270 - -
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 •+• р. 170 + р. 180 + р. 190 р. 200 + 
р. 210 + р 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 ^ р. 270)

280 -751289,26 -220171,07 -1013750,84

2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійіюго <)онду
Дохід (втрати) від коштів, розмішених на вкла,тних (депозитних) 
банківських рах) нках. із них;

290 665986,93 19162,57 87246,86

дохід від коштів, розміщених в ошадпих (депозитних) 29! - - -

Дохід від боргових цінних паперів (р. ЗОЇ + р. 302 + р. 303 + р. 304 
!• р. 305 + р. 306 + р. 307):

300 188682,74 7306,15 34874,02

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів 
України

ЗОЇ 85340,53 - -

цінних паперів, дохід за якими гарантоваїю Радою міністрів 
Лвгономної Респ)бліки Крим, місцевими радами відповідно до

302 4488,00 - -

облігацій місцевих позик 303 - - -
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України 304 98854,21 7306,15 34874,02
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних 305 - - -



облігацій іноземних емітентів 306 - _
ніотечних цшних паперів 307 . - _
Дивіденди від (р. 311 -г- р. 312): 310 17004,82 89,62 89,62
акцій українських емітентів 311 17004,82 89,62 89,62
акцій іноземних емітентів 312 - - -

Плата за користування об'єктами нерухомості 320 59291,90 - -

Відсотки, нараховані на кошти, розміщені в банківських металах 330 2386,31 - -
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться па поточному 340 - - 26,64
Дохід від користування іншими активами, не забороненими 
законодавством України (з розбивкою за вилами активів)

350 - - -

Усього (р. 290 + р. 300 + р. 3 10 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350) 360 933352,70 26558,34 122237,14

3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду 370 233001 1,2 189672,72 1294198,91

4. Витрати, що віліііколов> ються за рахунок пенсійних активів
Виграти на оплагу послуг з адміністрування недержавного 
пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384). із них:

380 250034,22 29543,55 125325,45

послуги 3 аііміністрування недержавного пенсійного фонду 381 249254,22 29543,55 124130,45
рекламні послчги 382 - - -
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного 
пенсійного (І)ОНЛУ

383 780,00 - 1195,00

Винагорода за надання послуг з управління активами 
недержавного пенсійного фонду

390 478183,72 1484,61 58270,59

Оплата послуг зберігача 400 107462,47 7423,00 31119,73
Оплата послуг із проведення планових аудиторських перевірок 
недержавного пенсійного фонду

410 10000,00 “ 5000,00

Оплата послуг, пов'язаних зі здійсненням операцій з пенсійними 
активами, які надаються третіми особами (р. 421 р. 422). із них:

420 26387,00 300,00 6171,05

послуг торговців цінними паперами (посередника) 421 26387,00 300,00 6171,05
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні 
папери

422 - - -

ви І раї на водеиіія облікч га перереєстрацію прав власності на 
Іііер\ломість

423 - - -

Оплата інших посл\ г. надання яких передбачено чинним 
законодавством з недержавного пенсійного забезпечення

430 10822,99 1961,52 7216,54

Загальна сума витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних 
активів

440 882890,4 40712,68 233103,36

1 Ірибуток (збиток) віл інвестування активів недержавного 
пенсійного фонд)

450 1629184,24 -44652,69 169581,85

Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду 
(частина р. 050 - р. 120 - р. 130 •*- р. 450)

2 X X 5755293,17

Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2 - рядок 1) 3 X X 327707,10

1.3. Інвестиційний П ортф ель

Назва активу Код (за наявності) Балансова Частка в загальній 
балансовій вартості

1. А кції українських  ем ітентів X 1337531,31 22,98

11А1 «Сіам- Капітал» иЛ4000149215 325000.00 5.58

ПЛТ «Земтраіісугіхія» иЛ4000048821 202269,00 3.47

ПАТ «Центренерго» иЛ4000079081 2238.5 0.04

1 ІД Г «Донбасенерго» иА4000080675 1078,62 0,02

ПАТ «Укрнафта» и А4000117501 1741.00 0.03

АТ «Райффайзен Банк Аваль » иА4000069603 1508.00 0.03

ПАТ «Фінансова компанія «Авангард» УА4000064729 236924.94 4.07

11А Г «Юридичні послуги» иЛ4000175947 275122.75 4.73

ПФЕ «Торговий Дім Віан» иЛ4000178875 291648.75 5.01

ПАТ «ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ» иА4000132310 0.00 0.00

2. О бл ігац і ї  українських  ем ітентів X 191300,65 32,85



1ІЛТ«1ІР0Ф111А11С» UA4000177976 331470.00 5.69

ПАТ «Еліт Інвест Проект» UA4000168884 330315,00 5.67

ТОВ «Фінансова компанія Трійка Капітаї» UA4000171557 326508,00 5.61

ТОВ «Українська Бурова Компанія» UA4000180178 306265.65 5.26

11А Г «Страхова компанія «Стандарт Ре» UA4000187017 312265.00 5.36

ПАЇ «1 .іоба.і Гранспорі Логістік» UA4000187876 306180.00 5.26

3. О б ’єкти  нерухомого маґіна X 849055,01 14,44

37 100 масі ин приміщення кваргири (магазин) м. Львів, вул. Д.Вітовського. буд. 14. кв. 
№2

199121.67 3,39

100 часіин нсжи.іих приміщень офіс\ м. Дніпропетровськ. вул.Комсомольська. 
38. пр.99

280800,00 4,77

56 100 частин нежитлових приміщень офісу м. Одеса, вул. Базарна. 4 369133,34 6.28

4. Вкладні (депозитні) рахунки у банках X 1675899,38 28,79

ПЛТ ДОБУ 840 242321.29 4.16

АТ «Банк «Кліринговий дім» 840 10526.45 0.18

11 АТ «У крсоибанк» 840 609429.02 10.47

АТ «ПроКредитБапк» 840 600016,68 10.31

11 '"^Ю ЬУ 840 213605.94 3.67

5. Поточні рахунки у банках X 10603,49 0,18

А 1 «Банк «Кліринговий дім»
І

980 10152.76 0.17

А 1 «Банк «Кліринговий дім» 840 450,73 0.01

6. Дебіторська заборгованість X 35304,00 0,61

А і -'Банк «Кліринговий дім» X 29096.76 0.50

ПАЇ ДОБУ X 298.57 0.01

А Г «ПроКредитБапк» X 2810.96 0.05

ПрАТ «МАСТЕР БРОК» X 2994.78 0.05

ПАТ«ДОБУ» X 102.96 0.00

Всього 5821396,84 1

1.4 Інформація  про пенсіПниґі фонд та  програм и пенсіПпого забезпечення

' 1.4.1. Інформація про ВНПФ  

Ьіаґіменування Фонду:

М С Б О  1.138(a) т а (б)

українською мовою повне: ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ПЕНСІЙНА ОПІКА»; 
українською мовою скорочене: ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА»;
англійською мовою повне: Pubiic non-governmentai retirement tiind «PENSIYNA ОРІКА» 
англійською мовою скорочене: PnGRF “ PENSIYNA ОРІКА’*

Ю ридичним  статус В Н П Ф  « П Е Н С ІЙ Н А  О П ІК А »
ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» (д а іі —  Фонд) е юридичною особою з моменту його державної реєстрації, має статус 
неприбуткової організації, діяльність якої не спрямована на отримання прибутку засновниками (внесений до Реєстру 
неприбуткових організацій 22 червня 2006 року, рішення ДП! в Калініиському районі м. Донецька №  123).

