
!N -=*'̂ 6L

JPA INTERNATIONAL
■ . • ^ - I*- .  ,■ ■ ■■ ' ■ '

Africa, Asia, Australia, Europe, Noflti & South America

UVA
UKRVOSTOKAUDIT

ТОВ « АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УКРВОСТОКАУДИТ»
ЕДРПОУ 19348835

Свідоцтво АПУ про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0025 від 26 січня 2001р.. 
Свідоцтво АПУ про відповідність системи контролю якості № 0032 від 29 квітня 2010 р.

Україна 04050, м. Київ, вул.Мельникова, 12, тел.: 38 (044) 228-93-54; 38 (050) 470-70-72., 
e-mail: sochinska@mail.ru сайт: www.ukrvostokaudit.com.ua

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо річних звітних даних 

ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
«Н ІК А »

станом на 31 грудня 2016 року

м.Київ 

2017 рік

mailto:sochinska@mail.ru
http://www.ukrvostokaudit.com.ua/


а у д и т о р с ь к и й  в и с н о в о к
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

щодо річних звітних даних
ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

«НІКА»
станом на 31 грудня 2016 року 

І. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

АДРЕСАТ: рада Фонду, керівництво Адміністратора та компанії з управління
активами та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у  сфері 
ринків фінансових послуг.

ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ .

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФОНД:

Повна назва ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «НІКА»

Скорочена назва 

ЄДРПОУ
Місцезнаходження

Зареєстрований

ВНПФ «НІКА»

34414060
01023, м. Київ, вул. Шота Руставелі,39-41 
сьомий поверх
внесений до Реєстру неприбуткових 
організацій 20 червня 2006 року, рішення 
ДПІ у Печерському районі м. Києва № 
138/15-3

Тип фонду відкритий

Інформація щодо внесення до Державного 
реєстру фінансових установ

Засновники

Фонд набув з моменту його реєстрації в 
Національній комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг як фінансової установи та отримання 
відповідного свідоцтва (рішення про 
реєстрацію фінансової установи від 
26.09.2006 р. №6254, реєстраційний номер в 
Державному реєстрі фінансових установ 
12101833).

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами та 
адміністрування пенсійних фондів «Б.І.К»



• Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських 
емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного 
пенсійного фонду ВНПФ «НІКА» (форма НПФ-8);

• Інформацію щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (НПФ-
9);

• Довідку про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду 
ВНПФ «НІКА» ;

• Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду 
(НПФ-И);

• Звіт про фінансовий станом на 31.12.2016 р. (форма № 1);
• Звіт про фінансові результати за 201 б рік (форма №2);
• Звіт про рух грошових кощтів за 2016 рік (за прямим методом) (форма

№3); ■
• Звіт про власний капітал за 2016 рік (форма № 4);
• Примітки до фінансової звітності за 2016 рік (форма -  вільна) до цієї 

фінансової звітності, стислий виклад основних принципів облікової 
політики та інших приміток і іншої пояснювальної інформації.

Інформація, яка перевірялась надана кількісна, об’єктивна та історично минула.

ОВСЯГ ТА ХАРАКТЕР АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Аудитор здійснив перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Законів 

України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери 
та фондовий ринок» , «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про аудиторську 
діяльність», інших законодавчих актів України та Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, рішень 
Аудиторської палати України від 18.04.2003 №122/2 «Про порядок застосування в Україні 
стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів», від 31.03.2011 № 229/7 
«Про застосування стандартів аудиту» із змінами, внесеними рішенням Аудиторської 
палати України № 320/1 від 29 грудня 2015 року. Аудиторська думка сформована згідно 
MCA 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», MCA 705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», MCA 706 «Пояснювальні параграфи 
та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», MCA 710 «Порівняльна 
інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», MCA 720 
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 
аудитором фінансову звітність». При перевірці застосовувались належні критерії потрібні 
для обгрунтованої послідовної оцінки.

Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську 
перевірку з метою одержання обгрунтованої впевненості в тому, що перевірена фінансова 
інформація не містить суттєвих викривлень. Перевірка включає тестування доказів, які 
підтверджують суми та розкриття інформації, оцінювання застосовуваних принципів 
бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським 
персоналом,

ОБМЕЖЕННЯ

При виконанні завдання Аудитором здійснено вибірковий аналіз даних 
бухгалтерського обліку, первинних документів та іншої фінансової іифор.мації, ию є 
основою для складання фінансової звітності та річних звітних даних ВНПФ «НІКЛ».



КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ФІНАНСОВІ ЗВІТНОСТІ

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки 
фінансових звітів Фонду є законодавство України та МСФЗ. Фінансова звітність Фонду 
сформована з дотриманням таких принципів: принципу автономності підприємства, 
безперервності діяльності, пepioди^шocтi, історичної (фактичної) собівартості, 
нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, 
обачності, превалювання змісту над формою, єдиного грошового вимірника, У балансі 
відображаються тільки ті активи та зобов'язання, що відповідають таким критеріям;

" існує можливість надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, 
оцінка яких може бути вірогідно визначена;

" ресурси контролюються Фондом.
Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи 
бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає 
вимогам МСФЗ.

Облік усіх операцій здійснюється згідію з діючим Планом рахунків 
бухгалтерсько 10 обліку.

Активи в балансі Фонду відображаються за умови того, що оцінка їх може бути 
дос'ювірію визначена й у зв'язку з їх використанням у майбутньому будуть отримані 
економічні вигоди.

Зобов'язання в балансі Фонду відображаються за умови того, що оцінка їх може 
бути вірогідно визначена, і у зв'язку з їх погашенням у майбутньому зменшаться 
економічні вигоди.

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду відображається в балансі 
одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Надана інформація є достатньою для відображення реального стану справ у 
Фонді. Існують адекватні та достовірні дані з усіх суттєвих питань аудиторської 
перевірки звітності. Звітність складено на підставі даних оборотно-сальдової відомості, у 
якої немає розбіжностей з регістрами синтетичного та аналітичного обліку і первинними 
документами.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ 
ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал АДМІНІСТРАТОРА ВНПФ «НІКА» (далі -  
АДМІНІСТРАТОР) несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення 
фінансової інформації у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-XlV зі змінами та доповненнями 
та згідно з Міжнародішм стандартом аудиту 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та 
проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту». Відповідальність 
управлінського персоналу АДМІНІСТРАТОРА ВНПФ «НІКА» охоплює: розробку, 
впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та 
достовірного представлення фінансової інформації, яка відображена та подана у 
фінансової звітності та річних звітних дшшх недержавного пенсійного фонду і яка не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування 
відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Фінансова звітність та річні звітні дані затверджені ТОВ «КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 
«ОПІКА» 13.01.2017 року для подання звітності Раді недержавного пенсійного фонду 13 
січня 2017 року.



5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо фінансової звітності та 
річних звітних даних на основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудиторів дотримання 
етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої 
впевненості в тому, що фінансова звітність не місгить супсвих викривлень.

Під час аудиту було зібрано та систематизовано достатній обсяг доказів (ііа іюі ляд 
аудитора), які дозволяють зробити оцінку показників фінансової звітності у відповідності 
до мети аудиту та виявити суїтеві помилки, допущені при її складанні. Аудитор несе 
відповідальність за формування та висловлення думки стосовно предмету договору.

6. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМ КИ

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надаїшя впевненості та 

супутніх послуг (надалі -  МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості 

Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 320/1 від 29 

грудня 2015 року, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо 

фінансової звітності», інших міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні.

Ми надали безумовно-позитивний висновок щодо повного комплекту фінансової 
звітності за рік, який закінчився 31.12.2016 року.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА

Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа загального 
призначення, яка відповідає загальним пофебам широкого кола користувачів у фінансовій 
інформації у відповідності з принципами безперервності, послідовності, суттєвосіі, 
порівнянності інформації, структури та змісту фінансової звітності.

На думку Аудитора, що фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах достовірно

відображає фінансовий стан ВИПФ «НІКА» на 31 грудня 2016 року, а також його 

фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, 

відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, прийнята система бухгалтерського обліку в 
цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні.

ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ

Не змінюючи д>тику, Аудитор звертає увагу на те, що під час складання фінансової 
звітності за рік, який закінчився 31.12,2016 р, керівництво АДМІНІСТРАТОРА 
КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ПЕНСІЙНИХ 
ФОНДІВ «ОПІКА» розглянуло поправки, внесені до МСФЗ та нові стандарти МСФЗ, які 
введені та діють починаючи з 01,2016 року і вважає, що вони не мають впливу на 
фінансову звітність за 2016 рік.

Несприятливе зовнішнє ссредобише в країні в умовах складної політичної ситуації, 
коливання курсу національної валюти, відсутність чинників покращення інвестиційного



клімату можуть надалі мати негативний вплив на результати діяльності та фінансовий 
стан Товариства, характер якого на поточний момент визначити неможливо.

Управлінський персонал не ідентифікував суттєвої невизначеності, яка могла б 
поставити під значний сумнів здатність Фонду безперервно продовжуваїи діяльність, 
тому використовував припущення про безперервність функціонування Фонду, як основи 
для обліку під час підготовки фінансових звітів.

II. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ

1.ВИСЛОВЛЕННІ! ДУМКИ ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРУ чистої ВАРТОСТІ 
АКТИВІВ

Висловлення думки щодо вартості чистих активів Фонду.

Згідно з Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» обчислення та 
визначення чистої вартості активів пенсійного фонду, їх облік, зарахування здійснюються 
АДМІНІСТРАТОРОМ та особою, И(0 здійснює управління активами такого пенсійного 
фонду, за методикою іа у порядку, визначеними Національною комісією з цінних паперів 
та фондового ринку за погоджєііням з національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Чиста вартість активів НПФ визначається 
кожіюго робочого дня. Зберігач активів НПФ здійснює перевірку підрахунку чистої 
вартості активів НПФ, здійсненого адміністратором та особою, що провадить діяльність з 
управління активами НПФ.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудитором було огримаїю 
достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про те, що в усіх суттєвих аспектах 
щодо чистої вартості активів Фонду наявна така інформація:

Чисті активи Фонду на 31.12.2016 року -  92 тис.грн.. Приріст чистих активів Фонду за 
2016 рік -6 6  тис. грн (+253,85%).

На кашу думку :
а) ВНПФ <г НІКА» станом на 21.12.2016 р. дотримується вимог нормативно-правових 
актів, що регулюють порядок визначення чистої вартості активів Фонду.

2.ВИСЛ0ВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО АКТИВИ, 
ЗОБОВЯЗАННЯ ТА ЧИСТИЙ ПРИБУТОК

Висловлення думки щодо розкриптгя інформації за видами активів

В процесі аудиторської перевірки було отримаїю достатньо свідоцтв, які дозволяють 
зробити висновок про дотримання правильності відображення та розкриття інформації 
щодо дебіторської заборгованості відповідно вимогам МСФЗ, Станом на 31.12.2016 року 
загальна сума довгострокової дебіторської заборгованості складає О тис. грн.

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудитором було отримано 
достатньо свідоцтв, які дозволяюіь зробити висновок про достатню належність 
правильності відображення та розкриття інформації щодо поточних фінансових 
інвестицій, згідно з вимогами МСФЗ «Фінансові інвестиції» складає 14 тис.грн. На дату 
балансу грошові кошти та їх еквіваленти становлять 78 тис.ірн.



в  процесі аудиторської перевірки, на наїл погляд, аудитором було отримано 
доста'їньо свідоцтв, які дозволяють -іробити висновок про достатню належність 
правильності відображення та розкриття інформації щодо ірошових кошіів іа інших 
оборотних активів, згідію з вимогами МСФЗ.

