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управління активами «ОПІКА-КАПІТАЛ»

Код за ЄДРПОУ 33804530

Вид діяльності за КВЕД 66.30 -  Управління фондами
Серія, номер, дата видачі та 
термін чинності ліцензії на 
здійснення професійної 
діяльності на ринку цінних 
паперів - діяльності з управління 
активами інституційних 
інвесторів
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діяльності на фондовому ринку -  діяльності 3 управління 
активами інституційних інвесторів /діяльності з управління 
активами/, строк дії з 19.08.2011 р. по 19.08.2016 р.

Місцезнаходження 01004, місто Київ, вулиця Червоноармійська/Басейна, будинок 
1-3/2, офіс Ф-11

опис АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Ми провели аудит річних звітних даних Відкритого недержавного пенсійного фонду 
«ПЕНСІЙНА ОПІКА» (скорочена назва -  ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА») (надалі - ВНПФ 
«ПЕНСІЙНА ОПІКА») за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року та включає:

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

(форма НПФ-2);
• Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду 

(форма НПФ-3);
• Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду (форма 

НПФ-4);
• Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних 

пенсійних фондів (форма НПФ-5);
• Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією (форма 

НПФ-6);
• Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-7);
• Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами з^раїнських емітентів, які 

входять до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8);
• Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (форма НПФ-9);
• Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду.



Опис обсягу аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка проводилась у відповідності з Міжнародними стандартами 
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (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», МСЗНВ 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є 
аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації»).

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 шахрайства 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.

Аудитор вважає, що отримав достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 
своєї думки.

Відповідальність управлінського персоналу за річні звітні данні:

Управлінський персонал адміністратора ТОВ «КУА АПФ «ОПІКА» несе відповідальність за 
складання і достовірне подання цієї звітності відповідно до концептуальної основи -  вимог 
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 
р, № 674 (зі змінами та доповненнями), 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-V), «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 АПУ від 
29.12.2015 р. № 320/1 (надалі -  MCA). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних 
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 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 шахрайства 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.

Опис роботи, виконаної аудитором

Відповідно до 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 р. № 674 (зі змінами та доповненнями) та інших нормативно-правових актів, 
на підставі яких складаються річні дані фонду, розкриваємо інформацію щодо відповідності 
річних звітних даних:

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

Аудитор висловлює думку, ш,о Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів 
недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-2) та Звіт про зміну чистої вартості пенсійних 
активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-3) складено на основі дійсних облікових 
даних відповідно до 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 р. № 674.

На думку аудитора, Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного 
пенсійного фонду (форма НПФ-4) розкриті в повному обсязі.

Аудитор висловлює думку, пдо Звітні дані про результати діяльності корпоративних і 
професійних недержавних пенсійних фондів (форма НПФ-5) недержавного пенсійного фонду за 
2016 рік відповідають вимогам Положення 674 та іншим нормативно-правовим актам на підставі, 
яких вони складаються.

Аудитор перевірив Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою 
категорією (форма НПФ-6) за 2016 рік, стосовно розкриття в цьому звіті інформації про 
учасників недержавного пенсійного фонду. В процесі перевірки, аудитором було отримано 
достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню належність правильності 
відображення та розкриття інформації щодо учасників недержавного пенсійного фонду за 
віковою категорією згідно до вимог Положення № 674, та інших нормативно-правових актів на 
підставі яких вони складаються.

Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-7) 
станом на 31.12.2016 року був проаналізований аудитором стосовно розкриття в цьому звіті 
інформації про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду. В процесі перевірки, 
аудитором було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про достатню 
належність правильності відображення та розкриття інформації згідно вимог Положення 674, та 
інших нормативно-правових актів на підставі яких вони складаються.

На думку аудитора Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських 
емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду (форма НПФ-8) за 2016 
рік розкриті в повному обсязі.



На думку аудитора, Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків 
(форма НПФ-9) та Довідка про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду за 2016 
рік, розкриті в повному обсязі та відповідають Положенню № 674.

На нашу думку, кожна складова частина річних звітних даних недержавного пенсійного 
фонду за 2016 рік відповідає вимогам Положення про порядок складання, формування та 
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного 
забезпечення затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України 27.10.2011 р. № 674 та інших нормативно-правових актів,на підставі яких вони 
складаються.

Інформація щодо вимог МСБО10 «Події після звітного періоду»

Протягом 2016 року у ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОШКА» 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.

Думка аудитора

Аудитором здійснена аудиторська перевірка щодо річних звітних даних Відкритого 
недержавного пенсійного фонду «ПЕНСІЙНА ОПІКА» станом на 31 грудня 2016 року.

На думку аудитора, річні звітні дані достовірно та повно розкривають, в усіх суттєвих 
аспектах, інформацію про фінансовий стан ВНПФ «ПЕНСІЙНА ОПІКА» станом на 31 грудня 
2016 року, відповідно до вимог 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 р. № 674 (зі змінами та доповненнями), та інших 
нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються.

З.ОСНОВШ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:

ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ 
Назва аудиторської фірми ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « АУДИТОРСЬКА

ФІРМА « УКРВОСТОКАУДИТ»
Ідентифікаційний код 19348835
юридичної особи
Юридична адреса м. Київ, вул. Мельникова, 12
Місценаходження юридичної особи м. Київ, вул. Мельникова, 12

Номер, дата видачі свідоцтва про Свідоцтво № 0025
внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть видане Аудиторською палатою України
здійснювати Аудиторську діяльність 26.01.2001 р.

термін дії: до 24.09.2020 р.

Номер, дата видачі свідоцтва про Свідоцтво серії № 0007,
включення до реєстру аудиторських фірм тт •виданеНацюнальною комісією, та аудиторів, які можуть проводити . „ .
аудиторські перевірки фінансових здійснює державне регулювання і
установ сфері ринків фінансових послуг

08.05.2013р.,
термін дії: до 24.09.2020р.