Фонд має самостійний баланс, рахунки у зберігача. печатку і штампи зі своїм найменуванням, власну символіку.

Право иа провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення Фонд набув з моменту його реєстрації в 
Національній комісії, шо здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг як фінансової установи та 
отримання відповідного свідоцтва (Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПФ №  77 (рішення про реєстрацію 
фінансової установи від 08.08.2006 р. №6087, реєстраційніиі номер в Державному реєстрі фінансових установ 
12101796)).

Вид Фонду - відкритий, тобто це недержавний пенсійний фонд, засновником - відкритий, тобто це недержавний 
пенсійний фонд, засновниками якого можуть бути будь-які юридичні особи (крім тих, діяльність яких фінансується за



рахунок державного бюджету України чи місцевих бюджетів). Учасниками фонду можуть бути громадяни України, 
іноземці та особи без громадянства. Учасники відкритого пенсійного фонду мають право залишатися його учасниками у 
разі припинення здійснення пенсійних внесків на їх користь, припинення (розірвання) пенсійних контрактів, укладених 
на їх користь.

Засновники  Фонду

Засновниками ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ 
БУДИНОК «НГМЗ-БУР» та Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА».

М ета д іяльності

ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» створений з метою провадження діяльності з недержавного пенсійного забезпечення 
шляхом накопичення пенсійних коштів на користь учасників Фонду щодо яких укладені відповідні пенсійні контракти 
для подальшого інвестування цих коштів з метою отриманням доходу на користь учасників та здійснення пенсійних 
виплат.

П редмет д іяльності

І Іредметом діяльності ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» є сукупність організаційних, юридичних та інших передбачених 
законодавством дій, спрямованих на акумулювання, збереження і примноження пенсійних коштів з метою забезпечення 
прав учасників Фонду шодо отримання ними додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування _  
пенсійних виплат відповідно до вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення».

О рган и  у правл іння

Органами управління ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» є Збори засновників та Рада фонду. Створення інших органів 
управління Фонду заборонено.

Рада Фонду (далі— Рада) утворюється у кількості не менше 5 осіб. Кількість представників , яких кожен із засновників 
фонду має право делегувати до Ради Фонду, визначається за рішенням Зборів засновників.

Засідання Ради Фонду відбувається не рідше одного разу на квартал.

А дміністратор, ком пан ія  з у п р ав л ін н я  ак 'тіівамн, зберігач Фонду

Функції А дміністратора виконує Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ «ОПІКА».

Місцезнаходження: 36020, м. Полтава, вул 1100 річча Полтави, буд. І4А/22 оф. 401, тел (0532) 60-08-12 

Код за ЄДРПОУ 34094201

Ліцензія Національної комісії, шо здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг на провадження 
діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів -  серія А В № 6 І 4 8 4 3  видана ЗО.І0.2012р., строк д і ї з  
25.07.2006р., безстрокова.

Функції К ом панії з у п р ав л ін н я  ак 'тивам и  виконує Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «0ПІКА-КАП1ТАЛ».

Місцезнаходження: 01004, м. Київ, вул Червоноармійська'Басейна, буд. 1-3/2 оф. Ф -1 1 

Код за СДРПОУ 33804530

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку -  діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) серія 
АГ №579780 видана 19.08.201 І. строк д і ї з  19.08.2011р. по 19 .08.2016р.

Функції Зберігача виконує Публічне акціонерне товариство «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

Місцезнаходження: ОІОЗЗ, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5А, Тел. (044) 593-10-36

Код за ЄДРПОУ 21665382



Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринк'у на провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку зі зберігання активів пенсійних фондів -  серія АЕ №263459 від 01.10.20ІЗр, строк дії з 12.10.2013р. 
необмежений.

1.4.2. О пис програм и пеисіґіиого забезпечеиияВ НП Ф  «ПЕНСІЙНА 0П1КА»Л/С£^0 26.36 

Працедавці Фонду

Працедавцями Фонду є ЗАТ «НГМЗ-БУР», ТОВ «Донецька Аудиторська Компанія» та ТОВ «Новогорлівський 
машинобудівний завод». Фонд здійснює недержавне пенсійне забезпечення персоналу цихтовариств, шо с вкладниками 
на користь своїх працівників. Станомна 31.12.2015 р. недержавний пенсійний фонд обслуговує 137 працівників. За 2015 
рік не булозалучено нових працедавців.

У часники  Фонду

Учасником ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» може бути будь-яка фізична особа: громадянин України, іноземний 
громадянин чи особи без громадянства незалежно від місця і характеру роботи. Учасником фонду визнається фізична 
особа, на користь якої сплачуються пенсійні внески до Фонду і яка має право або набуде право на одержання пенсійних 
виплат з фонду.

Кількість учасників на 3 1.12.15 р. становить 1425.

Тип пенсійної програм и з ви зн ачен и м и  внескам и .

Учасники фонду роблять внески до фонду на добровільних умовах на підставі пенсійного контракту.

Умови припинення пенсійної п рограм и

Програма може бути припинена, якщо ліквідовані всі засновники або не залишилося жодного учасника 

П орядок  укладення пенсійних контрак 'т ів  з В Н П Ф  « П Е Н С ІЙ Н А  О П ІК А »

Пенсійний контракт є договором між ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» та його вкладником, який укладається від імені 
Фонду його Адміністратором та згідно з яким здійснюється недержавне пенсійнезабезпечення учасника ВНПФ 
«ПЕНСІЙНА ОПІКА» або декількох учасників ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» за рахунок пенсійних внесків такого 
вкладника.

Пенсійні схеми, порядок  внесення змін до них та їх скасування

Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, шо здійснюється фондом, визначаютьсяпенсійнимн схемами, 
які розробляються з дотриманням вимог Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та інших 
нормативно-правовихактів з питань недержавного пенсійного забезпечення.

ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» має три пенсіні схеми.

Пенсійна схема №  01 „ В к л а д н и к  -  ю ридична особа”

1ІЯ Пенсійна схема призначена для використання Вкладниками Фонду -  ю ри ди ч н и м и  особами.

Підставою для участі Учасника та Вкладника Фонду у даній Пенсійній схемі є пенсійний контракт, укладений між 
Адміністратором від імені Фонду та Вкладником Фонду. Вкладник -  фізична особа укладає пенсійний контракт за 
іншою, ніж ця. пенсійною схемою Фонду. Вкладником за цією Пенсійною схемою може бути будь-яка юридична особа- 
роботодавець, незалежно від свого фінансового стану, в тому числі об ’єднання юридичних осіб-роботодавців, 
об’єднання фізичних осіб, включаючи професійні спілки (об’єднання професійних спілок). Учасниками Фонду за даною 
Пенсійною схемою можуть бути фізичні особи, на користь яких Вкладник за своїм вибором сплачує пенсійні внески. 
Вкладник має право обрати іншу пенсійну схему Фонду не раніше, ніж через 6 місяців після обрання цієї Пенсійної 
схеми.