На нашу думку:
а) фіішисова звітність справедливо й достовірно відображає, інформацію 

про активи Фонду станом на 31.12.2016року відповідно до МСФЗ:
б) Фонд в усіх суттєвих аспектах виконав необхідні вимоги щодо 

дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 
ЗГ 12.2016 року

Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання

В процесі аудиторської перевірки, на паш погляд, аудитором було отримано 
достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність 
правильності відображення та розкриття Інформації щодо зобов’язань відповідно вимогам 
МСФЗ. Усі зобов'язання Фонду віднесено до поточних .

На нашу думку:
а) фінансова звітність ВНПФ «НІКА» об’єктивно та достовірно відображає 

інформацію про зобов’язання Фонду станом на 31.12.2016року відповідно до МСФЗ.
б) Фонд в усіх суттєвих аспектах виконав необхідні вимоги щодо 

дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на
31.12.2016 року

Висловлення думки щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Фонду

в  процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, аудитором було отримано 
достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висіювок про достатню належність 
правильності відображення та розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку, згідно 
з вимогами МСФЗ. Чистий нрибзток Фонду за результатами фінансово-господарської 
діяльності за 2016 рік складає 2 тнс.грн..

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про 
доходи і її розкриття у фінансової звітності застосовуються Фондом у відповідності до 
вимог МСФЗ, Інші фінансові доходи -  З тнс.грн., Інші доходи - 15 тнс.грн. Дохід 
визнається одночасно із збільшенням дебіторської зобов'язаності, що є фактором 
зростаіїня власного капіталу.

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про 
витрати і її розкриття у фінансової звітності застосовуються Фондом у відіювідності до 
вимог МСФЗ. Витрати визнаються одночасно із зменшенням активів або збільшенням 
зобов'язань і відображаються одночасно з прибутками, для одержання яких вони (витрати) 
були понесені. Фонд має Адміністративні витрати 2 тнс.грн., , Інші фінансові витрати О 
тис. грн. та інші витрати 14 тнс.грн.

На нашу думку:
а) фінансова звітність справедливо й достовірно відображає інформацію 

про обсяг чистого з прибутку Фонду за 2016 рік відповідно до МСФЗ;



б) Фонд в усіх суттєвих аспектах виконав иеобхідиі вимоги щодо 
дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на
31.12.2016 року.

А УДИТОРСЬКА ДУМКА ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У РІЧНИХ ЗВІТНИХ 
ДАНИХ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ, ВІПОВІДНОДО 
МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ 3000 
«ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ЩО НЕ Є А УДИТАМИ ЧИ ОГЛЯДАМИ 
ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Аудитори провели аудиторську перевірку РІЧНИХ ЗВІТНИХ ДАНИХ ВІДКРИТОГО 
НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ « НІКА» станом на 31.12.2016 року:

• Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма НПФ-1);
• Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного 

пенсійного фонду станом на 31 грудня 2016 року (форма ШІФ-2);
• Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного 

фонду станом па 31 грудня 2016 року (форма НПФ-3);
• Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного 

фонду станом на 3 1 грудня 2016 року ( форма НПФ-4);
• Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою 

категорією станом на 31 грудня 2016р. (форма НПФ-6);
• Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду 

станом на 31 грудня 2016р. (форма НПФ-7);
• Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських 

емітентів, які входять (входили) до складу активів недержавного 
пенсійного фонду ВНПФ «НІКА» (форма НПФ-8);

• Інформацію щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (НПФ-
9);

• Довідку про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду 
ВНПФ «НІКА» ;

• Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду 
(НПФ-11).

На думку Аудитора, Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд (форма 
НПФ-1) розкриті в іювпому обсязі. Наведена інформація в цілому відповідає даним 
Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та Довідки з Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій України та інпгам докуліентам.

Аудитор висловлює думку, що Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів 
недержавного пенсійного фонду станом на ЗІ грудня 2016 року(форма НИФ-2) складено 
на основі дійсних облікових даних відповідно 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 N 674 (далі - 
Положення 674) та інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

Аудитор висловлює думку, що Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів 
недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2016 року (форма НПФ-3) складено 
на основі дійсних облікових даних відповідно до Положення 674 та інших нормативно- 
правових актів, на підставі яких вони складаються.

В процесі перевірки, Аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють 
зробити висновок про достагню належність правильності відображення та розкриття



інформації про використання активів пенсііїного фонду згідно вимог Положення 674 та 
інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

На думку Аудитора, Звітні дані персоніфікованоі о обліку учасників недержавного 
пенсійного фонду станом на 31 грудня 2016 року (форма НПФ-4) розкриті в повному 
обсязі.

Аудитор висловлює думку, що Звітні дані про учасників недержавного пенсійного 
фонду за віковою каїегорією станом на 31 грудня 2016р. (форма НПФ-6), відповідають 
вимогам Положення 674 та іншим нормативно-правовим актам, на підставі яких вони 
складаються.

Аудитор перевірив Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного 
фонду станом на 31 грудня 2016р. (форма НПФ-7). В процесі перевірки Аудитором 
було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню 
належність правильності відображення та розкриття інформації щодо складу та структури 
активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 2016р. згідно до вимог 
Положення 674 та інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які 
входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду ВНПФ «НІКА» 
(форма НПФ-8) був проаналізований аудитором стосовно розкриття в цьому звіті 
інформації про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, 
які входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду ВНПФ «НІКА» . 
В процесі перевірки, Аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють 
зробити висновок про достатню належність правильності відображення та розкриття 
іііформації згідно вимог Положення 674 та інших нормативно-правових актів, на підставі 
яких вони складаються.

На думку аудитора Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних 
внесків (НПФ-9), Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду 
ВН11Ф «НІКА» та Загальні відомості про адміністратора недержавного пенсійного фонду 
(НПФ-11) розкриті в повному обсязі.

На нашу думку, кожна складова частина річних звітних даних недержавного 
пенсійного фонду за 2016 рік відповідає вимогам Положення 674 та ішішх нормативно- 
правових актів, на підставі яких вони складаються.

3. ВІДПОВІДНІСТЬ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ АКТИВІВ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ У 
ПОРТФЕЛІ НПФ, ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА

Бухгалтерський облік діяльності недержавних пенсійних фондів (далі - НПФ) 
здійснюється відповідно до Закону України <(Про бyxгaJ^тepcький облік та фінансову 
звітність в Україні», МСБО з урахуванням особливостей, установлених законодавством 
у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

Станом на ЗІ. 12.20І6 р, структура активів Фонду відповідає ст,49 Закону України 
«Про недержавне пенсійне забезпечення» Х2І057-ІУ від 09.07.2003 р. зі змінами: інші 
активи Фонду складають 0%, та не повинні перевищувати 5% відповідно до законодавства 
Ук-раїни.



Аудитор підтверджує, що станом на 3 1.12.2016 р. ВНПФ <<'НІКА>̂  
дотримується вимог нормативно-правових актів щодо складу та структури активів.

4. НАЯВНІСТЬ СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ, 
ЩО ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ 
ФОНДОМ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО КОМІСІЇ РАЗОМ З ФІИАИСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ.

Під час виконання завдання Аудитор здійснив аудиторські процедури щодо вияалення 
наявиосгі суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та 
іншою інформацією, що розкривається Фондом у відповідності з МСА 720 
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 
аудитором фінансову звітність».

У результаті проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторські 
докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлена у  з в ’язку з інформацією, 
що розкривається Фондом та подасться до Комісії разом з фінансовою звітністю

5. СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА НАЯВНІСТЬ СИСТЕМИ 
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА

Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у 
тому числі внуфішнього аудиту відповідно до Законів України «Про недержавне 
пенсійне забезпечення» та «Про депозитарну систему України», «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне 
рег улювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» було отримання доказів, які 
дозволяють сформувати судження щодо відповідності системи корпоративного 
управління у Фонді вимогам чинного законодавства України та вимогам Статуту.

Формування складу органів управління АДМІНІСТРАТОРА ВНПФ «НІКА» 
здійснювшюся у 2016 році відповідно до законодавства України.

Діяльність служби внутрішнього аудиту (контролю) унравляючої компанії 
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 іл;шхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення», а також на підставі положення про службу внутрішнього аудиту 
(контролю).

За результатами виконаних процедур перевірки стану управління можна зробити 
висновок, що система управляння Фонду створена та діє.

в. ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОВЯЗА НИХ ОСІБ
Згідно з МСФЗ, пов 'язаними сторонами вважаються;
• підприємства, що знаходяться під контролем або значним впливом інших осіб;
• підприємства або фізичні особи, що прямо або оносередковаїю здійснюють 

контроль над фондом або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі 
члени родини такої фізичної особи.

В процесі виконання аудиторських процедур перевірки фінансової звітносгі га річних



звітних даних ВНПФ «НІКА», в інформації щодо переліку пов’язаних осіб порушень та 
відхилень не встановлено.

ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ.

Протягом 2016 року у ВНПФ «НІКА» не відбулося подій, які не були відображені у 
фінансовій звітності, та можуть вплинути на його суттєвий фінансовий стан та призвести 
до значної зміни чистої вартості активів.

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для 
отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його 
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків 
суїтєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», 
аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовувалася 
під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності 
до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті 
фінансової звітності». Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та 
інших працівників суб’єкта господарюваніія, які на думку аудитора, можуть мати 
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором виконані аналітичні 
процедури, в тому числі по с>ті з використанням деталізованих даних, спостерелсення та 
інші. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта 
господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, стр>тстуру та 
спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес- 
ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість 
того, що фінансова звітність містить суттсве викривлення внаслідок шахрайства.

7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ НРО А УДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
Назва аудиторської фірми ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « АУДИТОРСЬКА

ФІРМА « УКРВОСТОКАУДИТ»

Ідентифікаційний код 19348835
юридичної особи ’
Ю ридична адреса 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 12
Місцезнаходження юридичної особи 04050, м.Київ, вул. Мельникова, 12

І » . . Свідоцтво № 0025Номер, дата видачі свідоцтва про * ,, .._____* |> я, . . видане Аудиторською палатою Українивнесення до Реєстру суб’єкгів, ЯКІ можуть ^ J Г
мШснювати Аудиторську діяльність 24 09.2020 р.



Номер, дата видачі свідоцтва про 
включення до реєстру аудиторських фірм 
га аудиторів, які можуї ь проводити 
аудиторські перевірки фінансових 
установ

Номер, дата видачі свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм, 
які мож>'ть проводити аудиюрські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

Свідоцтво серії № 0007, 
видане Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання і 
сфері ринків фінансових послуг 
08.05.2013р.,
термін дії; до 04.11.2020 р.

Свідоцтво серії П № 00294, 
видане Національною комісією 
з цінних паперів та фондового ринку 
12.02,2013 р„
термін дії; до 24.09.2020 р.

8. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

У відповідності з договором від “ 19“ грудня 2016 р. № 01/151216 року між В11ПФ 
«НІКЛ» та ТОВ АФ “УКРВОСТОКАУДИТ», аудитором Сочинською Г.В. (сертифікат 
серії А № 000039, виданий Аудиторською палатою України 23.12.1993 р, термін дії; до
23.12.2017 р.) проведено незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності ВКПФ 
«НІКА» за 2016 рік.
Аудиторську перевірку проведено з 19 грудня 2016 року по 16 січня 2017 року.

Дата складання висновку : 16 січня 2017 року

Генеральний директор 
ТОВ «АФ «Укрвостокаудит»
сертифікат серії А № 000039. виданий рішенням 
Аудиторської палати України №  8 від 23 ,12,1993 
року, дію  сертифікаїу продовжено рішенням 
Аудиторської палати до 23.12.2017 р.

У к р а їн а , 8 3 0 J7 , м . К и їв ,
Вул. ІЧельникова ,буд. 12

Сочинська Г.В.