4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ

У відповідності з договором № 02/161216 від 16.12.2016 року між ВНПФ «ПЕНСІЙНА 
ОПІКА» та ТОВ АФ “УКРВОСТОКАУДІТ» , 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 та звітних даних ВНПФ 
«ПЕНСІЙНА ОПІКА» за 2016 рік.

Аудиторську перевірку проведено з 16 грудня 2016 р. по 16 січня 2017 року.

Г енеральний директор 
ТОВ «АФ «Укрвостокаудит» 
сертифікат серії А № 000039, виданий рішенням 
Аудиторської палати України № 61 від 
23.12.1993 року, дію сертифікату продовжено 
рішенням Аудиторської палати до 23.12.2017 р. Сочинська Г.В.

16.01.2017 року



Додаток 1
до Положення про порядок складання, формування та 

подання адміністратором недержавного пенсійного фонду 

звітності з недержавного пенсійного забезпеченні!

Титульний аркуш 
звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду

Звітний період: 2016 рік

Повне найменування недержавного пенсійного фонду Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна опіка" Код ЄДРПОУ 34456619

Відповідність, повноту та достовірність інформації 

паперової форми звітності до електронної (^рми 

підтверджую

Повне найменування 
Адміністратора

Товариство 3 обмеженою відповідальністю "Компанія з управління 
активами та адміністрування пенсійних фондів "Опіка"

Прізвище, ім'я, по батькові 

керівника Адміністратора
М ельу|тьРуіан Олексійович

Підпис

Дата оз.оТті -

М.П.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,г ■ ■ 1 1
Контактна особа 3 питань наданої звітності \

Прізвище, ім'я, по батькові Ліпей Анна Василівна  ̂\

Посада начальник підрозділу 3 адмініструвйі^

Підрозділ підрозділ 3 адміністрування

Телефон із зазначенням коду ММТЗ 050-564-43-21

Перелік документів паперової форми (о зазначенням сторінок) та файлів електронної форми, що додаються:

1. Тшульний аркуш
2. Форма НПФ-1. Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд
3. Форма НГІФ-2. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
4. Форма НПФ-3. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
5. Форма НПФ-4. Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду
6. Форма НПФ-5. Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № ____
7. Форма НПФ-6. Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією
8. Форма НПФ-7. Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду
9. Форма НПФ-8. Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які входять (входили) до 

складу активів недержавного пенсійного фонду
10. Форма НПФ-9. Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів
11. Довідка про чисту вартість активів
12. Ф1. Баланс
13. Ф2. Звіт про фінансові результати
14. ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
15. Ф4. Звіт про власний капітал



Форма НПФ-1

Додаток 2

до Положення про порядок складання, формування та 

подання адміністратором недержавного пенсійного 

фонду звітносгі з недержавного пенсійного забезпечення 

(пункт 3.1)

Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування Відкриггий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна опіка"

2. Іденгафікаційний код за ЄДРПОУ 34456619

3. Місцезнаходження 83017, Донецька обл., місто Донецьк, бульвар Пушкіна, будинок 2А

4. Міжміський телефонний код |062 Телефон І387-18-75 Факс І387-18-74

5. Електронна пошта (за наявності) |оріка@оріка.сот.иа Веб-сторінка 1тр://>^^. оріка.сот.иа/Г0г_рег80П8/рГ_рег8/рГ_рег8 оріка

6. Дага та номер рішення про реєстрацію фінансової установи 08.08.2006 № 6087

7. Реєстраційний ном^з в Державному реєстрі фінансових установ 12101796

8. Вид діяльності за КВЕД Недержавне пенсійне забезпечення

9. Інформація про державну реєстрацію недфжавного пенсійного фонду
Дата державної 

реєстрації
Дата запису про внесення змін до державної реєстрації 

юридичної особи
Номер запису про внесення змін до державної реєстрації 

юридичної особи

14.06.2006

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду

ІН( )ормація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду
№
3/
п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, 

ім*я, по батькові фізичної особи - засновника 

недержавного пенсійного фонду

Код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний код 
(номер) нерезидента в країні резиденції) 

або реєстраційний номер*

Місцезнаходження юридичної особи чи 
місце проживання фізичної особи, щодо 

якої подасться інформація

1
Товариство 3 обмеженою відповідальністю 

"Компанія 3 управління активами та 
адміністрування пенсійних фондів "Опіка"

34094201
36020, м Полтава, вул 1100 річна 

Полтави, буд 14А/22, оф 401, (0532) 
60-08-12

2
Товариство 3 обмеженою відповідальністю 

"Торгівельний будинок "НГМЗ-БУР" 33577027
09100, Київська обл., місто Біла 

Церква, ПЛОЩА ТОРГОВА, будинок 
10

Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь
Ідентифікаційний Повне найменування Символ Ідентифікаційний код Повне

Місцезнаходження 

юридичної особи, 
щодо якої існує 

пов’язаність

Частка у
№ код за ЄДРПОУ або юридичної особи чи юридичної за ЄДРПОУ найменування
з/ ідентифікаційний прізвище, ім 'я, по батькові особи, щодо юридичної особи. юридичної особи.