Пенсійна схема №  02 “ В клад н и к-ф ізи ч н а  особа, на к ористь  іншої ф ізичної особи”

Ця Пенсійна схема призначена для використання Вкладниками Фонду -  фізичними особами, які сплачують пенсійні 
внески на користь інших фізичних осіб.



Підставою для участі Учасника та Вкладника Фонду у даній Пенсійній схемі є пенсійний контракт, укладений між: 
Адміністратором від імені Фонду та Вкладником Фонду. Вкладник -  юридична особа та (чи) вкладник-фізична особа, 
яка сплачує внески на свою користь, укладає(ють) пенсійний контракт за іншою, ніж ця, пенсійною схемою 
Фонду.Вкладником за цією Пенсійною схемою може бути будь-яка фізична особа, у якої є достатній обсяг цивільної 
дієздатності, визначений чинним законодавством, для укладення пенсійного контракту на користь інших фізичних осіб. 
Учасником за цією Пенсійною схемою можуть бути гро.мадяни України, іноземці та особи без громадянства, які по 
відношенню до Вкладника мають наступні родинні зв ’язки:

- є чоловіком або дружиною Вкладника;

- є дитиною Вкладника, в тому числі всиновленою (вдочеринною);

- є батьком чи матір’ю Вкладника.

Вкладник має право обрати іншу пенсійну схему Фонду не раніше, ніж через 6 місяців після обрання цієї Пенсійної 
схеми.

Пенсійна схема №  03 „ В к л а д н и к - ф і з и ч н а  особа, на свою к о р и с т ь ”

Ця Пенсійна схема призначена для використання Вкладниками Фонду -  фізичними особами, які сплачують пенсійні 
внески на свою користь. У цій Пенсійній схемі визначені Законом України „Про недержавне пенсійне забезпечення” 
поняття Вкладника Фонду та Учасника Фонду застосовуються до однієї і тієї ж фізичної особи. За цією Пенсійною 
схемою Вкладник Фонду одночасно є і Учасником Фонду.Підставою для участі Вкладника Фонду у даній Пенсійній 
схемі є пенсійний контракт, укладений між Адміністратором від імені Фонду та Вкладником Фонду. В кладник-  
юридична особа та (чи) вкладник-фізична особа, яка сплачує внески на користь інших фізичних осіб, укладає(ють) 
пенсійний контракт за іншою, ніж ця, пенсійною схемою Фонду. Вкладниками за цією Пенсійною схемою можуть бути 
фізичні особи, які мають достатній обсяг цивільної дієздатності, визначений чинним законодавством для укладення 
пенсійного контракту на свою користь. Учасником за цією Пенсійною схемою можуть бути громадяни України, 
іноземці та особи без громадянства. Вкладник має право обрати іншу пенсійну схему Фонду не раніше, ніж через 6 
місяців після обрання цієї Пенсійної схеми.

Пенсійна схема може бути анульована або змінена у разі відсутності укладених пенсійних контрактів, або замінена на 
іншу у разі письмової згоди всіх вкладників фонду з якими укладені пенсійні контракти за пенсійною схемою, яка 
змінюється.

Сума пенсійних коштів, що належить кожному учаснику Фонду, визначається множенням кількості одиниць пенсійних 
активів ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА», 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 Фонду. Чиста вартість 
активів Фонду, кількість одиниць його пенсійних активів та чиста вартість одиниці пенсійних активів Фонду 
визначаю! ься кожного робочого дня.

Пенсійні внески до Фонду

Пенсійні внески - грошові кошти, сплачені вкладником до Фонду в розмірі та порядку, установлеіюму пенсійним 
контрактом, укладеним з Фондом згідно з умовами обраної пенсійної схеми. Максимальний розмір пенсійних внесків 
не обмежується. Пенсійні внески сплачуються лише в національній вaJ^ютi України, а у випадках, передбачених 
законодавством України, в іноземній валюті за офіційним обмінним курсом Національного банку України, шо діяв на 
момент сплати, шляхом готівкових та(або) безготівкових розрахунків.

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.

Пенсіґіні ак'тивн Фонду

Пенсійні активи - активи Фонду, сформовані виключно внаслідок пов’язаної з провадженням ним діяльності з 
недержавного пенсійного забезпечення.
Пенсійні активи ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» 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 деклараціїта вимог Закону 
«Про недержавне пенсійне забезпечення».



ІнвестиціГіна декларація
Інвестиційна декларація є документом, який визначає інвестиційну політику ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА». В 
Інвестиційній декларації відображаються основні напрями інвестування активів Фонду та обмеження інвестиційної 
діяльності з пенсійними активами, встановлені у межах загальних вимог таобмежень інвестиційної діяльності, 
визначених Законом. Інвестиційна декларація ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» та зміни до неї розробляються і 
затверджуються Радою Фонду.

Використання пенсійних ак'тнвів 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

Чисті активи Фонду на З 1.12.2015 року -  5 755 293,17 грн.
За 2015 рік переведено до фонду пенсійних коштів з інших недержавних пенсійних фондів 158 125,25 грн 
Інвестиційний прибуток, розподілений між учасниками Фонду в 2015 році, становить 169 581,85 грн.
Приріст чистих активів Фонду за 2015 р ік - 3 2 7  707,1 грн (+6,04%).

2 .0 С Н 0 В И  ПІДГОТОВКИ, ЗАТВЕРДЖ ЕННЯ І ПОДАННЯ Ф ІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

'2.1. Ідентифікація фінансової звітності

Фінансова звітність Фонду є фінансовою звітністю загального призначення, яка має на меті задовольнити потреби 
користувачів, які 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 українськагривня. Фінансова звітність складена у 
тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

2.3. Концептуальна основа фінансової звітності

Концептуальною основою фінансової звітності ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» за 2015 рік є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності. Також застосовані 
всі інтерпретації Комітету з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності, обов’язкові для 2015-го фінансового року.

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

Випуск фінансової звітності ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» за 2015 рік був затверджений рішенням Ради Фонду 09
лютого 2016 р. Ні засновники Фонду, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її
випуск).

З.СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

3.1. База, використана для оцінки ак'тнвів

Інвестиції ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» відображаються за справедливою вартістю. Щодо ринкових цінних 
паперів, тобто тих, операції з якими відбуваються з достатньою частотою та в достатньому обсязі, шоб 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 гроніових 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, шо 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, шо базуються на їх остаточній вартості 
погашення, припускаючи існування постійної норми прибутку до строку погашення. Стосовно інвестицій, таких як 
сукупне право на власність підприємства, оцінити справедливу вартість яких неможливо, у кожному випадку 
здійснюється розкриття причин того, чому не використовується справедлива вартість.