Додаток І
до Положення про порядок складання, формування та 
подання аомінісірагорон Екдержавнаго пенсійного фонду 
зїітаосіі з ншсржавного покійного забезптсши

Титульний аркуш 
звітності про діяльність недержавного пенгійного фонду

Звпний період: 2016 рік

Повне нанменувшн« нзд і̂жавного аакяйнога фоцоу Відкркпій недержавний пснсійніїй фоца ’ТОКА" Код ЄДРПОУ 34414060

Відпокідіпсп, повноту та досговірнісп. ікформашТ 
іипфової форми звітносгі до елжіронноі <^ии 
гадтвчдасуго

Повне найменування 
Адмін1егр*іі>|>а

Товарнстм ї  обмеженою відповідальніспо "Компанія ї управління 
активами та адмінісгрування пенсійних фокпів "Опіка"

Прізвнше, ім’я, по банкові Меш.чед)«̂ Л<ан Олексійович
Підпас ^ ......'
Дата l03.0f .2017 (

Г.®/
й І*

ПЕНСІЙНИХ «ОВДВ

о п ш д
К вн такп іа  осова » п атак ь  аадавої звітвості \ \  щритілфікаиій
прізвище, ім'я, 00 бжпкові Ліпей Адаа Вааиіана
Посада нпальник гадроїділу з м м ін іс ір у в и о ^ *

Підрозділ
• • ' ■ ^ К Ц іі 'шлроаділ 3 адмішстрування

Телефон із за зн » а п а іі ющу ММТЗ <050) 564^3^1

Перелік документів паперової форми (Ь зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, шо доаакггься:

1. Титульний ^)куш
2. Форма НПФ-1. Загальні відомості про недержавний пенсійний фона
3. Форма НПФ-2. Звіт про склш, струїсіуру та чисту вартість активів недержавного пенсіііного фонду
4. Форма НПФ-3. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недфжавного пшсійного фонду
5. Форма НПФ-4. Звітні дані пфооніфіхованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
6. Форма НПФ-5. Звітні дані іфо резупктатн діяльності юрпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № ____
7. Форма НПФ-б. Звітні дані про учасііиків нздфжавного пенсійного фонау за віковою категорією
8. Форма НПФ-7. Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонцу
9. Форма НПФ-8. Звіт про договори, шо були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входить (входили) до 

складу активів нед^)жавного пенсійного фонду
10, Форма НПФ>9. Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних акінвів
11. Довіака про чисту вартість активів
12. ФІ. Баланс
13, Ф2, Звіт про фінансові результати
{4. ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за іфямнм методом)
15, Ф4, Звіт про власний капітал



Дод8ГОіс2
ЛО Положення лро порядок схлшання, формуванні та 
ЛОДЕШНЯ «дмішстрвгорон неявржввного ООКІНИОГО 
фовду »ІТНОСТІ 3 шшржавного иеясійного забетпашя 
(пуяк! 1.1)

Форма НПФ-1 

Загальні відомості про иедержаввий пеясШннй фонд

2. ІдешифікаціІІііиЙ коа за ЄДРПОУ
Виисриіий неаержавкий пшсійний фона "ШКА" 
М414060

3. МІСЦСЗЕОКСШЖСИИЯ 01023, м. Киї*, вул. Ш<па Руставелі, 39-41, съоинй пов^іх
4. Міжміський теяефокннй код (044) Телефон 1459.75-17 Факс І459-75-І7
5. Епопронна пошт* (з» вмвносгі) оріІса@орі ka.com. иа Веб<горінха ht^p://www.opilu.(»ш.ш^^fi>r pasoпs/pf_paf/pfJ><n упрГ
6. Дата та номер рішення іфо р«єстрашю фінансгаоТ установи 26 вфесня 2006 р. №6254
7. РессірашЙнкб ш м ф  в Державному россірі фінансавкх усіанов 12101833
8. Вид ліальїпсгі за КВЕД №В

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду
Дітж держа«н<я Д«та іапн<? про вя«с«явя іміп до в«р«>»иаї ресстряві?

юрчшчиоі особи__________________
Номер ипнцг про вншхяая змін до держівво! рашріцП

18.05.200«

10. Інформація про пов'язаних осіб неідфжавного пенсійного фонду

Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фовду - засновників неддажавиого пенсійного фонду
Повиє найисиувааая юрвдвчУОІ о<обя чщ прізмпк, 

ім'я, па батькові фіінчної особи - мсноаннка
Код з» ЄДРПОУ Одаггнфікяаійпнй кш 

(номер) К(ремд«ят> > країні рпвдсппіі) 
^_^_і2в^««ст£»аіітіІИ івмді^_^_

Місасзяаходжсяия юрнвнчаоі особи чи 
иіоїс проживання фізичної особи, піодо 

^^^^коП іод«ст^^н^о£мація^^^^
Товфисіво З обмеженою відповідальністю 

«Компанія з управління активами та 
адміністрування пенсійних фондів «Б.І.К.»

24592703
01023, м . Ки'ів, вул. Ш ота Руставелі, 

3941

Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь
Ід«тнфІкаі|Ій и и й 

код м  ЄДРПОУ або 
Ьгатифікаиїйвнй 
намір оов’аивоТ 

особи

Повис ваймснуваииі 
ЮрНДИЧП(Я особи чя 

орЬвяше, Ім’я, по батько«! 
фізачиоі особи -  ооа’ямаоі 

особи

Символ 
юраднчної 
особи, иодо 
якої ісв ^

ПОВ'КІЯЯІСТЬ

Ідеятифіквційний кал 
31 ЄДРПОУ 

юрндичиш особи, 
щодо ккоі ісвуе 

пов’язаність

Повис 
наймсяуваипа 

юридичної особи, 
подо якої ісиус 

пов’юаність

МІсцезнаходжсяия 
■оридичноТ особи, 

іцвда якої існус 
п о в 'я м я іт

Частка у 
статутному 

(асладаюиу) 
капіталі, %

Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) недержавного пенсійного 
фонду

Хі
з/
л

ІдеятвфІкаційнвВ
код за ЄДРЯОУ 

іорнднчиаі особа, 
щодо якої ісяус 

пов’язаність

Назва юридичної особи, щодо 
ЯКІЙ існус вов’аіаііість

Ідаггифікаоійинй 
коя за ЄДРПОУ 

а№
ідштифікапійний 
номер* пов’язаної 

оо>би

Певне найменуваввя 
юрнднчаоі особи або 

прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи 

- пов’язаної особи

Мі сасзнахоаояяня 
юридичної особи або 

місце проживання 
фізичної осибн - 
пов’язаиоТ особи

Частка у 
статутному 

(осл аденому) 
кааїтклі особи, 
■подо яко! ісиус 
пов’язаність, %

1 24592703

Товариство 3 обмеженою 
вішювідапьшспо «Компанія 

3 управління активами та 
шіміністрування пенсійних 

фондів «Б.І.К.»

3306710281
Могила Кетерина 

Богданівна

38714, Полтавська 
обл., Полтавська р> 

н, с. Супруківка, 
вул. Яблунева, 2

9.00

2 24592703

Товариство 3 обмеженою 
вшновідальніслю («Компанія 

3 управління активами та 
шміністрування пенсійних 

фондів «Б.І.К.»

3380908043
Юінменко Марина 

Віталіївна

36004, м. Полтава, 
^львар Б. 

Хмельницького, 
буд. 22. кв. 52

9.10

3 24592703

Товч>исіво 3 обмеженою 
відповідальністю «Компанія 

3 управління активами та 
Шіміністрування пенсійних 

фондів «Б.І.К.»

326081244!
Лисенко Ірина 

Анатоліївна

37132, Полтавська 
обіп.,

ЧорНуХННСЬКИЙ Р'Н, 
с. Галяво, вул. 
Кутова, буд. 9

9.10



Ідеитнфікіційнні
код эа ЄДРПОУ 

юридичної особи, 
■цадо акої іеяус

ПОВ’ЯМНІСТк

Н и в а  ю рнанчної особн, nmi« 
якої t«yc пов’язаність

Ідеитнфікішійний 
код за ЄДРПОУ

■<о
Ідеитифікапійнвй
H O M Cfl* пов’п і я о і

особи

Повис наХмспуиикя 
юриднчрої осо4я або 

пріїанще, ім’я, по 
батькові фііичної осо«и 

• пов’язаної особи

МІсисзняіоо-жепня 
м>рианчвоІ о«обн або 

місае проживання 
фізнчиЛ особи - 
пов’язаної особи

Частка у 
стпутитіу  

(ослаяеяому) 
капіталі особи,
ииша яхої іоіуг
пра’и а в іс гь , %

24592703

Товаржпво 1 обмеженою 
відповіцдпьшстю «Компанія 

з управліши активами та 
адмішсірування пенсійних 

фондів «Б.І.К.»

3146018086 Голубицька Наталія 
Олександрівна

36003, м. Полтава, 
вул. В. Козака, буд. 

ібА. кв, З
9.10

24592703

Товариство з обмсжснокі 
відповщальнісію «Компанія 

а управління активами та 
яцміністрування пенсійних 

фоїщів «Б.І.К.»

3396609305
Джамалутдінова

Заміра
Магомедемінівна

36003, м. Полтава, 
бул.

Боров иховського, 
буд. 14, кв. 123

9.10

24592703

Товариство а обмеженою 
відповідальністю «Компанія 

з управління активами та 
шміністрування пенсійних 

фондів «Б.І.К.»

3367508827 Іщенко Ганна Юріівна
36020, м. Полтава, 
вул. Леніна, буз- 2, 

кв. 12
9.10

24592703

Товариство з обмеженою 
відлов ідальністто «Ю>мпашя 

з управління активами та 
адмінісіріування пенсійних 

фоцщв «Б.І.К.»

3296611384 Пузакова Юлія 
Вікторівш

36023, м, Полтава, 
вул. Колективна, 

буд. 8, кв, 152
9.10

24592703

Товариство з обмеженою 
гіаповшальшспо «Компанія 

з управління активами та 
адмінісірування пенсійних 

фондів «Б.І,К.»

3382011512
Мірошніченко

Олександр
Миколайович

36023, м. Полтава, 
пр. КЬміс^івський, 

буд, 12, кв. 143
9.10

24592703

ТЬвариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія 

з управління активами та 
адмішструвашп пенсійних 

фондів «Б.І.К.»

3349103749
Палій Ольга 

Олександр Ь на

23515, Вінницька 
обл.,

Шфгороясшіїй р-н, 
с. Руданське, вул. 

Котовсьхого, буд. З

9.10

10 24592703

Тов^иство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія 

з уіфавління активами та 
адміністрування пенсійних 

фондів «Б.І.К,»

3323410769
Кіяшко Юлія 

Вікторівна

37300, Полтавська 
обл., м. Гадяч, вул. 

Волгородсьха, 8
9.10

II 24592703

Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Компанія 

з управління активами та 
адмішсірування пенсійних 

фондів «Б.І.К.»

3342019473
Бурда Євгеній 
Геннадійович

36029, м. Полтава, 
вул. Рєпіна, б)я. 18 9.10

11 ■ Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори

Символ
ияаявача

послуг

ІдситифІ капШи ий 
ісш за СДРПОУ

Повис иаймсяуківня юрилично! 
о<«бн

Дата та нонір 
ліцензії на 

провадження 
ВІДПМІДВОГО

виду діяльиості

Дата укладання 
та иомф 

договору і  
радом 

пенсійного 
фонду

МІсцеиаіоахсиня,
телефон

Прізвнпк 
Ім’я, по 
батькові 

мріоника

Зберігач 09807750 Публічне акціонерне тов^иство 
"УкрСиббанк’'

Серія АЕ 
KS286558 від 
08.10.2013 р.