статутному 
(складеному) 
капіталі, %

п номер пов’язаної фізичної особи — пов’язаної якої існує щодо якої існує щодо якої існує
особи особи пов’язаність пов’язаність пов’язанісгь

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

№
3/
п

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи, 
щодо якої існує 

пов’язаність

Назва юридичної особи, щодо 
якої існує пов’язаність

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 

або

ідентифікаційний 

номер* пов’язаної 
особи

Повне найменування 

юридичної особи або 

прізвище, ім ’я, по 
батькові фізичної особи 

- пов’язаної особи

Місцези аход-жен н я 

юридичної особи або 

місце проживання 
фізичної особи - 

пов’язаної особи

Частка у 

статутному 

(складеному) 
капіталі особи, 

щодо якої існує 

пов’язаність, %

1 33577027

Товариство 3 обмеженою 
в ідповідальністю 

"Торгівельний будинок 
"НГМЗ-БУР"

2585411165
Савенкова Антоніна 

Олексіївна

83001, Донецька 
обл., місто Донецьк, 
вулиця Октябрська, 

будинок 84, 
квартира 24

80.00

2 33577027

Товариство 3 обмеженою 
відповідальністю 

"Торгівельний будинок 
"НГМЗ-БУР"

2811900107 Гриневицька Ірина 
Володимирівна

83050, Донецька 
обл.,місто Донецьк, 

вулиця 
Університетська, 

будинок 28, 
квартира 45

20.00

3 34094201

Товариство 3 обмеженою 
відповідальністю "Компанія 

3 управління активами та 
адміністрування пенсійних 

фондів "Опіка"

33280935

Товариство 3 
обмеженою 

відповідальністю 
"Будконсалтинг"

83050, Донецька 
обл., місто Донецьк, 

вулиця Артема, 
будинок 94

100.00



№
3/
п

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

юридичної особи, 

щодо якої існус 

пов’язаність

Назва юридичної особи, щодо 

якої існує пов’язаність

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
або

ідентифікаційний 

номер* пов’язаної 

особи

Повне найменування 
юридичної особи або 

прізвище, ім ’я, по 

батькові фізичної особи 

- пов’язаної особи

Місцезн аход-жен ня 
юридичної особи або 

місце проживання 

фізичної особи - 
пов’язаної особи

Частка у 

статутному 
(складеному) 

капіталі особи, 

щодо якої існус 

пов’язаність, %

4 33280935
Товариство 3 обмеженою 

відповідальністю 
"Будконсалтинг

2602001895
Чуніхін Юрій 

Митрофанович

03148, Україна, м. 
Київ, вул. Якуба 
Коласа, 21, гурт.;

42.50

5 33280935
Товариство 3 обмеженою 

відповідальністю 
’’Будконсалтинг

2371411706
Бєляєва Наталія 

Анатоліївна

83052, Україна, 
Донецька обл., м.

Донецьк, вул. 
Краснофлотська, 
буд. 100-а, кв. 10;

15.00

6 33280935
Товариство 3 обмеженою 

відповідальністю 
"Будконсалтинг

2847803337 Мелшенко Роман 
Олексійович

04213, Україна, м. 
Кшв, вул. Героїв 

Сталінінграду, буд. 
42, кв. 228;

23.50

7 33280935
Товариство 3 обмеженою 

відповідальністю 
’’Будконсалтинг

13934129

Приватне акціонерне 
Товариство 

«СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ 

«САЛАМАНДРА- 
УКРАЇНА»

36000, Україна, 
Полтавська обл., м. 

Полтава, вул. 
Пушкіна, буд. 47

19.00

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

Символ
надавача

послуг

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної 

особи

Дата та номер 

ліцензії на 

провадження 

відповідного виду 
діяльності

Дата укладання 

та номер 

договору 3 
радою 

пенсійного 
фонду

Місцезнаходження,

телефон

Прізвище, ім ’я, 

по батькові 

керівника

Адміністратор 34094201

Товариство 3 обмеженою 
відповідальністю ’’Компанія з 

управління активами та 
адміністрування пенсійних 

фондів "Опіка"

30.10.2012р., 
АВ №614843

25.09.2012р., 
№03-12 ПФ

36020, м Полтава, 
вул 1100 річча 

Полтави, буд 14А/22, 
оф 401, (0532) 60-08- 

12

Мельченко
Роман

Олексійович

Зберігай 21665382
Публічне акціонерне 

товариство "Банк 
"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

01.10.2013р., 
АЕ №263459

22.11.2013р., 
№1/2013-ПФ

01033, місто Київ, 
вулиця 

Борисоглібська буд. 5 
літера А, (044) 593- 

10-36

Андреєвська
Вікторія

Олександрівна

Аудитор 19348835
Товариство 3 обмеженою 

відповідальністю Аудиторська 
фірма "Укрвостокаудит"

13.07.2004р., А 
№000464

08.02.2013р.,
Хо002-08-2

83017, Донецька 
обл,, місто Донецьк, 

вулиця Артема, 
будинок 74, (062) 

333-38-83

Сочинська
Галина

Валентинівна

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду

Посада
Прізвище, ім ’я, по 

батькові повністю

Дата набуття 

повноважень
Кваліф ікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін д ії)

Голова комісії 
3 припинення

Чуніхін Юрій 
Митрофанович

X 380, видано ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації" 19.06.2014р., термін дії з 19.06.2014р. по 19.06.2017р.

Член комісії 3 
припинення

Мельченко
Роман

Олексійович
X

АПФ-8/14, видано ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації*" 19.06.2014р., термін дії з 19.06.2014 по 19.06.2017р.

Член комісії 3 
припинення

Маленко Роман 
Ігоревич

X 376, видано ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації" 19.06.2014р., термін дії з 19.06.20і4р. по 19.0.0.2017р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Мельченко Роман Олексійович
(підпис)

М.П.



Додаток З

до Положення про порядок складання, формування та 
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду 
звітності з нед^зжавного пенсійного забезпечення 

(пункт 3.1)

Форма НПФ-2

Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 груцня 2016 р.