3.2. Суттєві облікові політики

3.2.1. Облікові політики - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, затверджені Радою 
ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» та застосовані ним при складанні та поданні фінансової звітності. При виборі облікових 
політик Фонд використовував таку редакцію МСФЗ, яка є актуальною на дату складання фінансової звітності.Якшо 
приймається рішення про дострокове застосування нововведеного МСФЗ (за умови, шо МСФЗ дозволяє дострокове 
застосування). Рада НПФ вносить доповнення до облікових політик, і вони застосовуються для складання фінансової 
звітності. Прийнята облікова політика Фонду застосовується послідовно для аналогічних операцій, інших подій та умов, 
якшо тільки конкретний МСФЗ спеціально не вимагатиме або не дозволятиме розподіл статей за категоріями, для яких 
можуть застосовуватися різні облікові політики.

3.2.2. Облікова політика ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» встановлена відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності.

3.2.3. Фінансова звітність ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» за МСФЗ складається і подається Адміністратором/КУА 
Фонду згідно з ч. 6 ст. 21 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» Раді ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА»

3.2.4. Звітним періодом є ка^іендарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня звітного року.

3.2.5. Функціональною валютою вважається українська гривня.

3.2.6. Перелік та назви форм фінансової звітностіВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» відповідають встановленим 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Аналіз витрат, визнаних у прибутку або збитку, здійснюється з 
використанням класифікації, заснованої на функції витрат, і на виконання вимог п. 105 МСБО 1 «Подання фінансової 
звітності» у Примітках розкривається структура витрат за характером.

3.2.7. 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.

3.2.8. У зв’язку з тим, шо у ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» нормальний операційний цикл не можна чітко 
ідентифікувати, прийнято його тривалість вважати рівною 12 місяцям.

3.2.9. Пенсійні активи Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти складаються з готівки в касі, коштів на поточних рахунках та депозитів до запитання. Еквіваленти 
грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових 
коштів і яким притаманний незначній^ 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 актива.ми.



ІІервісна 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 НПФ стає стороною контрактних положень шодо 
цього інструменту.Первісна оцінка депозиту здійснюється за його справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює його 
номінальній вартості. Витрати за операцією, навіть якшо вони прямовідносяться 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 період).

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 гимчасової адміністрації або ухвалення НБУ 
.ішення 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 метанах 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 облігаціїїї  номінальну 
вартість у передбачений проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення) строк та 
виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії (для державних облігацій України - 
умовами їх розміщення).

Іпотечна облігація - це іменний цінний папір, що засвідчує внесення грошових коштів її власником і 
підтверджує зобов’язання емітента відшкодувати йому номінальну вартість цієї облігації та грошового доходу в 
порядку, встановленому Законом України «Про іпотечні облігації» та проспектом емісії, а в разі невиконання емітентом



зобов'язань за іпотечною облігацією надає її власнику право задовольнити свою вимогу за рахунок іпотечного 
покриття, яким забезпечене виконання зобов’язань емітента.

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

Боргові цінні папери визнаються у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ стає стороною 
контрактних положень щодо цих інструментів.

Первісна оцінка боргових цінних паперів як фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю, яка зазвичай 
дорівнює ціні операції, у ході якої був отриманий актив. Проте, якщо існують свідчення, що ціна операції (придбання) 
не відповідає справедливій вартості боргових цінних паперів, які придбаваються, визнається прибуток (збиток) при 
первісному визнанні.

Борговий цінний папір повинен бути нескасовно призначений як такий, що оцінюється за справедливою вартістю з 
відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, якщо таке призначення усуває або значно зменшує 
невідповідність оцінки чи визнання, яку інколи називають «неузгодженістю обліків», шо 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, шо 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 зуп ітений ,  
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 ц ін н т і  папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються 
акціонерного товариства, у тому числі право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді 
дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління 
акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює 
питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств, і законодавством про інститути спільного 
інвестування. МСФЗ 9 розглядає акції як інвестиції в інструменти капіталу.

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

Первісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, 
у .ході якої був отриманий актив. Проте, якщо існують свідчення, що ціна операції (придбання) не відповідає



справедливій вартості придбаних інструментів капіталу, різниця визнається як прибуток (збиток) при первісному 
визнанні.

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

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

Ринкова вартість належних НПФ інструментів капіталу оцінюється за офіційним біржовим курсом організатора торгів 
на дату оцінки. Якшо 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. Якшо 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. Якшо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, НПФ визначає 
справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки або залучає до оцінки незалежного оцінювача. Відхилення 
можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких 
емітент провадить діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку.

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

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

Інвестиційна нерухомість

Інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана на правах 
власності або згідно з угодою про фінансову оренду для отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу 
чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи для постачання товарів, для надання послуг 
чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, шо НПФ отримає майбутні 
економічні вигоди, пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю; (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна 
достовірно оцінити.

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються до 
. первісної вартості.

Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь - які витрати, які 
безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, гонорари за надання 
професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.

Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки.

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. 
Періодичність перегляду справедливої вартості зу\ювлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної 
нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням 
витрат на закінчення будівництва.

Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість - це фінансовіиі актив, який є контрактним правом отримувати грошові кошти або 
інший фінансовий актив від іншого суб'єкта господарювання. Дебіторська заборгованість визнається у звіті про 
фінансовий стан тоді і лише тоді, коли НПФ стає стороною контрактних положень щодо цього інструменту. Первісна 
оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення, тобто 
сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. Дебіторська заборгованість може бути нескасовно 
призначена як така, шо оцінюється за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або 
збитку, якщо таке призначення \суває  або значно зменшує невідповідність оцінки чи визнання (яку інколи називають 
«неузгодженістю обліку»), що інакше виникне внаслідок оцінювання активів або зобов’язань чи визнання прибутків або 
збитків за ними на різних підставах.



Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. У разі змін справедливої вартості 
дебіторської заборгованості, шо мають місце на звітну дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного 
періоду.

3.2.10. 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 шонайменше 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.

3.2.11. 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, шо 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, шо до НПФ надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
г) витрати, які були або будуть понесені у зв 'язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дохід, який виникає в результаті використання третіми сторонами активів Фонду, шо 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, шо 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 невігіначеність шодо отримання суми, яку вже включено до суми доходу, неотримана сума (або сума, 
шодо якої перестає існувати ймовірність відшкодування), визнається як витрати, а не як коригування суми первісно 
визнаного доходу.

3.2.12. 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 невідповідають 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, шо є доречними для розуміння фінансової звітності

Питання, не врегульовані цією обліковою політикою, регулюються відповідно доМ СФЗ та чинного законодавства 
України.

3.4. Відповідність облікової політики звітного та попереднього періодів

Прийнята облікова політика відповідає обліковій політиці, що застосовувалася впопередньому звітному році.