N2160713- 
ПФ-032927 

від 16.07.2013 
Р-

61050, м. Х^ків, 
просп. Московський, 

60

Голінка
В.М,

Адміністрвгор 34094201

Товариство 3 обмеженою 
відповіаальшспо "Компанія з 

управління активами та 
адміністрування пенсійних 

фондів "Оґпка"

30.10.2012 AB 
№614843

№1/2016 від 
30.03.2016р.

36020, м. Полтава, 
вул. ПООрічча 
Полтави, буд. 

14А/22, оф.40і, 
(0532)60-08-12

Меліненко
Роман

Олексійович

Аудитор 21662805

Тов^иство 3 обмеженою 
відповідальністю Аудітрсмса 

Фірма
«БІЗНЕСЕКСПЕРТЛУЦИТ»

№ 2661 від 
08.08.2013 р.

>Ts5 від 
12.01,2015 р.

01001, м. Кшв, вул, 
Костмльна, буд. 6, 

кв,18

Романюк
Г.В.

4

5

б

7

8

9



Сннпиі
н«дамча

■млуг
[дсятнфікаційи иіі 
кея за ЄДРПОУ

Повне яаймеяувавяя юрнднчнаї 
особи

Дата та номер 
ліцсаіії ва

аілповіїшого 
 ̂анду̂  діа{(міостІ

Дят* укладання 
та номер 

договору 1 
раною 

пенсій ЙОГО
♦«йду

УЦоїеіважоаямяия,
телефон

Лріішикі 
(м’я. по 
батькові 

керівинка

Особа, яка 
здійснюс 

управління 
активами

34094201

Товфистао 3 обмеженою 
відповідальністю “Компанія з 

управління активами та 
азмішстрування пенсійних 

фондів "Опіка“

ЖОЗ від 
12.04.16

№ 1/2016 від 
13.04.2016р.

36020, м. Полтава, 
вул. ПООрічча 
Полтави, буд. 

14А/22, оф. 401. 
(0332)60-08-12

МЄЛ№ЄНК0
Роман

Олексійович

12. Інформація про склад ради шшержаввоп) пшсШпого фонду

Посада Прізвище, Ім’я, по 
(атисові поваістю

Дата набуття 
повноважеяь Кваліфікадііне євідоіспа(ким вщдаяо, номер, дата вщдачі, термін дії)

Голова
Ради

Коломієць Лнжепіка 
Іванівна

12.07.2006 Українським інсппутом розвитку фондового ринку КНЕУ № Р-04/00154 від 
19,11.2004 р., термін дії 3 роки

Член
Раци

Тарадайко Наталія 
Анатоліївна

12.07.2006 \^аїнським інститутом розвитку фондового ринку КНЕУ №Р-04Д)0181 від 
19,11.2004 р„ термін дії 3 роки

Член
Ради

Ішков Володимир 
Миколайович

12.07,2006 'Ь^qшнcькнм інсппутом розвитку фондового ринку КНЕУ М» Р-04/00159 від 
19.11.2004 р.. термін дії 3 роки

Член
Раші

Селега Валентина 
Іванівна 12.07.2006 Українським інсппутом розвитку фондового рннку КНЕУ № Р-04/00174 від 

19.11.2004 р., термін ДІЇ 3 роки

Член
Ради

Дронова Людмила 
Євгеніївна

12.07.2006 ^^фш'нськнм інститутом розвипсу фондового ринку КНЕУ X® Р-07/0697 від 
10.11.2007 р., термін дй' 3 роки

Прізвище, ініціали керівника Лдмішсірягора Мепіденко Роман Олексійович



Контрольн» сума FBBA75EAF21BDCA528B4172B981677020ED3088A

Д о д а т о к  З
ЛО Положеша про порядок складання, форнуїшня та 
подання адміїїістрагорои нсасркавного пенсійного фонду 
іяітносгі з кшержавиого пенсійного забезлечеині 
(пункт 3.1)

Форма ШІФ-2

Зйт про склял, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсШнопі фонду
станом на 31 грудня 2016 р.

ВІДКРИТИЙ недержавний вснгійний <Ьоид ''ШКА" - 34414060 
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Н іш Квд

ДшІ в і  
ПОЧ1ТОК 
ЗВІТНОГО
періоду

Ніросгаючям 
пішумкои НІ 

кіиеаь МІТНОГО 
періїщу

1 1 і 4

Частина перша
Грошові коитіи. розміщені ка вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них: 010 2500 0
у тому числі ощдпні (депозитні) сертифікати банків 011 0 0
Цінні папери, дохід за якими г^ашовано Радою міністрів Автономної Респу^іпіш Крим, 
місцевими ршами відповідно до законодавства.

020 0 0

Цінні ішл^ж, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, 030 12537,85 11800,74
Облігаїй підприємств, емітентами яких с резиденти V^pauw, 040 0 0
Акції українських емітента 050 6678,16 1984,99
ЦІННІ папери, дохід за якими гараиговано урядами іноземних держав 060 0 0
Цінні пап^к іноземних емітентів (р.071-*-р.072), з них 070 0 0
акцГі іноземних емітентів, визначених відповііщо до Закону України ,ДІро недержавне пенсійне 
забезпечеюм"

071 0 0

облігації іноземних емітентів з інвестишйним рейтингом, визначеним відповідно до 
законодавства 072 0 0

Іпотечні цінні папери. 080 0 0
Об’єкти нерухомості 090 0 0
Банківські метали 100 0 0

у тому числі депозшні рахунки в банківських металах 101 0 0
Дебіторська заборгованісіь (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них: 110 2785,95 0
заборгованісп., пов'язана з придбанням (продажем) активів 111 2761,53 0
заборгованість з ш^ахованих дивідендів, відсоїків за депозитами та купонів за облігаціями 112 24,42 0
заборгованість, пов’язана з оплешзю послуг, наданих фонду 113 0 0
ішіїа дебіторська заборговашль 114 0 0
Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) 120 0 0
Загальна сума інвестюш фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.0б0+р.070+р.080+ р.090+ 
p.l00^-p.ll(>^1>.120)

130 24501,96 13785,73

Кошти на поточному рахунку 140 1507,06 78203,99
у тому числі кошіи, що знаходяться на клфинговому рахунку 141 0 0
Загальна віщлісіь активів фоцду (р.ІЗ(Н-р.140) ISO 26009,02 91989,72

Частина П
Кредиторська заборгованість (р. 161+р. 162+р. 163): 160 0 0
Неп^коніфіковані внески 161 0 0
Заборгованість з пер^)ахування помишюво сплачених коигтів 162 0 0

інше 163 0 0

Заборгованість фонду по виконанню зобов’язань перед учасниками та перфаі^анню коштів 
(р,171+р.172), в тому числі

170 0 0

Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного 
фош(У, страховика, банку)

171 0 0



Наїм Кіш
ДиіІ ва 
початок 
звітного 
п«р1алу

Наросташчкм 
0ідсуміс4мм на 

Кілець ЗВІТВОГО 
Офіму

1 2 3 4
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за 
договорами виплат пенсії на визначений строк або н^>ахованими сшоразовими пенсіЯними 
виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)

172 0 0

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійсиенмх оплат витрЕгг недержавного 
пенсіЯного фонду (р.181(Нр.1811+р,18І2+р.1813+р.1814+рЛ815+ р.1816), в тому числі

180 243,47 88,18

Виїрзпі на оплату послуг з адміністрування пенсійкого фонду 1810 66,18 44,94
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду 181] 66,20 21,54
Оплата послуг зберігача 1812 11,09 21,70
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду 1813 0 0
Оплата послуг, пов’язаних Ь здійснешіям операцій з пенсійними активами, які надаються 
третіми особами

1814 100 0

Заборгованість з втрат на ведення обліку та перереєсфацію прав власності на нерухомість 1815 0 0
Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких пер<цбачено чинним законодавством з 
недержавного пенсійного забезпечення (з розбивюю за видами) 1816 0 0

Заборгованість щодо іфкдбання (іфодажу) активів та розра^о^нків з продавцями за отримані, 
але не сплачені пенсійним фондом активи (з розбивкою задкерепами формування) 190 0 0

Загальна сума зобов’язань фонду 200 2 4 3 ^
Чиста вчиість активів фонду (р. 150- р.200) 210

Прізвище, інішали керівника Адиіністраггора 

Прізвище, ініціалн головного бухгалтера Адмінісфатора

Меяменію Роман Олексіііович

Кйрнвдйй Ол?т Лшрлцвна



Додагоіс4
ло Положоїка про порядок схладакня, формування та 
лолашя шмінісірлюром нш^жавного ікнайного фонду 
звітмоегі з нвдержавиого пюсійног« за6езпе>іеніи 
(пункт 3.1)

Форма НПФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів ввдержішного пенсійпого фонду
станом на 31 грудня 2016 р.

ВІДКРИТИЙ н ед ер ж ав н и й  пенсій ний  d)Oi^д " Ш К А ”  >34414060 
(повне найменування пенсійного фонду» код за ЄДРПОУ)

СЗідиинц»!

Н аїм Км
Дані на 
потатак 
звітного 
пціііщу

Воогй іа 
оствввІВ 
квартал 
івітиого 
пфіоау

Наростаючим 
підсумком на 

кінець звітяого 
пеіііцау

І 2 3 4 5
Чиста вартість пенсійних аклоів на початок звгтиого п^>іоду 1 X X 25765,55
Частина перша

Пенсійні внески від фізичних осіб (р.0П+р.012), з них 010 0 0 0
від учасників, які є вкладниками 011 0 0 0
від третіх осіб (подружжя, дпи, баїьки) 012 0 0 0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців 020 0 0 0
Пенсійні внески від юрнончних осіб (р.031+р.032+р.033), з них 030 40000 0 0
від засновника недержавного пенсійного фонду 031 0 0 0
від роботодавця • ппашика 032 40000 0 0
від професійного об'єднання 033 0 0 0
Пчіеведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), 
3 них 040 0 45293,50 64389,94

від банку 041 0 0 0
від іншого нед^жавного пенсійного фоццу 042 0 45293,50 64389,94
Всього (р.01(нр.02(>+р.030 +р,040) 050 40000 45293,50 64389,94
2. Виконання зобов’язань перш учасниками недфжавного пенсійного фонду
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.О62) 060 0 0 0
пенсійні виплат на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них 061 0 0 0
строком виплат від 10 до 15 років 061 і 0 0 0
строком виплат від 15 до 20 років 0612 0 0 0
строком виплат більше 20 років 0613 0 0 0
одноразові пенсійні виплати (р.0621 +р.0622+р.0623-*-р.0624), з них 062 0 0 0
у разі меиіичш • підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності 0621 0 0 0
у зв'язку 3 недосягненням мінімального розміру накопичень 0622 0 0 0
у зв'язку 3 вшздом на постійне проживання за межі України 0623 0 0 0
у разі смерті учхника - його спшюшцям 0624 0 0 0
Перфаховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду 
(р.071+р.072), 3 них

070 0 0 0

на підставі укладеного пенсійного контракту 071 0 0 0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк 072 0 0 0
П^»ераховано пенсійних коштів до страховика для ошіаіи договорів страхування 
довічної пенсії

080 0 0 0

Перфаховано пенсійних коштів до страховика для оплаті договорів страхування 
ризику настання інвалідності або см^ггі учасника 090 0 0 0

Перераховано пенсійних коштів до банку для віакр(птч депозітюго пенсійного 
рахунку

100 0 0 0

Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконанню зобов’язань перед 
учасниками та перерахуванню коштів (р.ИІ+р.112), втому числі

110 0 X 0



Н иш Код
Дані на
ПОЧГПІК
Мітаог«
періоду

Всього іа 
ОСПШНШ 
квартал 
іаїтяого 
періпоу

Наростаючим 
підогмкам на 

кінець ЗВІТНОГО 
ифіоду

1 г 3 4 5

Заборгованість по ікрфахуванкю пенсійних кошш до іншої установи (іншого 111 0 X 0
пенсійного фонду, страховика, банку)
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними 
виплзтами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими 
одноразовими пенсійними виппагтами учасникам (спадкоємцям учасників)