ВІДКРИТИЙ недержавний пенсійний Фонд "Пенсійна опіка” - 34456619 
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва Код

Дані на 

початок 

звітного 

періоду

Наростаючим 

підсумком на 

кінець звітного 

періоду

1 2 3 4

Частина перша

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках, з них: 010 1675899,38 0
у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків 011 0 0
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевими радами відповідно до законодавства.

020 0 0

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, 030 0 0

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, 040 1913003,65 1014098,42

Акції українських емітентів 050 1337531,31 1772,74

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав 060 0 0

Цінні папери іноземних емітентів (р.071+р.072), з них 070 0 0

акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України ,Дро недержавне пенсійне 
забезпечення”

071 0 0

облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до 
законодавства

072 0 0

Іпотечні цінні папери. 080 0 0
Об’єкти нерухомості 090 849055,01 849055,01
Банківські метали 100 0 0
у тому числі депозитні рахунки в банківських металах 101 0 0

Дебіторська заборгованість (р. 111 + р. 112 + р. 113 + р. 114), з них: 110 32309,22 0
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів 111 0 0

заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за облігаціями 112 32309,22 0

заборгованість, пов'язана з оплатою послуг, наданих фонду 113 0 0

інша дебіторська заборгованість 114 0 0

Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів) 120 0 0

Загальна сума інвестицій фонду (р.010+р.020+р.030+р.040+р.050+р.060+р.070+р.080+ р.090+ 
р.100+рЛ10+р.120)

130 5807798,57 1864926,17

Кошти на поточному рахунку 140 13598,27 1824360,27

у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку 141 2994,78 0

Загальна вартість активів фонду (р. 130+р. 140) 150 5821396,84 3689286,44

Частина II

Кредиторська заборгованість (р. 161 +р. 162-Ьр. 163): 160 0 0

Неперсоніфіковані внески 161 0 0
Заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів 162 0 0

інше 163 0 0

Заборгованість фонду по виконанню зобов’язань перед учасниками та перерахуванню коштів 
(р. 17 1 +р. 172), в тому числі

170 0 0

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

171 0 0



Назва Кол
Дані на 

початок 

звітного 

періоду

Наростаючим 

підсумком на 

кінець звітного 

періоду

1 2 3 4
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними вишіагами (за 
договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними 
виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)

172 0 0

Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат витрат недержавного 
пенсійного фонду (р. 1810+р. 1811 +р. 1812+р. 1813+р. 1814+р. 1815+ р. 1816), в тому числі

180 66103,67 153610,94

Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду 1810 61170,76 63832,45

Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фоццу 1811 2422,53 80632,85

Оплата послуг зберігача 1812 2510,38 9145,64

Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду 1813 0 0

Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються 
третіми особами

1814 0 0

Заборгованість з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість 1815 0 0

Заборгованість з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з 
недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)

1816 0 0

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

190 0 0

Загальна сума зобов’язань фонду 200 66103,67 153610,94

Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200) 210 5755293,17 3535675,50

прізвище, ініціали керівника Адміністратора 

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

М^ьченко Роман Олексійович

Каришена Олена Анатоліївна

М.П.



Додаток 4

до Положення про порядок складання, формування та 
подання адміністратором недфжавного пенсійного фонду 

звітності з недержавного пенсійного забезпечення 

(пункт 3.1)

Форма НПФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсіііних активів недержавного пенсіііного фонду
станом на 31 грудня 2016 р.

Відкритий недержавний пенсшний фонд "Пенсійна опіка" -34456619 
(повне наііменування пенсіііного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва Код

Дані на 

початок 
звітного 

періоду

Всього за 

останній 
квартал 

звітного 
періоду

Наростаючим 
підсумком на 

кінець 

звітного 
періоду

1 2 3 4 5

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду 1 X X 5755293,17
Частина перша

Пенсійні внески від фізичних осіб (р.01 И-р.012), з них 010 761630 0 0
від учасників, які є вкладниками 011 693330 0 0
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки) 012 68300 0 0

Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців 020 0 0 0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.ОЗ 1+р.032+р.033), з них 030 602220 0 0

від засновника недержавного пенсійного фонду 031 4500 0 0

від роботодавця - платника 032 597720 0 0
від професійного об’єднання 033 0 0 0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду (р.041+р.042), 
3 них

040 6457815,53 0 0

від банку 041 0 0 0
від іншого недержавного пенсійного фонду 042 6457815,53 0 0

Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040) 050 7821665,53 0 0

2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062) 060 890508,49 0 0
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них 061 0 0 0
строком виплат від 10 до 15 років 0611 0 0 0
строком вигаїаг 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 890508,49 0 0

у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності 0621 116888,81 0 0

у зв’язку 3 недосягненням мінімального розміру накопичень 0622 751578,12 0 0

у зв’язку 3 виїздом на постійне проживання за межі України 0623 7619,83 0 0

у разі смерті учасника - його спадкоємцям 0624 14421,73 0 0

Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду 
(р.07И-р.072), 3 них

070 2974624,96 0 19096,44

на підставі укладеного пенсійного контракту 071 2974624,96 0 19096,44

на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк 072 0 0 0

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхувашїя 
довічної пенсії

080 0 0 0

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхувашм 
ризику настання інвалідності або смерті учасника

090 0 0 0

Перераховано пенсійних коштів до банку для відкриття депозитного пенсійного 
рахунку

100 0 0 0

Заборгованість недержавного пенсійного фонду по виконашпо зобов’язань перед 
учасниками та перерахуванню коштів (р. 111+р. 112), в тому числі

110 0 X 0



Назва Код

Дані на 

початок 

звітного 

періоду

Всього за 
останній 

квартал 

звітного 

періоду

Наростаючим 
підсумком на 

кінець 

звітного 

періоду

1 2 3 4 5

Заборгованість по пффахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого 
пенсійного фонду, страховика, банку)