3.5. Інформація про добровільні зміни в обліковій політиці

За звітний період облікова політика застосовувалась послідовно до всіх операцій. Зміни і доповнення до облікової 
політики ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» можуть бути внесені виключно якщо вимагається МСФЗ, або призводить до 
того, що фінансова звітність надає достовірну та доречнішу інформацію про вплив операцій, інших подій або умов на 
фінансовий стан, фінансові результати діяльності або грошові потоки суб’єкта господарювання

4.ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖ ЕННЯ, ОЦІННІ ЗНАЧЕННЯ І ПРИПУЩ ЕННЯ

М . Опис операційного середовища та економічної ситуації

Відкритий недержавний пенсійний фонд «ПЕНСІЙНА ОПІКА» функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано 
і глибокою економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на сході України. 
Ситуація ускладнюється суттєвими коливаннями валютного курсу національної валюти. Стабілізація економічної 
ситуації в Україні значною мірою залежатиме від ефективності фіскальних та інших економічних заходів, що будуть 
вживатися Урядом України. Водночас не існує чіткого уявлення того, що саме робитиме Уряд для подолання кризи.

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

4.2. Основні припушення, оцінки та судження

Під час підготовки фінансової звітності ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» здійснює оцінки та припущення, які мають вплив 
на елементи фінансової звітності, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 
міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, шо за 

" снуючих обставин вважаються обгрунтованими 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 потокиВНПФ «ПЕНСІЙНА
ОПІКА»

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, шо 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 вишезазначеним джерелам.
4.2.2. Судження шодо справедливої вартості активів НПФ
Справедлива вартість інвестицій, шо 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 грунтується на судженнях шодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, 
ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів.

Для оцінки статей, включених до фінансової звітності ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» було використано валюту 
первинного економічного середовища, у якому працює Фонд (функціональна ва^іюта). Нею є українська гривня. 
Основні курси обміну, що використовувалися для перерахунку сум в іноземній валюті, були такими:

Валюта грудня 2015 р, грн ЗІ грудня 2014 р., грн
1 долар США (и ЗО ) 24,000667 15,768556

Однак слід зазначити, що переоцінка активів в іноземній валюті здійснювалась щоденно за курсами Національного 
банку України, які діяли на відповідний день у 2015 році.

4.2.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів у продовж звітного 2015 року переоцінка 
інвестиційної нер>\омості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.Остання оцінка проводилась станом 
на 01.04.2014 року. Наступну оцінку інвестиційної нерухомості із залученням незалежних оцінювачів ВНПФ 
«ПЕНСІЙНА ОПІКА» планує провести в 4 кварталі 2016 року.

Управлінський персонал вважає, шо 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 грунтується 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.

4.2.5. Використання ставок дисконтування

Станом на 3 1.12.2015 р. середньозважена відсоткова ставка за короткостроковими та довгостроковими банківськими 
депозитами суб’єктів господарювання в національній валюті становила 4,8% та 19,2 % річних відповідно, у доларах 
США -  3,8% та 9,6 % 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.Значне й тривале зниження 
справедливої вартості акції банку є свідченням того, що такий фінансовий інструмент знецінений, а це призвело до 
винесення судження щодо його знецінення до нульової вартості.
На кожну звітну дату управлінський персонал проводить аналіз фінансових активів на предмет наявності ознак їх 
знецінення. Збиток від знецінення визнається на основі власного професійного судження управлінського персоналу за 
наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоківза даним 
активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.

5.РОЗКРИТТЯ ІНФОРМ АЦІЇ Щ ОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛ ИВОЇ 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

Методики оцінювання Метод оцінки (ринковий, 
дохідний, витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх 
еквіваленти

Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх 
еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
дорівнює їхній номіна-чьній 
вартості

І’инковий Офіційні курси НБУ

Депозити (крім депозитів до 
іапиіаіііія)

Первісна оцінка депозиту 
здійснюється за його 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює його 
номінальній вартості. 
Подальша оцінка депозитів у 
національній валюті 
здійснюється за 
справедливою вартістю 
очікуваних грошових потоків

Дохідний (дискон-тування 
грошових потоків)

Ставки за депозитами, ефективні 
ставки за депозитними договорами

Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових 
цінних паперів як 
фінансових активів 
здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні 
операції, у ході якої був 
отриманий актив. Податьша 
оцінка боргових цінних 
паперів здійснюп'ься за 
справедливою вартістю

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

Інструменти кагііта-іу
1
!

Первісна оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за їх 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні 
операції, у ході якої був 
отриманий актив. Подалыиа 
оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за 
справедливою вартістю на 
дату оцінки

Ринковий, витрат-ний Офіційні біржові курси організаторів 
торгів на дату оцінки, за відсутності 
визначеного біржового курсу палату 
оцінки, використо^вусться остання 
балансова вартість, ціни закриття 
біржового торгового дня

Інвестиційна перу-хомість

11

Первісна оцінка 
інвестиційної нерухомості 
здійсиюп'ься за 
собівартістю. Подалыиа 
оцінка іішестиційної 
нер\\о\юсті здійспюпься за 
справедливою вартістю на 
дату оцінки

Ринковий, дохідний, 
витратний

Ціни на ринку нерухо\юсті. дані 
оцінки професійних оцінювачів

1 Дебіторська заборгованість Первісна та подальша оцінка 
дебіторської заборгованості 
здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі 
очікл ваних контрактних 
грошових потоків на дату 
оцінки

Дохідний Контрактні умови, ймовірність 
погашення, очікувані вхідні грошові 
потоки

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

Витратний Контрактні у мови, ймовірність 
погашення, очікувані вихідні грошові 
потоки

5.2. Інші розкриття, шо вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
УправлінськиП персонал вважає, шо наведені розкриття шодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не 
вважає, шо за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація шодо застосування справедливої 
вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.



6.НОВІ МСФЗ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА Ф ІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ
Стандарти та 
поправки до 
них

Основні вимоги Ефективна
дата

Дострокове
застосу
вання

Застосування  
у фінансовій  
звітності за 
рік, шо 
закінчився  
31.12.2015 р.

Вплив
поправок

MCbO(lЛS) 1 
«1 Іодання фінан
сової звітності» 
щодо професій
ного с\лження в 
разі прийняття 
ріщень про відо
браження інфор
мації у фінансовій 
звітності

Фактор су т н о ст і  повинен за
стосовуватися щодо всієї звітності 
в цілому, і додаткове включення 
несутгсвої інформації не тільки не 
приносить користі, а й може, 
навпаки, завдати шкоди. 
Професійне судження повинно 
застосовуватися компаніями для 
визначення того, де саме в звітах і 
в якій послідовності їм найкраще 
розкрити інформацію

01.01.2016р. Так Не Застосовано Розкриття 
інформації 
здійснено з 
урахуванням 
рівня суттєвості 
щодо всієї звітно
сті в цілому

MCBO(IAS) 16 
«Основні засоби» 
щодо амортизації 
(п. 62А)

Забороняється застосування 
методу амортизації на основі 
виручки шодо об'єктів основних 
засобів, оскільки метол відображає 
характер економічних вигод, що 
генеруються активом, а не спожи
вання майбутніх екоіюмічних 
виїол від цього активу

0 1 .0 1 .2 0 1 6 р . Так( пер
спективно)