112 0 X 0

Загальний обсяг виконаних та и^>ахованкх зобов’язань перед учасниками 
(р.06(Нр.07(Н^р.08(Нр.09(>+р. ЮСНр. 110)

120 0 0 0

Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику іа рахунок пенсійних 130 0 0 0
коштів та не пов’язаних Ь здійсненням виплат га переведень
Часпша II
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фоцг^у;
1.Прибуток (збиток) від здійснення oпqpaцiй з активами пенсійного фоццу:
Цінні папери, дохід за якими пфамговано Кабінетом Міністрів Україїоі 
(р.14І+р.142):

140 3250,47 0 1227,33

дохід вц  продажу 141 -873,21 0 0

переоцінка 142 4123,68 0 1227,33
Цінні папери, дохід за якими г^анговано Радою міністрів Автономної Республіки

150 0 0 0
Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+рЛ 52):
дохід від продажу 151 0 0 0

по)еоцінка 152 0 0 0

Облігації місцевих позик (р.ІбІ-*-р.162): 160 0 0 0

дохід від продажу 161 0 0 0

переошнка 162 0 0 0

Облігації щщфиємств, емітентами яких с резицекти УкрМни (р. 171+р.172); 170 -25,18 0 0

дохід від прсідажу 171 -245,83 0 0

переоцінка 172 220,65 0 0

Акції українських емітентів (р,181+р.182): 180 -3791,72 -422,39 -484,27

дохід від продажу 181 3091Д1 0 -1013,96

переоцінка 182 -6882,93 -422,39 529.69
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191+р. 192): 190 0 0 0
дохід від продажу 191 0 0 0

переоцінка 192 0 0 0
Акшї іноземних емітентів (р.201+р.202): 200 0 0 0
дохід від продажу 201 0 0 0
п^)Є 0 ЦІнка 202 0 0 0
Облігації іноземних емітентів (р.2П+р.212): 210 0 0 0
дохід від продажу 211 0 0 0
переоцінка 212 0 0 0
Іпотечні ЦІННІ папери (р.221+р.222): 220 0 0 0
дохід від іфодажу 221 0 0 0
переоцінка 222 0 0 0
Об’єкти нерухомості (р.231+р.232): 230 0 0 0

дохід від продажу 231 0 0 0
переоцінка 232 0 0 0

Банківські метали (р.241+р.242); 240 0 0 0

дохід ВІЦ продажу 241 0 0 0
курсова різниця 242 0 0 0
Списання кредиторської заборгованості 250 0 0 0
Вибуття активів, які пфестають відповідети такому стану, за якого вони визнаються 260 0 0 0
активами (з вказанням аігшву)
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивіюю за видами 
активів)

270 -3685,35 0 0

назва -3685,35 0 0



Наш Код
Дяиі н» 
почггок 
мішогв 
■Фіеду

Всьога 11 
осгаяяіі 
кмртм 
івітяого 
псріопу

Нарвегяючвм
ВІДіуМКОМ НІ

КІНЕЦЬ звітнога 
Пфіаду

1 - 1 3 4 S
Всього (р. 140+р. ISOfp.l бО+р. 170+р. 180+р.190+р.20(Н-р.210+р.22(Н-р.230+ 
p.24(H-p.250+p.26lRp.270) 280 -4251,78 -422,39 743,06

2Ласивний дохід, оіриманий на аігпіви недфжавного пенсійного фовду:
Дохід (втрат) від кошів, розміщених на вкладних (депознітах) банківських 
раї^нках, 3 них : 290 5327,02 629,41 1739,54

дохід від коштів, розміщених в оішиших (депозигш«) С4фгафіхаіів банків 291 0 0 0
Дохід віа боргових цінних пап^ів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307): 300 5533,69 280,57 1487,51
цінних паперів, дохід за якими п^антовано Кабінетом Міністрів України ЗОЇ 3873,50 280,57 1487,51
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими радами відповідно до законодавсіва 302 0 0 0

облігацій місцевих позик 303 0 0 0
облігацій ліцприємсів, емітентами яких є резиденти >^раїни 304 1660,19 0 0
шкикх паперів, дохід за якими г^миговано урядами іноземних держав 305 0 0 0
облігацій іноземних емггенгів 306 0 0 0
іпотечних цінних nanq)iB 307 0 0 0
Дивіденди від (р.311+р.312): 310 351.21 0 0
акцій українських емітентів 311 351,21 0 0
акцій іноземних емітентів 312 0 0 0
Плгіга за користування об’єктами нерухомості 320 0 0 0
Віцссгіки, н^>аховаш на кошти, розміщеш у банківських металах 330 0 0 0
Відсотки, н^аховаш на котити, що знаходяться на поточному рахунку 340 0,53 0 0
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законощавсгвом України 
(з розбивкою за ввдами активів)

350 0 0 0

Всього (р.29(Нр.ЗОО+р.31&+р.32(н^р.330+р.340+р.350) 360 11212,45 909,98 3227,05
3. Інші доходи (втрати) неддіжавного пенсійного фонду 370 0 0 0
4. Втрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів
Виграти на оппапу послуг з адмінісірування ивцфжавного пенсійного фонду 
(р.381+р.382+р.383) 3 них:

380 5562,30 120,55 495,80

послугн 3 адмініструваннх недержавного пенсійного фонду 381 5562,30 120,55 495,80
рекламні послуги 382 0 0 0
виграти на оприлюднення інформації про діяльність нед^іжавного пенсійного фонду 383 0 0 0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного 
фонду 390 3563,54 60,19 343,40

Ошіага послуг зберігача 400 450,20 60,70 184,86
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного 
пенсійного фонду

410 8800 0 0

Оплата послуг, пов’язаних Ь здійсненням операцій з пенсійними активами, які 
надаються третіми особами (р.42і+р.422+р. 423), з них;

420 2194.08 0 1200

послуг торговців цінними паш^амн (посередника) 421 2194,08 0 1200
витрат на ведення обліку та пфереєстрацію прав власності на цінні папери 422 0 0 0
Втрати на ввдення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість 423 0 0 0
Оплата іішліх послуг, надання яких п^едбачено чинним законодавством з 
нед^іжавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)

430 625 0 0

Оплата нотаріальних послуг 145 0 0
Плата за підтвердження організатором торгівлі звіту про виконані договори, шо 
^ л и  укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять до складу 
активів недержавного пенсійного фонду

480 0 0

Загальна сума витргп, шо відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 
+ р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)

440 21195,12 241,44 2224,06

Прибуток (збиток) від інвестування активів нед^жавного пенсійного фонду (р- 280 
+ р. 360 + р. 370) - р. 440

450 -14234,45 246,15 1746,05

Чиста віфтість пенсійних активЬ на кінець звітного періоду (частина р.050>р.120- 
р.130+р.450)

2 X X 91901,54

Зміна чистої вартості пенсійних активі» (рядок 2-рядок 1) 3 X X 66135,99



Прізвище, ішціаші керівника Адмінісіратора

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Меяіденко Роман Олексійович

Каришена Олена Анатоліївна
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Дш иток 5
ло П оікж еніи  про порядок склшання, формування та 
[ю заш и аі[міні(Л|»іорон недержавного покійного фоццу 
звітносл а иеш ржавного пвкііЬ ю го зябезпетеяня 
(п у и л 'З .І )

Форма НПФ-4

З в іт і дані персоніфіковмого овліку учасників я«аержявиоп> пеясійного ффнду 
станом на 31 грудня 2016 р.

ВІДКРИТИЙ недержавний деасійняй бонд *’ШКА" - 344140<И>
(повне иайМФнування пенсійного фонду, кцд за ЄДРПОУ)

Нива Км

Дані на 
аочатФК 
звітного 
рсріоду

Уского 11 останній 
квартал іаНпого 

нфіоду

Наросгаючнм 
підіуиком па кіноіь 

ІВІГВОГО П«рі«ОУ

1 2 3 4 5
Загальна кількість учасникю фоіаду, з них: 010 27 1 104

учасників за уклаавнимн на їх користь пенсійними контрактами 011 27 і 104

учасників, які маипь пенсійні рахунки, відкриті на підсгаві договору 
щхі виплату пенсії на визначений строк 012 0 0 0

учасників, переведених до нздфжавного пенсійного фонцу на іццсіаві 
докуменга, визначеного законодавством 013 0 0 0

Кількість укладених пенсійних контрактів 020 1 1 4

3 вклзднихамн -  фЬичними особами, з них; 021 0 1 3

3 учасниками, які € вкладниками 0211 0 1 1

3 третіми особами (подружжя, дпи, баїьки), які укладають пенсійний 
контракт на користь учасника 0212 0 0 2

3 вклаониками фізичними особами-підіфиємцями 022 0 0 0

3 вкладниками -  юридичними особами, з них; 023 1 0 1
Ь засновником недержавного пенсійного фоцду 0231 0 0 0

роботодавцем-іиіатником, що не є засіювником неїдержавного 
пенсіііного фонду 0232 1 0 1

професійним об'єднанням 0233 0 0 0

Кількість вкладників -  юридичних осіб, що сплачують пенсійні внески 
за учасниісів чисельністю:

030 1 0 1

д о  5 0 0  осіб 031 І 0 1

від 500  до 1000  осіб 0 3 2 0 0 0

більше 1000 осіб 0 3 3 0 0 0

ІСількісп вкладників -  фЬичних осіб 0 4 0 0 1 3

Кількісні, учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь 
пенсійних конграктів, фактично сплачено внески

0 5 0 X 0 X

вкладниками -  фЬичними особами 051 X 0 X

вкладниками фЬнчними особами -  нідіфиємцями 0 5 2 X 0 X

вкладниками -  юришпними особами, у тому числі: 0 5 3 X 0 X

засновником недаржавного пенсійного фонду 0531 X 0 X

роботодавцем-платнихом, що ве € засновником неяд)жавного 
пенсійного фонду

053 2 X 0 X

професійним об’єднанням 053 3 X 0 X

Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх юристь пенсійних 
юнірактів, тимчасово припинено сшіапу пенсійних внесків

0 6 0 0 X 0

вкладниками -  фізичними особами Обі 0 X 0

вкладниками фізичними особами -  підприємцями 062 0 X 0

вкладниками -  юридичними особами. 0 6 3 0 X 0

у тому числі: засновником недержавного пенсійного фоццу 0 6 3 ! 0 X 0

робаггодавцем-плхшшсом 06 3 2 0 X 0

професійним об’єднанням 0633 0 X 0



Н и м Кад
Дані на 
початок 
зЫтного

Усмг« }а «етапній 
квартал івітяога 

псрійя;

Наростаючнм 
підсумком на кінмь 

з^тиогй періліду

І 2 3 4 5

Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або 
cмq>IІ учасника фоїщу, укладеш« на користь учасепосів фонду

070 0 0 0

Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування 
ризиху настання інвалщності або смерті

080 0 0 0

Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних 
внесках

090 0 X 0

Кількість достроково розірваних пенсійних кошрактів 100 0 0 0

Кількість учасників, які вибули внаслідок: 110 0 0 0
передачі коїшів страховику відповідно до укладеного договору 
страхування довічної пенсії

111 0 0 0

передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником 
недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного 
депозитного рахунку

112 0 0 0

повного виконання зобов’язань недержавним пенсійним фондом щодо 
здійснення пенсійних виплат учаснику

113 0 0 0

передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду 114 0 0 0

смерті учасника нея^жавного пенсійного фонду 115 0 0 0
3 інших причин 116 0 0 0

Кількість кошракпв, за якими вкладник остаточно виконав свої 
зобов’язання

120 0 0 0

Кількість учасників, за якими вкладник остаточно виконав свої 
зобов’язання щодо сплати пенсійних внесків