111 0 X 0

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

112 0 X 0

Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками 
(р.060+р.070+р.080+р.090+р. 100+р. 110)

120 3865133,45 0 19096,44

Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних 
коштів та не пов’язаних із здійсненням виплат та переведень

130 5 0 0

Частина II
Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду:

1 .Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду:

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 
(р.141+р.142):

140 -33115,77 0 0

дохід від продажу 141 -52343,94 0 0

переоцінка 142 19228,17 0 0

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р.151+р.152):

150 -534,25 0 0

дохід від продажу 151 -707 0 0

переоцінка 152 172,75 0 0

Облігації місцевих позик (р. 161 +р. 162): 160 0 0 0

дохід від продажу 161 0 0 0

переоцінка 162 0 0 0

Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р.171+р.172): 170 -27517,01 42548,72 -924741,35

дохід від продажу 171 -6599,63 0 3000

переоцінка 172 -20917,38 42548,72 -927741,35
Акції українських емітентів (рЛ 81 +р. 182): 180 -1225737,02 -365,39 -1326884,87

дохід від продажу 181 -372207,52 0 3959

переоцінка 182 -853529,50 -365,39 -1330843,87

Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р.191+рЛ92): 190 0 0 0

дохід від продажу 191 0 0 0

переоцінка 192 0 0 0
Акції іноземних емітентів (р.201+р.202): 200 0 0 0

дохід від продажу 201 0 0 0
переоцінка 202 0 0 0

Облігації іноземних емітентів (р.211+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 продажу 221 0 0 0
переоцінка 222 0 0 0
Об’єкти нерухомості (р.23Нр.232): 230 -503050,55 0 0

дохід від продажу 231 0 0 0
переоцінка 232 -503050,55 0 0
Банківські метали (р.241+р.242): 240 54805,20 0 0

дохід від продажу 241 -8818,13 0 0
курсова різниця 242 63623,33 0 0
Списання кредиторської заборгованості 250 0 0 0
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються 
активами (з вказанням активу) 260 -29890,70 0 0

назва -29890,70 0 0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами 
активів)

270 0 0 0



Назва Код

Дані на 

початок 

звітного 

пq lioдy

Всього за 
останнііі 

квартал 

звітного 
періоду

Наростаючим 

підсумком на 

кінець 

звітного 
періоду

, г". . 2 3 4 5

Всього (р. 140+р. 150+р. 160+р. 170+р. 180+р. 190+р.200+р.21(Н-р.220+р.230+ 
р.240+р.250+р.260+р.270)

280 -1765040,10 42183,33 -2251626,22

2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:
Дохід (втраги) від коштів, розміщених на вкладних (депозигних) банківських 
рахунках, з них:

290 753233,79 3977,67 39680,67

дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікагів банків 291 0 0 0

Дохід від боргових цінних паперів (р.301+р.302+р.303+р.304+р.305+р.306+р.307): 300 223556,76 7306,05 28836,12
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України ЗОЇ 85340,53 0 0
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими радами відповідно до законодавства 302 4488 0 0

облігацій місцевих позик 303 0 0 0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України 304 133728,23 7306,05 28836,12
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав 305 0 0 0
облігацій іноземних емітентів 306 0 0 0
іпотечних цінних паперів 307 0 0 0
Дивіденди від (р.311+р.312): 310 17094,44 0 0
акцій українських емітентів 311 17094,44 0 0
акцій іноземних емітентів 312 0 0 0

Плага за користування об’єктами нерухомості 320 59291,90 0 0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах 330 2386,31 0 0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку 340 26,64 0 0

Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України 
(з розбивкою за видами активів) 350 0 0 0

Всього (р.290+р.300+р.310+р.320+р.330+р.340+р.350) 360 1055589,84 11283,72 68516,79
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду 370 3624210,11 85673,35 225300,62
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду 
(р.381+р.382+р.383) 3 них:

380 375359,67 17276,57 91515,18

послуги 3 адміністрування недержавного пенсійного фонду 381 373384,67 17276,57 90115,18
рекламні послуги 382 0 0 0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду 383 1975 0 1400
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного 
фонду 390 536454,31 0 114195,74

Оплата послуг зберігача 400 138582,20 4340,85 22642
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного 
пенсійного фонду

410 15000 0 6000

Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які 
надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них:

420 32558,05 0 585

послуг торговців цінними паперами (посередника) 421 32558,05 0 585
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери 422 0 0 0
Витрати на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість 423 0 0 0
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з 
недержавного пенсійного забезпечення (з розбивкою за видами)

430 18039,53 437,47 7774,50

Оплата оцінки об'єктів нерухомості 1800 0 0
Оплата підтвердження організаторами торгівлі звіту про виконання договорів за 
цінними паперами

1320 0 0

Комісія банку за переказ валюти 14271,16 0 5804,94

Податок на нерухомість 648,07 437,47 1528,45
Комісія банку за продаж валюти 0,30 0 441,11
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 
+ р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)

440 1115993,76 22054,89 242712,42

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

450 1798766,09 117085,51 -2200521,23

1



Назва Код

Дані на 
початок 

звітного 

періоду

Всього за 

останній 

квартал 

звітного 

періоду

Наростаючим 
підсумком на 

кінець 

звітного 

періоду

1 2 3 4 5

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

2 X X 3535675,50

Зміна чистої в^тості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1) 3 X X -2219617,67

прізвище, ініціали керівника Адміністратора 

Прввшце, ініціали головного бухгалтера Адміністратора

Мельненко Роман Олексійович 

Карщцена Олена Анатоліївна

М П



Додаток 5
до Положення про порядок складання, формування та 
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду 

звітності з недержавного пйісійного забезпечення 

(пункт 3.1)

Форма НПФ-4

Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду 
станом на 31 грудня 2016 р.