Не застосовано Поправка не 
впливає на 
фінансову звіт
ність. оскільки 
ВНПФ не 
нараховує 
амортизацію на 
основі виручки 
щодо об'єктів ос
новних засобів

-L

МСЬО(ІАЯ) 27 
«Окрема фінан
сова звітність» 
щодо застосу
вання методу 
участі в капіталі 
в окремій фінан
совій звітності

Дозволено компаніям вико
ристовувати дольовий метол 
для обліку інвестицій у дочір
ні. спільні та асоційовані 
компанії в окремій фінансовій 
звітності

01.01.2016р. Так Не застосовано Поправка не 
впливає на 
фінансову 
звітність, 
оскільки КПФ не 
використовує' 
метол участі в 
капітеиі

МСБ0(1А5)
34 «Проміжна 
фінансова звіт
ність» шодо роз
криття інфор
мації в інших 
компонентах 
проміжної (1>і- 
нансової звітно
сті (п. 16(а)

Інформація повинна розкрива
тися в проміжних фінансових 
звітах або проміжні фінансові 
звіти повинні містити поси
лання на будь-який інший звіт 
(наприклад, звіт керівництва 
або звіт про ризики). При 
цьом> такий звіт повинен 
б>ти доступний користувачам 
фінансової звітності на тих 
же \ \іовах і в той же час. шо й 
проміжні (І)інансові звіти

01.01.2016р. Так Не застосовано Керівництво 
розглядає 
можливості 
потенційного 
вп.'іиву цих 
змін на фі
нансову звіт
ність

МСФЗ(1РК5)5 
«Довгострокові 
активи, призна
чені для прола
жу. та припине
на діяльність» 
(п. 26. 26А)

Рекласификації (замість прода
жу -  розподіл на користь влас
ників або навпаки) не повинні 
розглядатися як відмова віл 
плану продати або розподілити 
на користь власників актив (лік
відаційної гр\'пи). Зміна спосо
бу вілч\ження не перериває і не 
змінює спочатку певний термін 
виконання плану відчуження

01.01.2016р. Так
(перспективно)

Не застосовано Поправка не 
впливає на 
фінансову 
звітність, 
оскільки 
КПФ не 
здійснює роз
поділ активів 
на користь 
власіпіків

МСФЗ(ІРР5) 14 
«Вілк.'іалені ра- 

I \MiKii. що рсіл- 
.іюються»

Стандарт встановлює порядок 
обліку за.іишків на відкладе
них рахунках іариі1)ного рег>- 
лювання. Дія стандарту поши
рюється тільки на організації, 
що вперше застосовують стан
дарти МСФЗ та раніше визна
вали залишки на відкладених

01.01.2016р. Так Не застосовано Стандарт не 
застосова
ний. оскільки 
КПФ не 
входить до 
сфери його 
дії



рахунках тарифного регулю
вання згідно 3 націонатьними 
стандартами обліку. Дозволяє 
зберегти застосовувану раніше 
облікову політику, пов'язану з 
регульованими тарифами

MC03(IFRS)
15 «Виручка від 
контрактів 3 клі
єнтами»
Введено

Введено пятиступеневу мо
дель визнання виручки. Вели
чина виручки визначається у 
сумі очікуваної оплати за пе
реданий товар або надану по
слугу (а ие за справедливою 
вартістю відшкодування).

01.01.2016р. Гак Не застосовано Стандарт не 
застосова
ний. оскільки 
КПФ не 
входить до 
сфери його 
дії

MC03(1FRS)9 
j «Фінансові ін- 
і  сір\менти»

Нова класифікація та вимоги 
до оцінки фінансових активів 
га зобов'язань, поліпшена мо
дель обліку операцій хеджу- 
вання. нова модель знецінен
ня фінансових інструментів 
на основі очікуваних збитків

01.01.2018р. Так застосовано Поправка 
прийнята до 
уваги і сут
тєво впливає 
на фінансову 
звітність 
2015р.

7.РЕКЛАСИФІКАЦИ У Ф ІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ЗА ЗВІТНИЙ РІК ПОРІВНЯНО З Ф ІНАНСОВОЮ  
^ЗВІТНІСТЮ ПОПЕРЕДНЬОГО РОКУ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПОМ ИЛОК

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 ПІДТВЕРДЖ УЄ СТАТТІ, ПОДАНІ У ЗВІТНОСТІ

8.1. Грошові кошти та ї.х еквіваленти, грн

С таном  на 31 грудня 2015 2014
1 отівка 0.00 0,00
Поточні рахунки в національїіій ва.тюті 10152.76 3178,65
Ноіочні рахунки в іноземній валюті 450.73 1779615,74
Банківські мeтaJІИ на іюточних рахунках 0.00 0,00
Депозитні ра.чунки «до запитання» в 
національній валюті

0.00 0.00

Депозитні рахунки «до запитання» в 
інозс\ніій валюті

0.00 0,00

Банківські метали на депозитних рахунках 
'^«до запитання»

0.00 0.00

Еквіваленти грошових коштів 0.00 0.00
Депозитні ра.\унки в національній ва.іюті 0.00 5000.00
Депозитні рахунки в іноземній валюті 1675899.38 1404189.91
Банківські метали на депозитних рах\ нках 0.00 0.00
Усього 1686502,87 3191984,3

8.2. Поточні фінансові інвестиції.грн

[ С іа н о м  на 31 грудня 2015 2014
Облігації державних позик 0.00 0,00
О б.т і І а ц і ї 11 і д п р м є м ст в 0.00 0.00
Іпотечні облігації 0.00 0.00
Ощадні (депозитні) сертифікати 0.00 0,00
Акції )країнських емітентів 1337531.31 432284,70
1 Іаї та частки 0.00 0.00
Усього 1337531,31 432284,70

8.3. Довгострокові фінансові інвестиції,грн
С тан ом  на 31 грудня 2015 2014
Облігації державних позик 0,00 0,00
Облігації українськиї емітентів 1913003,65 914610,00

Іпотечні облігації 0,00 0.00
Ощадні (депозитні) сертифікати 0,00 0,00



Акції 0,00 0,00
Паї та частки 0,00 0,00

Усього 1913003,65 914610,00

8.4. Дебіторська заборгованість, грн
С таном  на 31 грудня 2015 2014
Дебіторська заборгованість за товари 
роботи послуги

0.00 33674.54

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками

32309.22 61839.39

-  нараховані лохоли за ленозитами в 
н а н і 0 н а  і ь н і ґі вій І кгг і

0.00 0.00

-  нараховані лохоли за депозитами в
іноземній ВсІЛЮТІ

32309.22 61839,39

Інша поточна дебіторська заборгованість 2994.78 0.00
Усього 35304,00 95513,93

8.5. Інвестиційна нерухомість
ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» не має обмежень шодо спроможності реалізувати інвестиційну нерухомість або перевести 
дохід і надходження від продажу, а також немає контрактних зобов’язань купити, збудувати чи забудувати інвестиційну 
нерухомість або провести ремонт, обслуговування чи поліпшення.