130 0 0 0

Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агетів 140 0 0 0
Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк, з них: 150 0 0 0
строком виплат від 10 до 15 років 151 0 0 0

строком виплат від 15 до 20 рокю 152 0 0 0
строком виплат від 20 до 25 років 153 0 0 0

строком виплат від 25 до ЗО років 154 0 0 0

строком виплагг більше ЗО років 155 0 0 0

Кількість учасників, які отримали пенсійну виплат одноразово 160 0 0 0

у разі медично - піттьфдженого іфіпмчного стану здоров’я, настання 
інвалідності

161 0 0 0

у зв’язку 3 иедосягненням мінімального розміру наїшпичень 162 0 0 0

у разі втзду на постійне проживання за межі >^фаїни 163 0 0 0

у разі смерті учасника 164 0 0 0

Кількість учасників-н^)езидеігтів 170 0 0 0

Кількість вкладнихів-н^[»езцдеіпів, з них: 180 0 0 0
юридичних осіб 181 0 0 0
фізичних осіб 182 0

ПрЬвище, ікіціалн керівника Адміністрггора Мелідснко Роман Олексійович



Форма НПФ-5

даавгокб
до Похожеиня про порілок ослшашя, формування та 
лоіминя іщмінісіратором накржшного покійнопо фонду 
»■іпюсгі з нсоержавиого пенсійного забеэпечтна 
(пуигг Э.1)

ЗвИ-ні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № 1 за наступних умов; 
вкладник: роботсдамць учасника Фонду; професійна спілка; розмір пенсійних внесків: визначається у вніляді періодичних 

платежів фіксованого розміру; страхування ризику настання інваліпності або смерті учасника Фонду; не передбача
(назва аенсійної схеми) 

станом на 31 [р)яяя 2016 р.

Відкритий недержавний пенсійний іюна ”НІКА” - 34414060 
(повне найменування нсаержавного пенсійного фонду, іаеитифікаційннй код за ЄДРПОУ)

Назва Ккп
Дані на 
ПОЧІТОК 
іаітного 
аср|<иу

Усмго за останнШ 
кмртал заїтяого 

періоду

Наростаючим 
підсунком иа кіиоіь 

звітного пфіцяу

1 2 3 4 і
І. Кількісні показники за кожним роботодавцем-шшпшком окремо (осіб)
Кількісіь учасників, на кориш яких вкладшоюм ашачуюткя 
пенсійні внески 010 0 0 0

К іл ь к іс іь  вкладників-фЬичних осіб, що знаходяться в трудових 
відносинах із засновником, ро6отодавцем-плагшш»і

020 0 0 0

К іл ь к іс іь  учасників, за яких згідно укладених на їх корисіь 
пенсійних коиірзктів, иімчасово припинено сплату пенсійних 
внесків

030 0 0 0

Кількість учасників, за якими існус заборгованість по пенсійних 
внесках

040 0 0 0

К іл ь к іс іь  учасників, які вибули 050 0 0 0
внаслідок переламі коштів іншому пенсійному фонду. 051 0 0 0
перецані коїшів страховику відповідно до укладеного договору 
страхування довічної пенсії 052 0 0 0

передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником фонау 
договору іфо відкриття ценсіііного дешзипіого рахунку 053 0 0 0

П. Грошові показники реалізації пенсійної схеми за южним робстодавцем>іиіатииком окремо (гри)
С у м а  вн еск ів , 3 них 060 0 0 0

від вкладники-фЬичвих осіб, що знаходяться в ір>яових 
віоносинах 3 роботодавцем-плагаиком Обі 0 0 0

від вкладннкЬ'Юридичиих осіб 062 0 0 0
в тому числі; засновником пенсійного фоцду 0621 0 0 0

роботодавцем -  платником 0622 0 0 0
професійним об’єднанням 0623 0 0 0
Сума заборгованості за внесками вкладників-фізичних осіб, що 
знаходяться в тр)шових відносинах з роботодавцем-ішзгаиксм 
фовду

070 0 0

Сума заборгованості за внесками вкладника-юріщичкої особи 080 0 0 / \а ,/  гмМЙІЯ

ПрЬвише, ініціалн керівника Адміністратора Меяьченко Роман Олексійович

Додадж 6
ЛО Положашя про порялок склшания, формуваких та 
подш ш  щміиістрлорои нсаержаикОго пенсійного фонду 
івіїносіі з нвцержткого гтеясійного забсзппсяня 
(пуніггЗ.І)

Форма ШІФ-5



Звітні дані про результати дііілміфсті корпоратнмнж і професійняї недержавних пенеіЯних фондів Л) 2 за наступних умов: 
вкладник: фЬична особа; розмір пенгїйннх внесків: визначається у вншяііі періоличинх платежів фіксовшого розміру; 

страхувяння ризику настання Іввалідносгі яб» смерті учасника Фонду: не лсредбачясться
(назва пенсійної схеми) 

станом на 31 ір)пня 2016 р.

Відкритий недержавниіі пенсійний фонд "ШКА'* -34414060 
(повне найменування и«а^)жавноп> пепсінного фонду, іаентифіканШний м«л за ЄДРПОУ)

Назв*
Дані яі 
оочяток 
івітяого 
періоду

Усмгв за «стяяніК 
КШрТкЛ зкітиого 

асріїщу

ІІіросгиочян 
підсумком ва кіяепь 

мітвогі» рсріоду

1 2 3 4 S
І. Кількісні покюникн за кожним робоподавцем-плаїником окремо (осіб)
Кількість учасників, на користь яких якладииком сплачуються 
пенсійні внески

010 0 0 0

Кількість вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових 
відносинах в  засновником, роботояавцсм-плагником

020 0 0 0

Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь 
пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсійних 
внесків

030 0 0 0

Кількість учасників, за якими існує заборговані«ль по пенсійних 
внесках

040 0 0 0

Кількість учасників, які ви^ли 050 0 0 0

внаслідок nepezuni коштів іншому пенсійному фонду, 05 і 0 0 0
передачі коштів страховику відповідно ао укладеного договору 
страхування довічної пенсії

052 0 0 0

первдаиі коштів банку відповідно до укладеного учасником фощ(у 
договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку

053 0 0 0

11. Грошові показники реалізації' пенсійної схеми за кожним роботодавцем-платнкком окремо (грн)
Сума внесків, з них 060 0 0 0
від вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових 
відносинах 3 роботодавцем-шіатиком

061 0 0 0

віа вкяаднкків-юрипичних осіб 062 0 0 0
в тому числі: засновником пенсійного фонду 0621 0 0 0

роботодавцем ~ платником 0622 0 0 0
професійним об’єднанням 0623 0 0 0
Сума заборгованості за внесками вкладників-фЬичних осіб, шо 
знахсояться в трудових відносинах з роботодавцем-платнихом 
фонду .

070 0 0 0

Сума заборгованості за внесками вкладника-юридичної особи 0S0 0 0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Мепменхо Роман Олексійович

Дщшок 6
до Полсжовя про порядок 
подання щміністрагором нсдержаві 
звітносгі з ждq)жaвнoп> пенсійного 
(пункт 3.1)

Форма Ш1Ф-5

Звітні дані про результаті діяльності корпоративних І професійних недержавних пенсійних фондів № 6 за наступних умов: 
вкладник: фЬична особа; розмір пенсійинх внесків: визначається у вигляді перівдичннх платежів иефіксованого розміру; 

страхування рнзнку настання інвалідності або смерті учасника Фонду: не передбачається
(назв« пенсійної схеми) 

станом на 31 грудня 2016 р.

ВІДКРИТИЙ недержавний пенсійний Аонд ”Ш КА” > 3441406D 
(повне найменування иедержввного пенсМного фонду, інентнфікяційний код за ЄДРПОУ)



Нива Кмі
ДавІ
печаток
1ВІТВОГО
періоду

Усього за останнік 
квартал звітвого 

періоду

Наростаючим
підсумком на ківеоь 

звітного яерівду
1 2 3 4 5

І. Кіїшсісш іюказиики за кожним робатадавцем-плапаком окремо осіб)
Кількість учасників, на користь яких вкладником сплачуються 
пенсійні внески

010 0 0 0

Кількість вкладшпсів-фізичнихосіб, що знаходяпся в трудових 
відносинах Із засновником, робатоцавцш-іиіагшихом

020 0 0 0

Кількість учасників, за яких згідно укладених на а  користь 
пенсійних коїпрактів, тимчасово припинено сппзіу пенсійних 
внесків

030 0 0 0

Кількість учасників, за якими існує заборговашсіь по пенсійних 
внесках 040 0 0 0

Кількість учасників, які вибули 050 0 0 0
внаслідок п^едачі коштів іншому пенсійному фоцду, 051 0 0 0
пер«аачі коштів страховику відповідно до укладеного договору 
сірахування довічної пенсії 052 0 0 0

передачі іюішів банку відповідно до укладеного учасником фоцду 
договору про відкриття пенсійного дшозкіного рахунку

053 0 0 0

П. Грошові показники реалізації пенсійної схеми за кожним роботодавцем-плагником окремо (грн)
Сума внесків, з них 060 0 0 0
від вкладників-фЬнчних осіб, що знаходапся в трудових 
відносинах 3 робитодавцем-плагником 061 0 0 0

від вкладннків-юрнднчних осіб 062 0 0 0
в тому числі: засновником пенсійного фонау 0621 0 0 0
роботодавцем -  платником 0622 0 0 0
професійним об’єднанням 0623 0 0 0
С}^а заборгованості за внесками вкладників-фізичних осіб, що 
знаходяться в трудових вігшосинах з робстодавцем'платником 
фонду

070 0 0 0

Сума заборгованості за внесками вкладника-юридичвої особи 080 0 0

ПрЬвише. інішапи кфівшоса Алмінісіраіора Мелменко Роман Олексійович

'й Ш і К А

Форм* НПФ-5

Доїшпок 6
до [Холоженш про порядок СКЯАОШнЛ 
поганім 40мінісірал>ром меаержавного ■ 
зкітності з  тяержавноп) покійного забезіш оои 
(пуигг 3.1)

Звітні дані про результати діяльності корпоративмиж і профссійнні недержавних пенсіііннх фондів № 4 за наступних умов; 
вкладник: фЬична осо4!а; розмір пенсіііинх внесків: внзначасгьсяу вишяш періодичних платежів фіксованого розміру; 

страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду: передбачасться
(назва ленсійноТ схеми) 

станом на 31 ср)7иія 2016 р.

Відкритий недержавний пенсійний фодд ”ЩКЛ" -  Ж НО бР  
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ІдептнфікацШіпій кцд за ЄДРПОУ)

(грн.