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна опіка" - 34456619 
(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Назва Код

Дані на 

початок 

звітного 
періоду

Усього за останній 

квартал звітного 

періоду

Наростаючим 

підсумком на кінець 

звітного періоду

1 2 3 4 5

Загальна кількість учасників фонду, з них: 010 1425 0 -2

учасників за укладеними на їх користь пенсійними конфактами 011 1070 0 -2
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору 
про виплаїу пенсії на визначений строк

012 0 0 0

учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на підставі 
документа, визначеного законодавством

013 355 0 0

Кількість укладених пенсійних контрактів 020 934 0 -2
3 вкладниками -  фізичними особами, з них: 021 931 0 -2
3 учасниками, які є вкладниками 0211 924 0 0
3 третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний 
контракт на користь учасника 0212 7 0 -2

3 вкладниками фізичними особами-підприємцями 022 0 0 0
3 вкладниками -  юридичними особами, з них: 023 3 0 0
із засновником недержавного пенсійного фонду 0231 0 0 0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного 
пенсійного фонду

0232 3 0 0

професійним об’єднанням 0233 0 0 0

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

030 3 0 0

до 500 осіб 031 3 0 0
від 500 до 1000 осіб 032 0 0 0
більше 1000 осіб 033 0 0 0
Кількість вкладників -  фізичних осіб 040 942 0 -16

Кількість учасників, за яких відповідно до укладених на їх користь 
пенсійних контрактів, фактично сплачено внески

050 X 0 X

вкладниками -  фізичними особами 051 X 0 X

вкладниками фізичними особами -  підприємцями 052 X 0 X

вкладниками -  юридичними особами, у тому числі: 053 X 0 X

засновником недержавного пенсійного фонду 0531 X 0 X

роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного 
пенсійного фонду

0532 X 0 X

професійним об’єднанням 0533 X 0 X

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

060 139 X 0

вкладниками -  фізичними особами 061 0 X 0

вкладниками фізичними особами -  підприємцями 062 0 X 0

вкладниками -  юридичними особами. 063 139 X 0

у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду 0631 0 X 0

роботодавцем-платником 0632 139 X 0

професійним об’єднанням 0633 0 X 1 0



Назва Код
Дані на 
початок 
звітного 
періоду

Усього за останній 
квартал звітного 

періоду

Наросгаючим 
підо'мком на кінець 

звітного періоду

1 2 3 4 5
Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або 
смерті учасника фонду, укладених на користь учасників фонду

070 0 0 0

Кількість учасників, на користь яких укладено договори страхування 
ризику настання інвалідності або смерті

080 0 0 0

Кількість учасників, за якими існує заборгованість по пенсійних 
внесках

090 0 X 0

Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів 100 55 0 2

Кількість учасників, які вибули внаслідок: 110 370 0 2

передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору 
страхування довічної пенсії

111 0 0 0

передачі коштів банку відповідно до укладеного з^асником 
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

113 285 0 0

передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду 114 74 0 2

смерті учасника недержавного пенсійного фонду 115 5 0 0

3 інших причин 116 6 0 0

Кількість контрактів, 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 агентів 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 років 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 виплат більше ЗО років 155 0 0 0

Кількість учасників, які отримали пенсійну виплат одноразово 160 296 0 0

у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров’я, настання 
інвалідності

161 23 0 0

у зв’язку 3 недосягненням мінімального розміру накопичень 162 265 0 0
у разі виїзду на постійне проживання за межі України 163 2 0 0

у разі смерті учасника 164 6 0 0
ІОлькість учасників-нерезидешів 170 0 0 0

Кількість вкладників-нерезидентів, з них: 180 0 0 0

юридичних осіб 181 0 0 0
фізичних осіб 182 0 0 _ 0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Медменко Роман Олексійович

(підпис)
М.П.



Додаток 6

до Положення про порядок складання, формування та 

подання адміністратором недержавного пенсійного фовду 
звітності з недержавного пенсійного забезпечення 

(пункт 3.1)

Форма НПФ-5

Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № 01 Вкладник -
юридична особа 

(назва пенсійної схеми) 
станом на 31 грудня 2 0 1 6  р.

ВІДКРИТИЙ недержавний пенсійний аюнд "Пенсійна опіка” - 3 4 4 5 6 6 1 9  
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(грн.)

Назва Код

Дані на 

початок 

звітного 

періоду

Усього за останній 
квартал звітного 

періоду

Наросгаючим 

підсумком на кінець 

звітного пф іоду

1 2 3 4 5

І. Кількісні показники за кожним роботодавцем-платником окремо (осіб)
Кількість учасників, на користь яких вкладником сплачуються 
пенсійні внески

010 0 0 0

Кількість вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових 
відносинах із засновником, роботодавцем-платником

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 заборгованість 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 коштів страховику відповідно до укладеного договору 
страхування довічної пенсії

052 0 0 0

передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником фонду 
договору про відкрштя пенсійного депозганого рахунку

053 0 0 0

II. Грошові показники реалізації пенсійної схеми за кожним роботодавцем-платником окремо (грн)

Сума внесків, з них 060 0 0 0
від вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових 
відносинах 3 роботодавцем-платником

061 0 0 0

від вкладників-юридичних 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-фізичних осіб, що 
знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-платником 
фонду

070 0 0 0

Сума заборгованості за внесками вкладника-юридичної особи 080 0 0 0 ^

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Мельченко Роман Олексійович
(підпис)

М.П.

Додаток 6
до Положення про порядок складання, формування та 

подання адміністратором недержавного пенсійного фонду 
звітассгі з недержавного пенсійного забезпечення 

(пункт 3.1)

Форма НПФ-5



Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № 03 Вкладник -фізична
особа на свою користь 
(назва пенсійної схеми) 

станом на ЗІ^^удня 2016 р.