Станом на 31 фудня 2015 2014
Власна інвестиційна нерухомість, в т.ч.по об»єктах: 849055.01 849055.01
-нежитлове приміщення м.Львів 
в\ л. Д. Вітовського. 14. кв2

199121.67 199121.67

-нежитлове приміщення м.Дніпропетровськ 
в>л.Комсомольська.38 пр.99

280800.00 280800.00

-нежитлове приміщення м.Одеса вул.Базарна.4 369133,34 369133.34
Суми, визнані \ звіті про прибутки чи збитки, щодо 0.00 0.00
-доходу віл оренди інвестиційної нерухомості 0,00 0,00
-  прямих операційних витрат (включаючи ремонт і 
обслуговування), що виникають

0,00 0,00

віл інвестиційної нерухомості, яка генерує дохід віл 
оренди протягом періоду

0,00 0,00

-  ирямих операційних витрат (включаючи ремонт і 
обслуговування), що виникають

0,00 0,00

від інвестиційної нерухомості, яка не генерує доходу 
від оренди протягом періоду

0.00 0,00

-доходи від реа.іізації інвестиційної нерухомості 0.00 0.00
-  собівартість реалізованої інвестиційної 
нерухомості

0.00 0.00

Усього фінансовий результат від інвестиційної 
нерухомості

0.00 0.00

ВНПФ «Пенсійна опіка» не надавала послуги шодо оренди примішень.

Узгодження б алансово ї вартост і інвестиційної нерухомості на п о ч ато к  і к інець  періоду;

Вартість на початок порівняльног о періоду 849055,01
збільшення вартості внаслідок придбання 0,00
збільшення вартості у результаті капіталізації подальших 
видатків, визнаних у балансо
вій вартості активу

0.00

активи, класифіковані як такі, що утримуються для продажу 0.00
зменшення вартості внаслідок вибуття 0.00
чисті прибутки або збитки від коригування справедливої вартості 0,00
Усього змін 0,00
Вартість на кінець порівняльного періоду 849055,01
збільшення вартості внаслідок придбання 0,00
збільшення вартості в результаті капіталізації подальших 
видатків, визнаних у балансо
вій вартості активу

0.00

активи. класи(|)іковані як такі, шо утримуються для продажу 0,00
зменшення вартості внаслідок вибуття 0,00
чисті прибутки або збитки віл коригування справедливої вартості 0.00

 ̂ Усьоіо змін 0,00
вартість на кінець звітного періоду 849055,01



Управлінський персонал вважає, що наведені розкритгя щодо інвестиційної нерухомості є достатніми, і що за межами 
фінансової звітності не залишилося будь-якої суттєвої інформації шодо інвестиційної нерухомості, яка може бути 
корисною для користувачів фінансової звітності.

8.6. Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

Станом на 31 грудня 2015 2014
і Іоточна кредиторська заборгованість за товари роботи послуги 55861,87 66103,67

8.7. Інші доходи і Інші витрати

За рік, шо закінчився 31 грудня 2015 2014
Інші доходи, у т.ч. 111477.48 6012726,60
—Дохід віл пролажу фінансових інвестицій, у т. ч.: 12097,91 4995419.57
-  акцій 72097,91 4343877.65
-облігацій підприємств 0.00 651541.92
-Дооцінка фінансових інвестицій. \ т. ч.: 39379,57 1017307,03

-  акцій 39379.57 1017307.03
-  облігацій підприємств 0.00 0.00
Інші витрати, у т.ч. 1125152.36 5614562.50

! - Собівартість продажу фінансових інвестицій, у т. ч.: 294507.28 5115121.10
акцій 294507.25 4458855,10

-  облігацій підприємств 0,00 656266
-Уцінка фінансових інвестицій, у т. ч.: 830645.08 1179.24
->ціпка акцій 810546.06 0,00
-уцінка облігацій українькиї емітентів 20099.02 1179.24
Уцінка необоротних активів 0.00 498262,16

8.8. Інші операційні доходи і витрати

За рік, що закінчився 31 грудня 2015 2014
Інші операційні доходи, в т.ч. 1294198.91 2684860.46
-Доходи від операційної курсової різниці 1294198.91 2619260.23
-Дохід від к> півлі -продажу іноземної валюти 0.00 65600.23
Іпіііі операційні витрат, в і.ч. 0.00 354849.26
-Витрати на купівлю-продаж) іноземної валюти 0.00 4530.92
-Витрати від операційної курсової різниці 0.00 284969.46
-Втрати віл дострокового розірвання депозитних вкладів 0.00 50653.84

' -Вп рати віл уцінки дебіторської заборгованості 0.00 14695.04
1 Ви грати віл операційної курсової різниці 0.00 354849,26

8.9 Фінансові доходи і фінансові витрати
За рік, шо закінчився 31 грудня 2015 2014
Нараховані відсотки по депозитах 87246.86 176410.49
Нараховані проценти по боргових цінних паперах 34874.02 11379.32
Дивіденди від акцій українських емітентів 89.62 11269.82
Відсотки нараховані на кошти шо знаходяться на поточному 
рахунку

26.64 0.00

Усього 122237.14 199059.63
Фінансові виграти 0.00 0,00

8.10 Адміністративні витрати,грн
] За рік, шо іакінчнвся 31 грудня 2015 2014

11осл>і'и 3 алміністр\ вання 124130.45 131014.22
І 1 Іослуги 3 управління активами 58270.59 131014.22

1 Іослуги а\диторів 5000.00 5000.00
1 Іослуги зберігача 31119,73 32753,56
Інші ад.міністративні витрати 14582.59 17277.39
Усього адміністративних витрат 233103.36 317059.39

Склад адміністративних витрат за елементами,грн:
За рік, шо закінчився 31 грудня 2015 2014
MaтepiaJ^ьнi витрати 0.00 0.00



Витрати на персонал 0.00 0,00
Амортизація 0,00 0,00
Інші витрати 233103,36 317059,39
Усього адміністративних витрат 233103,36 317059,39

8.11. Пенсійні внески та виплати учасникам
За рік, шо закінчився 31 грудня 2015 2014
Пенсійні внески;
фізичних осіб 0.00 219700
рооотодавців 0,00 44250
переведено кошти фізичної особи з іншого НПФ 158125,25 42472,10
Усього пенсійних внесків 158125,25 306422,10
Пенсійні виплати на визначений строк, з них: 0,00 0,00
-строком виплат від 10 до 15 років 0.00 0,00

строком виплат від 15 до 20 років 0,00 0,00
Одноразові пенсійні виплати, з них: 0.00 80828,34
-  у разі медично підтвердженого критичного стану здоров я. 
н ас'ган н я і н вал ід н ост і

0,00 15015,10

- у  зв язку з недосягненням мінімального розміру 
накопичень

0.00 65813,24

- у  зв’язку з виїздом на постійне проживання за межі 
України

0.00 0.00

-  у разі смерті учасника -  його спадкоємцям 0,00 -4169.64
Переведено до інших ПФ 0.00 2922638
Усього виплат у часникам 0,00 2999296,70
Разом змін у пайовому капіталі 327707,10 -82699,06

9.РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМ АЦІЇ

9.1. Операції з пов’язаними сторонами

Протягом звітного року операції з пов’язаними сторонами ие здійснювалися.