Назва Кдд
ДааІ на 
початок 
звітного
пчііаду

Усього »  ОСТВИИІЙ 
квартал звітвого 

періщу

Наростаючим 
піадлмком на кінець 

згіпгого періоду

1 2 3 4 5
І. Кількісні показники за кожним роботодавцем-платником окремо (осіб)



Н и м КЬД

Даяі н«
П0Ч1Т0К
івітнвго
■еріолу

Усьога м  (ктанніЯ 
квіртял звітного 

п«|іІвду

Ніростаючям 

»Ітиогв п(рі«оу

1 2 3 4 5

Кількість учасників, на користь ЯКИХ акладяиком сплачуктся 
пенсійні внески

010 0 0 0

Кількість вкладників-фізичких осіб, що знаходяться в трудових 
відносинах Ь засновіїикюм, робоггодавцем-платником

020 0 0 0

Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх юристі, 
пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплату пенсіііних 
внесків

030 0 0 0

Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних 
внесках

040 0 0 0

Кількість учасників, які вибули 050 0 0 0

внаслідок переоачі ю>атв іншому пенсійному фонду, 051 0 0 0
пч)едячі коїіггів (лраховиху відповідно до укладеного договору 
сфахування довічної пенсії

052 0 0 0

передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником фонду 
договору про відкриття пенсійного депозтиого рахунку

053 0 0 0

11. Грошові показники реапЬашї пенсійної схши за кожним роботодавцем-шіапіиком окремо (грн)
Сума внесків, 3 НИХ 060 0 0 0
від вкладнихів-фізичних осіб, що знаходяться в трудових 
відносинах 3 роботодавцем-ппатиком

061 0 0 0

він вкладнихів-юрцоичних осіб 062 0 0 0

в тому числі; засновником пенсійного фонду 0621 0 0 0

роботодавцем -  платником 0622 0 0 0
професійним об’єднанням 0623 0 0 0
Сума заборгованості за внесками вкладників-фЬичннх осіб, що 
знаходяться в трупових відносинах з роботодавцем-шіагпшком 
фонду

070 0 0 0

Сума заборгованості за внесками вкладника-юркдичної особи 080 0 0

прізвище, ініціали керівника Адміністратора Медменко Роман Олексійович

Д ад и ок  б
до Положення про поімдок 
подання адагінісггрїгором 
ЗВІТНОСТІ а (ісд^жшного пенсійноп) 
(пункт 3.1)

Формя НПФ-5

Звітні дані про результати діяльності корпорятявних І професіііннх нецержявннх пенсій них фондів№ 5 зя наступних умов: 
вкладник: роботодавець учасиніса Фонду; професійна спілка; розмір пенсііінмх внесків: визначається у виїладі періодичних 

платежів нефіксованого розміру; страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника Фонду: не персдба
(назва пенсійної схеми) 

станом на 31 гр)янн 2016 р.

Рідкрнтнй нмтжйвннн п̂ ксійннн *оид "ШКЛ” - 34414Ш 
(повне найменуиння недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний к«л за ЄДРПОУ)

(ФН.

Нмвв Код
ДВВІ N1 
аоч«ток 
iBtrsoro 
п*рІаду

Усього Ш 0СТКИНІЙ 
квартал яітяогв 

періоду

Нвростаїочни 
Підсумком нв кінець 

івітного періоду

1 2 3 4 5
І. Кількісні показники за кожним робатощавцсм'плхпіиком окремо (осіб)
Кількість учасники, на користь яких вкладниюм сплачуються 
пенсійні внески

0 1 0 0 0 0

Кількість вкладииків-фізкчких осіб, що знаходяться в трупових 
відносинах Ь засновником, роботодавцем-платником

0 20 0 0 0



Наш Юм
Даніва
початок
ІВІГГНОГО

п«ріои;

Усього м остаявіі 
квартал звітвого 

п^)ііиу

Наростаючий
підсумком на кінець 

звітного пфішу

1 2 3 4 5
Кількість учасників, за яких згідно укпаоеннх на їх користь 
ПЄІЮІЙНЮС іюшрактів, тимчасово іфиюгаеио сплату пенсійних 
внесків

030 0 0 0

Кількість учасників, за якими існує з^ргованість по пенсійних 
внесках 040 0 0 0

Кількість учасників, які вибули 050 0 0 0
внаслідок передачі коштів іншому пенсійному фоцоу, 051 0 0 0
передачі ісоатгів сіраховику відповідно до укладеного договору 
страхування довічної пенсії 052 0 0 0

п^еязпі юптгів банку відповідно до укладеного учасником фонцу 
договору про відкриття пенсійного депозітгаого рахунку 053 0 0 0

11. Грошові показники реапЬащ пенсійної схеми за кожним робогодавцем-плагником окремо (грн)
Сума внесків, з ннх 060 0 0 0
від вкладників-фЬичних осіб, шо знаходяться в трудових 
відносинах 3  роботодав цем-ппатником Обі 0 0 0

від вкладнихів-юркаичних осіб 062 0 0 0
в тому числі: засновником пенсійного фокку 0621 0 0 0
роботодавцем -  платником 0622 0 0 0
професійним об’шшнням 0623 0 0 0
Сума заборгованості за внесками вкладників-фізичних осіб, що 
знаходяться в трудових відноошах з роботодавцем-пяашнком 
фовду '

070 0 0 0

Сума заборговаїюсгі за внесками вклааника-юрцднчної особи 080 0 0

прізвище, ініїїіали к^)івника Алмінісфзгора Метиенхо Роман Олексійович

Додаток 6
до Положеят про поркаок скл: 
ікщанні ^імінісірзгором нсдсрі 
заіїносп 1 н«aq)жшlloгa іинайного 
(пуисі 3.1)

Форма НПФ-5

ЗвИні дані про рюультятя діяльності корпоративних і професійних нелфзкавних пенсійних фондів № З за наступних умов: 
вкладник: роботодавець учасника Фонду; пр<»фесійна спілка; розмір пенсівнвх внесків: визначається у вигляді періодичних 

платежів фіксованого розміру; страхування ризику васгавня інваліаиості або смерті учасника Фонду: передбачасгь
(назва пенсійної схеми) 

станом ва 31 іруяня 2016 р.

ВІДКРИТИЙ иедерждиннй пенсійний фонд "НІКА” - 34414060 
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний к«а за ЄДРПОУ)

Стін.

Назва Код
Дав! ва 
початок 
звітвого 
періоду

Усього за останвій 
квартал звітвого 

періщу

Наростаючвм 
підсумком на кінеаь 

звітиого лфіоду

1 2 3 4 5

1. Кількісні показники за кожним роботодавцем-ішатником окремо осіб)
Кількість учасників, на користь яких вкладниюм сплачуються 
пенсійні внески

010 0 0 0

Кількість вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових 
відносинах Ь засновником, роботодавцем-платником 020 0 0 0

Кількість учасників, за яких згідно укладених на & користь 
пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплету пенсійних 
внесків

030 0 0 0



Назва Км
Дані на 
початок 
звітного 
пчіі<ву

Усьога іа осгоянії 
кмртал мітного 

пфівду

Няростаїочнії 
підсумком на кінець 

ЗВІТНОГО пп>ііцу

1 2 3 4 $
Кількість учасників, за якими існус заборгованісіь по пенсійних 
внесках

040 0 0 0

Кількість учасників, які вибули 050 0 0 0

внаслідок передачі коштів іншому пенсійному фонду. 051 0 0 0
передачі юпігів страховику відповідно до укладеного договору 
страхування дові*шої пенсії

052 0 0 0

передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником фонду 
договору про відкриття пенсійного депозитого рахунку

053 0 0 0

П. Грошові показники реалізації' пенсійної схеми за кожним роботодавцем-шіатшіком окремо (грн)
Сума внесків, з них 060 0 0 0

від вкладникЬ-фізичшх осіб, що знаходяться в трупових 
відносинах 3 роботодавцем-плагником

061 0 0 0

від вкладників-юридичних осіб 062 0 0 0

8 тому числі: засновником пенсійного фоцду 0621 0 0 0

роботодавцем -  платником 0622 0 0 0

іфофесійним об’єднанням 0623 0 0 0
Сума заборгованості за внесками вкладників-фізичних осіб, що 
знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-шіатаиком 
фовду

070 0 0 0

Сума заборгованості за внесками вкладиика-юрцдичної особи 080 0 0
—

прізвище, ініціали керівника Адмінісщжгора ГйМаН РД8КІР9вич



i l lі
Ç-TTi
І И

I I
1,1 III I t

HI
4
'S

I S

S
s
is

£
S
г

S s
і

!

Üli
" l ï ï l i r

i llilH

jüÿiiin  
tiij

HT
w
T 7 ^
J h

Ж

11

П

i=

!
!y



д» Поюомм) сфо ovpoiM <«слиип, ^
MtlMMTi 1 м ааіртш ітФ  птеіІЬюго п б п
( IW  Я )

вфо»«>

UIM-7

ЭкН' л р о  а с л и  т а  струж туру я г л і і і в  ■

ет*іміін2ІШШ 

(■ a w e  в а іи н ц к а н я я  ■ « м р ж »
"Ш К А ?
•» ♦ •И Д У )

т ш
(tae»ïS^be»ElÉBei жад ІІ с д т о у )

I. Пд?сдік і—<стацй ■ цщи ішмрн

Вид wàmnnt тшт^іш

КммСДРПОУ 
мОїшп (і4* 

ЬмашфІїешіїМи« шш РФЄПР% Яй тек*
М п к гм і

««Ьі<п кушінч trwfcr«*»
рілпшгщ Міаіс7 

■ІЖІІИ1 ам ірЬ

Jlir«
В іртістья

CMteapiicTv Ошішшш

KUiHdeni
(*т.) «Ч»ї*сгІ

È t m t t U

Цшпишфн, 
ЛОПЮЄ»КІ ТА

о т ^ ш ш
ЛОХООУ м  ІКЮ4ІІ
парінгомпо КМУ

КМУ 000І3480 ]2б39.в4 9998.40 16 22.07.2019 10.87 UA40001S5557

Цінні т п ф и . 
сю памтсте 

cny ttiMMw 
доходу ЗШІСМІИ 

гяуннгомдю КМУ

КМУ 00013480 2306.04 ІВ02.34 23.12.2019 1.96 иА 40001Ш $І

У л о с о X 14945.88 11800.74 12.83
AkuS укрвіусша 

емпе»т»(э 
роібяшкою̂ш. 
скпшіжмм)

ПАТ
"Дрнб̂ р̂яррго" 2334Э582 900.00 955.14 90 104 UA40C008067}

Ахий укгміїкіпа 
ш іп іп і> ( і  

p(»6«M H0U 
еыптимни)

ПАТ 00135)90 1.0» 1 0 2 9  а 10 1.12 UA4000U7501

Усиго X 401.00 1084.99 100 2.16

» Дш облжшіій п  іншп üopnwin шняих папери, о т о  а ш  aq>«ii(S<ne»> Ь  л о п ао в і.

2. riqw iit інистний ■ об'отн іщгримот майна 
[»  r t l  д ан іи « а« и  «Уся» и м д ч г » м іа а  ІW«» Т в ^а а<*пгт» мруц магі иадна кт<цст»Ч»Н11»(% ) І

Э. Гроші»! юштн Ra аклацша (деаоэнлоа) п  гопчннх рахунках у банку
Сумі ие«мі г ш л 9 в ь п у ш й г г ^ ш \ МФО 1 ^  ш СДИІПУ НшШ Д а м іїт»  e rtiia  і%> С ц ік  f  т іж ш ім

у
іуш штяя

ж іш ю т щ іл
ММІПІ Ш к у b m v f 6»ЩЩ7 У

гмімйж
ш Іт п т ш М

■um ]
У «Іммсмігіа •кт«*^»НЛФ (%>

ПіпичнмЙ
pmtyw*

78203,99 )51005 09в0Т750 AT
"УкрСиббавк-

85.01

Ч ю го 78203-99 (1.1)0 0.00 X X X X X X X 8S.0I

4. П ^хяік ÉBB«CTfmifi а баожасисі ыеплы

[ М І  М » 0  l K M M C A r D O V | y . a . . . , » » | k M W . . d « > j r n  д і г ;

2£ЇЙ!ЇЇЇ—LïESSÎÎÎSüI—
ПІ«И I Чагги*«
:ü__ I-

мам) рврткіь на I Д. I Д«х1ам w u u i l i  СалавємШ Mpt*rri 
НПФ <% )___________

5. Дебігорсьж» мборгоаніс»

З
Плшів>>ЦЄДИІОУ|У

L ^ S S ü E I

{Un I П^Мшя 
Mprterv tp m  I  MTrt<K» w fm r f m fcaym >i iK lviiB  HÜ« (%|

6. П ^слк індад ііасспщіД 
I Д> Ув I Оі’бжт Ijt Ü S S S i L

П ріаж щ е, іиіишги KcpiiHHict комоамТ і у іцм влйоа а г п в ш м J l f t p c K t ü ç  -  М «аивсо P.O.