ВІДКРИТИЙ неяержавний пенсійний (Іюнд "Пенсійна опіка" -34456619 
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(грн.)

Назва Код

Дані на 

початок 

звітного 

періоду

Усього за останній 

квартал звітного 

періоду

Наростаючим 

підсумком на кінець 

звітного пф іоду

1 2 3 4 5

І. Кількісні показники за кожним роботодавцем-платником окремо іосіб)

Кількість учасників, на користь яких вкладником сплачуються 
пенсійні внески

010 0 0 0

Кількість вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових 
відносинах із засновником, роботодавцем-платником

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 заборгованість 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 коштів страховику відповідно до укладеного договору 
страхування довічної пенсії

052 0 0 0

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

053 0 0 0

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

061 0 0 0

від вкладників-юррадичних 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

С!ума заборгованості за внесками вкладників-фізичних осіб, що 
знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-платником 
фонду

070 0 0 0

Сума заборгованості за внесками вкладника-юридичної особи 080 0 0 0

прізвище, ініціали керівника Адміністратора Мельненко Роман Олексійович

(підпис)

М.П.

Форма НПФ-5

Додаток 6

до Положення про порядок складання, формування та 

подання адміністратором недержавного лєіісійііого фонду 
звітності з недержавного пшсійного забезпечення 
(пункт ЗЛ)

Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № 02 Вкладник -фЬична
особа на користь іншої особи 

(назва пенсійної схеми) 
станом на 31 грудня 2016 р.

ВІДКРИТИЙ недержавний пенсійний Фонд "Пенсійна опіка" - 34456619 
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(П>н.]



Назва Код

Дані на 

початок 

звітного 

періоду

Усього за останній 
квартал звітного 

періоду

Наростаючим 
підсумком на кінець 

звітного періоду

1 ... 3 4 5

І. Кількісні показники за кожним роботодавцем-плагником окремо Іосіб)

Кількість учасників, на користь яких вкладником сплачуються 
пенсійні внески

010 0 0 0

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

020 0 0 0

Кількість учасників, за яких згідно укладених на їх користь 
пенсійних контрактів, тимчасово припинено сплаїу пенсійних 
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 передачі коштів іншому пенсійному фонду. 051 0 0 0

передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору 
страхування довічної пенсії

052 0 0 0

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

053 0 0 0

II. Грошові показники реалізації пенсійної схеми за кожним роботодавцем-платником окремо (грн)

Сума внесків, з них 060 0 0 0

від вкладників-фізичних осіб, що знаходяться в трудових 
відносинах 3 роботодавцем-шіатником

061 0 0 0

від вкладників-юридичних 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-фізичних осіб, що 
знаходяться в трудових відносинах з роботодавцем-платником 
фонду

070 0 0 0

Сума заборгованості за внесками вкладника-юридичної особи 080 0 0 0

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Мелиенко Роман Олексійович

(підпис)

М.П.



Дод«о«7
до Попожоам про ш
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Додаток 10
до Положення про порядок складання, формування та 
поламня їоміністрхгором неаержавиого пенсійного фонду 
звітаості з недержавного пенсійного забезпечення 
(пункт 3.1)

Іифоріи
НПФ-9

міии чистої вартості одиниці пенсійних внесків

(повне найменування недержавно
:•34456619

Іного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Наїм ЇСйЬП Зя«ч«яня пвкяэникя
ПАЗМ код чиста вартість олнннці пенсійних активів, грн зміна ЧИСГОІ вартості одиниці пеисійнні активів, */•

1 2 3 4 5
На початок періоду 010 3448200,261348 1,669072 0

На кінець попереднього кварталу 020 З А З б т л т ю 0,994720 -20,253880

За звітний квартал:

Станом на останній день звітного кварталу |1 040 11 3436735,787120 |1 1,028789 11 2,'959847 _

Прізвище, ініціали керівника Адміністраггора Метиенко Роман Олексійович
(підпис)

М.П.



ДОВІДКА
про чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

Відкритий недержавний пенсійний фонд ’’Пенсійна опіка” - 34456619 
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Найменування показника

Значення покаяїнка

на початок звітного 

періоду

на кінець 1-го імісици 

звітної 0 кваріалу

на кінець 2-го імісяци 

звітного кварталу

на кінець шітноі 0 
періоду

1 2 3 4 5

Активи недержавного пенсійного фонду 
(грн.)

5821396,84 3569386,21 3580321,67 3689286.44

Зобов'язання недержавного пенсійного 
фонду (грн.)

66103,67 139262,62 146288,31 153610,94

Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду (грн.)

5755293,17 3430123,59 3434033,36 3535675,50

Чиста вартість одиниці пенсійних 
внесків (грн.)

1,669072 0,998076 0,999214 1,028789

Керівник адміністратора 
недержавного пенсійного фонду

Керівник зберігача 
недержавного пенсійного фонду

Мельченко Роман Олексійович 

(прізвище, ім'я, по батькові)

9 лютого 2017 р.

-яна Олександрівна 

ім'я, по батькові)

лютого 2017 р.