9.2. Умовні зобов’язання та невизнані контрак-тні зобов’язання

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

9.3. Судові процеси

Станом на звітну дату ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» не є ні позивачем, ні відповідачем за жодним судовим процесом.

9.4. Ризики

9.4.1. Кредитний ризик

ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» усвідомлює, шо інвестиційна діяльність пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у 
мінливому ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних та о б ’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 йогопом’якшення.Кредитний ризик
— ризик того, що одна сторона контракту про фінансовій“! 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:
-л ім іт и  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



9.4.2. Ринковим 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, шо справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового 
інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, шо виникають унаслідок відсоткового ризику чи 
валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового 
інструмента або його емітента, чи чинниками,шо 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 ВНПФ «ПЕНСІЙНА 
ОПІКА» використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові 
інструменти, шо встановлені в інвестиційній декларації.

На основі аналізу історичної волатильності фондового індексу ПФТС встановлено, шо інший ціновий ризик для акцій 
українських підприємств становить +/-40,4% (торік +/-40,4%). Потенційна зміна цін визначена на спостереженнях 
історичної волатильності дохідностей цього класу активів. Потенційна волатильність визначається як така, шо 
відповідає стандартіюму відхиленню річних дохідностей акцій упродовж останніх п’яти років.

нші цінові ризики

Тип ак ти в у Б ал ан с о ва  варт ість %  змін Потенційний  в п л и в  на чисті ак^гиви Фонду
С п р и я т л и в і  зміни Н есп ри ятли в і  зміни

31.12.2015
Акції українських 
підприємств

1337531.31 40.4 +540362.65 -540362.65

31.12.2014
Акції українських 
ніднрисмств

432284,70 40.4 -174643,02 -174643.02

Валютний ризик -  це ризик того, шо справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту 
коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.Для управління валютними ризиками ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» 
контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному обсязі активів. Оцінка валютних ризиків 
здійснюєтьсяна основі аналізу чутливості.
Визначення порогу чутливості Фонду здійснювалося на основі статистичних даних НБУ шододинаміки курсу гривні до 
іноземних валют, на основі яких була розрахована історична волатильність курсу, що визначається як стандартне 

. відхилення річної дохідності від володіння іноземноювалютою за період.

Валютні ризики ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» виникають у зв’язку з володінням фінансовими інструментами, 
номінованими в іноземній валюті. Фонд інвестує кошти в державні облігації у доларах СШ А та банківські депозити в 
іноземній валюті. ВНПФ визнає, що обгрунтовано можливим є коливання валютного курсу на ±39,3 відсотка.

Ч утливі до к о ли в ан ь  валю тного  курсу ак ти в и

Тип активу 31.12.2015 31.12.2014
Поточні рахунки н іноземній валюті 450.73 1779615.74
Депозитні рахунки в іноземній ватюті 1675899.38 1404189,91
РАЗОМ 1676350.11 3183805,65
Частка в активах Фонду. % 28.80 58.06
Аналіз чутливості до валютних ризиків проведено на основі історичних даних щодо волатильності курсів іноземних 
валют.

В а л ю т і  риЛІКИ

валюта сума % змін Зростання
вартості

Зменьшення
вартості

31.12.2015
Долар СІМА 1676350.11 34.33 +575490,99 -575490,99
31.12.2014
Долар СіиА 3183805,65 49,33 + 1570571,33 -1570571,33



Упродовж наступного за звітною датою року вартість активів ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» може змінитися на 9,89% 
(відношення валютного ризику до активів на 31 . 12 .2 0 15 р.).

Відсотковий ризик -  це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента 
коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок.

ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» усвідомлює, шо 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 ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» 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.

А кти ви ,  як і н ар а ж а ю ть ся  на відсоткові ризики

Тип ак ти ву 31.12.2015 31.12.2014
Дсііоіити \ банках в маціоиа.іьній иа.іюті 0.00 5000.00
Облігації підприємств 1913003,65 914610,00
разом 1913003.65 919610,00
Частка в активах Фонду 32.86 16,77

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» використовував історичну 
волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до І року) за останні п ’ять років за оприлюдненою 
інформацією НБУ.Фонд визнає, що обгрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 процентних пункти. 
Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, 
залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість 
чистих активів Фонду. Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою 
відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за чинною ставкою та 
дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за кожним фінансовим інструментом.

Відсоткові ризики

I Тип ак ти ву
І

Вартість

1

Середньозваж ена
ст авк а

П отенційний  в п л и в  иа чисті ак'тиви 
фонду в разі з.міни в ідсоткової ст авк и

31.12.2015
Можливі коливання ринкових ставок ^ 4,0% пункти - 4,0% пункти
Депозити у банках в 
паціоиальиій валюті

0.00 13.0 0.00 0,00

Облігації підприємств 1913003.65 25.0 -76520,15 -76520,15
разом 1913003,65 * +76520,15 -76520,15
31.12.2014
Можливі коливання ринкових ставок + 4.0% пункти - 4.0% пункти
Депозити у банках в 
національній віиіюті

5000.00 17.0 ■^200.00 -200.00

Облігації підприє.мств 914610.00 25.0 -36584.40 -36584.40
разом 919610,00 * +36784,40 -36784,40

9.4.3. Ризик  ліквідності

Ризик ліквідності -  ризик того, що суб 'єкт господарювання матиме труднощі в ході виконання зобов’язань, гюв’язаних 
із фінансовими зобов'язаннями, шо погашаються шляхом поставки ф ош осих  коштів або іншого фінансового активу. 
ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» не наражається на значні ризики ліквідності, оскільки його зобов’язання перед 
учасниками обмежуються наявними активами.

Для управління ризико.м ліквідності Фонду контролюються обсяги ліквідних активів, які можуть бути конвертовані у 
грошові кошти упродовж п’яти днів.

Аналіз акп-ивів та зобов’яза н ь  за стр о ка м и  їх погаш ення

31.12.2015 31.12.2014
м енш е ніж 5 більш е ніж 5 менш е ніж 5 б ільш е ніж 5 днів



днів 1 днів днів
Грошові кошти та їх еквіваїенти 10603.19 0.00 1782794.39 0,00
Депозити 1675899.39 0.00 1409189,91 0.00
Боргові цінні папери 1913003.65 0.00 914610.00 0,00
Фінансові інструменти з нефіксованим 
приб\тком

1337531,31 0.00 432284.70 0.00

інвестиційна нерухомість 0,00 849055.01 0.00 849055.01
Дебіторська заборгованість 35304.00 0.00 95513.93 0,00
Усьої 0 активів 4972341.83 849055.01 4634392.93 849055,01
і Іогочиі зобов'язання 66103.67 0,00 55861,87 0,00
і^зрив (активи мінус зобов’язання) 4906238,16 849055,01 4578531,06 849055,01

9.5. Події після звітної дати

Подій після дати балансу не відбувалося.

Директор ТОВ КУА АПФ ОПІКА,

Головним бухгалтер ТОВ КУА АПФ О
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