) к і і я M^nsrm

■

2 З

X X X X X X X X

з 2

4 2

X X X X X X X X



Дшшм9

пмеШмюя
< пум п}.|)

в фоЦфГ 3|!1Ш«П 1 №

Форм* НПФ-9

3|1тйр« П№ буйМ )гжл1Дса1 м цквнмя цшо̂ амщ ̂ Пф!
ВЬифаШ ттц

1Д1 д4ш |Ьц«к|1 
н|||1 .«<и.|1401

■и») до склацу лхгнвЬ ■гдсржвжями и »♦ому

км м
едгпоу

а р т ш Ь ш п ^
т«^г1м(

1Ь1п€ДРП0У 
К«М, «к* 
м Ы т ш  

уяг>м1яяя 
• к п к и

Д я*
гм им ««
л щ г ч т п

И л ы щ у к м ш щ т л г л Км м
едгпоу
м((тв(т«
■1ямг*

1и» -гав

«сат«рЫ
скмог*
щ м я^ш

Биш «*и
мptfcrvv«wr•

Сум!» 
ум  « д о т

■1ИЯВ1П1
«рГ1М1ГГ«р1

•ееЛш , Якй 
о п л а т е  

уш гш п\т ш т
м Н м п
« м *г*
в ш щ »

и ^ М Г щ ^ щ а Г ^ Ш т

7«рНн1 я-л1г ш л я я гу ш р л м й ш г

I 2 І 4 * й 7 I ♦ 1* и ^ ^ ■ ! Я И Ш 1 С

ПрЬ1тие. айЩжт* ■qш){lOcl Алм{]осфкгор|



ДФММк )0 
до Ікбе*ме
•пмюгі 9 мад̂ жевеге oaidhtofo мба 
(пумгтЗ.І)

аЬмгофмчу

і.ф.
НПф.»

І чрспі »гтосії «BUliaai atacUiiii« мккЬ

.■ * » M ji’-ffllCA “ .3 4 4 1 4 W 0
(■ММ »tb iHiyiwi»! иоиржшога notdliivn ф«щ(к імапфіпаііаіі км u  ЄДРООУ)

B>9V ■Cm Э я м м м  м ш м а п■VW
ч в сп  m m r i t r ^  « о в а о і штйЛш ш л аіпшіац грк jMimm чястві « а р тм і а и я я г і  q « d l m n  mjermwäm^ %

1 2 J 4 9

He ПОЧАТОК періоду 010 37595 .75S 2» 0.6&S331 0
Hft к ін о »  nonepttuibon» u ^ n a a y 020 660»,9Т661Э 0,7014» 1,540190

ія з іг т н и й и ір т ії ї:

Ct iHDH n  ОСППНІЙ £іевь » r rn o ro  K»lpT1Xy 1L. 11 130И «.«79И 5 11 0,70W 5« 11
ПрЬіішве, Ьааадк кфЬнии Адніюарагорт

yxpj



ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

ВІДКРИТИЙ недержавний пенсійний Фонд "НІКА" - 34414060 
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Наймснуеяііия показника
1 Значення локвіннка |
на початок ;>в1тнаго 

періоду
на кінець Ьго місяцв

ЗВІТНОГО кварталу
на кінець 2-го місяив 

звітного кварталу
на кінець звітного 

періоау
1 2 3 4 5

Активи недержавного пенсійного фонду 
(і-рн.)

26009,02 46613,88 46633,22 91989,72

Зобов'язання недержавного пенсійного 
фонду (фН.) 243,47 П ,9Ь 155,11 88,18

Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду (грн.)

25765,55 Ї,П 91901,54

Чиста вартість одиниці пенсійних внесків 
(грн.)

0,685331 0,705058

Керівник адміністраггора

*  ПЕНСІІІКИХ «ОВДВ | |
КЛГР<?ман Олексійович

. ім'я, по батькові)

нихоткдіе 14

Керівник особи, що їдійсиює управління 
активами недержавного пенсійного фонду

Керівник збсрігача 
недержавного пенсійного фонду

Ього 2017 р.

^оман Олексійович 

, ім'я, по батькові)

14 лютого 2017 р.

Голінка Володимир Миколайович 

(прізвище, ім'я, по батькові)

14 лютого 2017 р.



Додаток
до Положення про порядок визначення чистої вартості 
активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, 
корпоративного, професійного)

Довідка 
про чисту вартість активів НПФ

Непіднрисмннцькс товариство
Відкритий недержавний пенсійний фонд

(повне найменування НПФ)
'HJKA'

Дата
Значення покаїника

Аістиви НПФ (грн.) Зобов'язання НПФ 
(грн.)

Чиста вартість активів 
НПФ (грн.)

1 2 3 4
03.10.2016 46608,72 235,90 46372,82
П4.10.2016 46432,62 ІІ).І6 46422,46
05.10.2016 46438,60 12,70 46425,90
06.10.2016 46461.64 15,24 46446,40
07.10.2016 46469,15 17,7« 46451,37
10.10.2016 46551,64 25,41 46526,23
11.10.2016 46542,20 27,96 46514,24
12.10.2016 46535,67 30,51 46505,16
13.10.2016 46529,08 33,06 46496,02
17.10.2016 46596,63 43,26 46553,37
18.10.2016 46610,49 45.81 46564,68
19.10.2016 46622,93 48.36 46574,57
20.10.2016 46617,18 50.91 46566,27
21.10.2016 46574,82 53,46 4652U 6
24.10.2016 46592,69 61,11 46531^8
25.10.2016 46609,09 63,66 46545,43
26.10.2016 46567,91 66,21 46501,70
27.10.2016 46593,80 68,76 46525,04
2«. 10.2016 46595,01 71,3^ ^ , , , ,Г ^ ^ \ б 523,70
31.10.2016 46613,88 --------------- иУо/зугаїАШЧНі Ги™а»ми\'̂ а534,92

Керівник адміністратора 
недержавного пенсійного фонду 
Директор
ТОВ "КУА АПФ "ОПІКА "

Керівник особи.
що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду
Директор
ТОВ "КУА АПФ "ОПІКА “

I - ,  Чііжшт
О П І К А  Jo

/ 0/
-'код 34094201

P.O.
(підпис)

(VI п «(*стЄ

й Ш л '

Гя, ло-батькові) 

І 2016 року

(підпис)
ко P.O.

М\ І и ,,

Керівник зберігача 
недержавного пенсійного фонду 
Начальник відбіпу депозитарного обліку 
ЛТ" "УкрСиббанк"

' листопада 2016 року

олінка В.М.
Іп Ц и тщ е . ім'я, ло-батькові) .а/

' листопада 2016 року



Додаток
до Положення про порядок визначення чистої вартості активів 
недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, 
професійного)

Д ов ідк а  
про чисту вартість активів НПФ

Непідприємницьке товариство 
Відкритий недержавний пенсійний фонд "НІКА"

(повне найменування НПФ)

Дата
Значення показника |

Активи НПФ (грн.) Зобов’язання НПФ 
( П > н . )

Чиста вартість активів 
НПФ (п>н.)

1 2 3 1 4
01.11.2016 46452,70 81,50 1 4 6 37U 0
«2.11.2016 46442,83 84,04 46358,79
03.11.2016 46444Д8 86,58 46357,70
04.11.2016 46454,52 89,12 46365,40
07.11.2016 46457,04 96,74 4636030
08.11.2016 46458,13 99Д8 46358,85
09.11.2016 46474,28 101,82 46372^46
10.11.2016 46493,79 104,36 46389,43
11.11.2016 46473,01 106JI0 46366,11
14.11.2016 46440,13 114,51 46325,62
15.11.2016 46378Д2 117,03 46261,19
16.11J016 46437,62 119,56 46318,06
17.11Л016 46467,11 122,09 46345,02
18.11.2016 46493,84 124.63 46369,21
21.11.2016 46501,10 132,25 46368,85
22.11.2016 46527,19 134,79 46392,40
23.11.2016 46539^7 137 Д ї 46402,54
24.11.2016 46556,60 139Л7 46416.73
25.11.2016 46581,29 142А1 46438,88
28.11.2016 46618.15 150.03 . ^  46468.12
29.11.2016 4662148
30.11.2016 46633,22

Керівник адміністратора 
недержавного пенсійного фонду 
Директор
ТОВ ‘КУА АПФ 'OniKA *

Кфівник Особи,
що здійснює управління
активами недержавного пенсійного фонду
Директор
ТОВ "КУА АПФ ЮШКА

Керівник зберігача 
недержавного пенсійного фонду 
Начальник відділу допозитарноео обліку 
АТ 'УкрСиббанк"



Ли.іаіок
ло Ilivtt'/KiriinM lipo iiitpx.ioK' ніі<iiü<iciiiui чистої вартості 
якгііьів ііс.ісржаїяііно іа'мсіміюі » ([»i'iLiy (віакритоіо. 
коріи>раіііиіиіи> крофсчіітікі)

Ливі.іка
про чисту вартість активів ІІ1ІФ

І і еіііліірнгм  іііі цькс І овхрін ' IUU 
Вмк'ріІ ІМЙ ІіедсрЖИениЙ ІІІ'ІІСІМІІМЙ ф оїм  ' ’І ІІк 'л "

IIIOSUC ііаП ч с іім іа їти  I l l l ‘t>)

Дяія

[ імачсніїи ііокяїніік» |

Лкгннм (ІКФ (і ріі.) Іобов'яляими ККФ 1 
(гри.)

Чиста варгість 
ак~гивів І1ІІФ (і'ріі.)

І 2 3 4
01.12.2016 46667,55 157,66 46509^9
02.12.201« 46673,36 160,21 46513,15
05.12.2016 46643ДЗ 167,«5 4647S38
06.13.2016 4661831 17039 46448,12
07.12.2016 ■1662332 172.93 4645039
ОК.12.2016 46626,62 175,47 46451,15
09.12.2016 46604,23 178.01 46426,22
12.12.2016 46418,65 .32.37 46386Д8
1.V 12.2016 46425,77 .34.91 46390Л6
14.12.2016 4641733 37,45 46380,08
15.12.2016 46401,16 39,99 46361,17
16.13.2016 46439,08 42,53 46396,55
19.12.2016 46493,08 50.15 46442,93
20,12.20(6 46497,51 52.69 46444,82
21.12.2016 46538,50 55.24 46483,26
22.12.20(6 46599,19 57.79 46ЯІ,4І)
I.V 12.2016 46623,42 60.34 46563,08
26.12.2016 46694,30 67,99 46626,31
27,12.2016 46672,09 70,54 1Щ1,55
2S. 12.2016 46667^5
29.12.2016 91983^0
30.12.2016 91986,71 т я т т /ш л ш ш ї̂ і̂ ш щ
31.12.2016 91989,72

К с р ів т ік  іі;ім Іііік :і'р а т(> р а

ііилсржавіїого iiciiL'iriiuM O фоіі,і> 
Лиректор
ГОВ "КУ.І АПФ "ОПІКА"

Керівник оаіґііі.
IUO u iütiiK v м ір аа .ііт ія
.ікіінсіми ііслср/к:шііоіч'> іісіісіГтого (|>ов)л>
Директор
Ю в КУА МІФ "ОІИКА"

атькоеі)

Керівник чбсрії ачк 

недержавною [існсійііоі'о фоіиу 
Начальник вШі/іу Aenoiumapnojo обліку 
АТ "'УкрСийГшик"

іатьковіі

я, 110 б атькові)