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

Довідка
про чисту вартість активів НПФ

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна опіка"
(повне найменування НПФ)

Дата Активи НПФ, грн
Зобов'язання НПФ, 

грн
Чиста вартість активів 

НПФ, грн

1 2 3 4

03.10.16 3 595 254,95 132 694,23 3 462 560,72

04.10.16 3 594 367,69 132 929,73 3 461 437,96

05.10.16 3 590 758,42 133 164,96 3 457 593,46

06.10.16 3 593 192,13 133 400,34 3 459 791,79

07.10.16 3 592 713,97 133 635,67 3 459 078,30

10.10.16 3 589 981,16 134 341,43 3 455 639,73

11.10.16 3 589 187,15 134 576,45 3 454 610,70

12.10.16 3 590 955,80 134 811,59 3 456 144,21

13.10.16 3 588 122,79 135 046,51 3 453 076,28

17.10.16 3 587 602,43 135 986,10 3 451 616,33

18.10.16 3 587 241,62 136 220,88 3 451 020,74

19.10.16 3 579 355,04 136 455,11 3 442 899,93

20.10.16 3 581 501,19 136 689,47 3 444 811,72

21.10.16 3 582 296,36 136 923,87 3 445 372,49

24.10.16 3 579 983,42 137 626,86 3 442 356,56

25.10.16 3 578 639,84 137 860,95 3 440 778,89

26.10.16 3 575 717,20 138 094,82 3 437 622,38

27.10.16 3 574 939,16 138 328,62 и0іо*'’'̂ ^^|36 610,54

28.10.16 3 571 398,35 138 5 6 2 ,1 ^0 /^

31.10.16 3 569 386,21 139 262,§^/^упрм- Ї Ї а Г ^ 2 3 , 5 9

Керівник адміністратора 

НПФ

О П І К А

’''ГоТЖ ів^н^Р ом ан  Олексійович 
їм н, по цаіькові)---

Керівник КУА 
НПФ

Керівник зберігана 
НПФ



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

Довідка
про чисту вартість активів НПФ

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна опіка"
(повне найменування НПФ)

Дата Активи НПФ. грн Зобов'язання НПФ, грн Чиста вартість активів 
НПФ, грн

1 2 3 4

01.11.16 3 570 704,72 139 496,05 3 431 208,67

02.11.16 3 575 474,01 139 729.80 3 435 744,21

03.11.16 3 573 874,58 139 963,41 3 433 911,17

04.11.16 3 576 448,02 140 197,20 3 436 250,82

07.11.16 3 575 634,53 140 898,42 3 434 736,11

08.11.16 3 575 406,13 141 132,07 3 434 274,06

09.11.16 3 575 063,08 141 365,68 3 433 697,40

10.11.16 3 575 139,22 141 599,27 3 433 539,95

11.11.16 3 576 465,97 141 832,94 3 434 633,03

14.11.16 3 580 206,97 142 534,14 3 437 672,83

15.11.16 3 588 365,13 142 768,55 3 445 596,58

16.11.16 3 605 992,83 143 004,15 3 462 988,68

17.11.16 3 628 500,06 143 241,26 3 485 258,80

18.11.16 3 609 099,77 143 477,03 3 465 622,74

21.11.16 3 598 917,21 144 183,62 3 454 733,59

22.11.16 3 591 621,77 144 418,15 3 447 203,62

23.11.16 3 583 403,51 144 652,09 3 438 751,42

24.11.16 3 578 778,32 144 885,72 3 433 892,60

25.11.16 3 578 964,28 145 119,33 3 433 844,95

28.11.16 3 588 528,78 145 820.78 3 442 708,00

29.11.16 3 584 259,60 146 0 5 4 , 6 9 ^ « ^ ^ою 7 7 ^ 8  204,91

30.11.16 3 580 321,67 146 288, . .« . '^ 5 ^ ^ 3 3 ,3 6

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

Керівник зберігача 
недержавногоидаьігійнпг^ фоіід^ 
Начальник управління 
А Б «КЛІРИНГОВИЙ Д ІМ



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

Довідка
про чисту вартіпь активів НГІФ

Відкритий недержавний пенсійний фонд "Пенсійна опіка"
(повис найменування ИІ1Ф)

Дата Активи НГІФ, грн Зобов’язання ІІІ1Ф, гри
Чиста вартість активів 

НПФ, грн

1 2 3 4

01.12.16 3 577 693,24 146 521.74 3 43! 171,50

02.12.16 3 583 104,99 146 755,52 3 436 349,47

05.12.16 3 600 759,22 147 458,02 3 453 301,20

06.12.16 3 616 135,40 147 693,99 3 468 441,41

07.12.16 3 614 202,84 147 929,81 3 466 273,03

08.12.16 3 609 101,02 148 165,27 3 460 935,75

09.12.16 3 592 575,29 148 399.59 3 444 175,70

12.12.16 3 599 928,42 149 ІОЗ.ОО 3 450 825,42

13.12.16 3 619 539,49 149 339.09 3 470 200,40

14 12.16 3 615 424.63 149 574.87 3 465 849,76

15.12.16 3 628 779,34 149 81 1.56 3 478 967,78

16.12.16 3 628 282,56 150 048.20 3 478 234,36

19.12.16 3 630 759,90 150 758,22 3 480 001,68

20.12.16 3 635 130,20 150 995.25 3 484 134,95

21.12.16 3 640 217,31 151 232.61 3 488 984,70

22.12.16 3 637 579,89 151 469,79 3 486 110,10

23.12.16 3 628 070,40 151 706.30 3 476 364,10

26.12.16 3 627 039,52 152 415,71 3 474 623,81

27.12.16 3 633 703,17 152 652,52 3 481 050,65

28.12.16 3 652 855,52 152 890,64 3 499 964,88

29.12.16 3 669 193,55 153 129,84 3 516 063,71

30.12.16 3 689 205,71 153 370,40 ---------^ 5 3 5  835,31

31.12.16 3 689 286,44 153 610.94^^^^^;

К с р і ІІ 11 и к а.т мі н 1 с'і' ра го ра 
пслсржавпоі'о пенсійною  (ронлу
Директор
ГОВ ' КУЛАПФ ’ ОПІКА '

Керівник зберігача 
недержавного ію|
Нача.іьпик управління 
ЛЬ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»


