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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
 
Раді Непідприємницького товариства «Відкритий недержавний пенсійний фонд 
"ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг 
 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 

Думка 

Ми провели аудит фінансової звітності Непідприємницького товариства «Відкритий 
недержавний пенсійний фонд "ФОНД ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ" код ЄДРПОУ - 
34004029, місцезнаходження 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30, реєстраційний 
номер у Державному реєстрі фінансових установ 12101749, (далі – Фонд), що складається 
з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) 
та звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до 
фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Фонду на 31 грудня 2018 року, його фінансові результати і 
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 
стандартів фінансової звітності у редакції, що розміщена на офіційному сайті Міністерства 
фінансів України (МСФЗ). 
 
Основа для думки  
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Фонду згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, 
застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з 
етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої 
думки. 
 
Ключові питання аудиту  
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались 
при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих 
питань. 
 

http://www.pkf.kiev.ua
mailto:pkf@pkf.kiev.ua
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Оцінка поточних фінансових інвестицій 

Фонд обліковує в складі активів боргові цінні папери, а саме облігації внутрішніх 
державних позик України, емітовані Міністерством фінансів України, вартістю  
296 тис.грн., акції підприємств та банків, емітентами яких є резиденти України вартістю  
37 тис.грн. Розкриття інформації щодо методів оцінки боргових цінних паперів наведено в 
Примітці 3.3 до фінансової звітності. Інвестиції Фонду в такі фінансові інструменти 
складають 55,59% активів Фонду. Внаслідок цього така оцінка була важливою для нашого 
аудиту.  
Відповідно до облікової політики Фонду боргові цінні папери оцінюється за справедливою 
вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку. Оцінка згаданих 
фінансових інструментів в більшості не базується на біржових курсах активних ринків, а 
здійснюється математичними методами із застосуванням попередньо розрахованого 
рівня доходності до погашення. Таке визначення справедливої вартості носить 
об’єктивний характер і є еквівалентом справедливої вартості в умовах стабільної 
економіки. Економіка України знаходиться у стані затяжної кризи з триваючою інфляцією. 
Стабілізація економічної ситуації залежить, великою мірою, від успіху зусиль українського 
уряду, при цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації на разі 
неможливо передбачити. Внаслідок цього існує значна невизначеність щодо відсутності 
необхідності внесення коригувань у вартість боргових цінних паперів внаслідок впливу 
економічних факторів на формування справедливої вартості облігацій. 
Ми обговорили з управлінським персоналом Товариства за обмеженою відповідальністю 
"Адміністратор Пенсійного Фонду "Центр персоніфікованого обліку" (далі – Адміністратор 
Фонду) використання математичної моделі, внаслідок чого дійшли висновку, що 
використання такої моделі є прийнятним. Наші аудиторські процедури включали, окрім 
всього іншого, тестування заходів внутрішнього контролю управлінського персоналу 
Адміністратора щодо дотримання моделі, що використовується, та підтвердження, що 
управлінський персонал Адміністратора Фонду вірно визначив відсутність необхідності 
будь-яких коригувань фінансової звітності. 
 
Інші питання 
Аудит фінансової звітності Фонду за  рік, що закінчився 31 грудня 2017 року,  був 
проведений іншим аудитором, який 19 березня 2018 року висловив немодифіковану 
думку.  
 
Звіт з надання впевненості щодо річних звітних даних Фонду 
Управлінський персонал Адміністратора Фонду склав і несе відповідальність за річні звітні 
дані 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 від 27 жовтня 2011 р. № 674.  
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію про річні звітні 
дані, ми робимо висновок з обмеженим рівнем впевненості щодо річних звітних даних в 
окремому звіті з надання впевненості від 20 березня 2019 року. 
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Відповідальність управлінського персоналу Адміністратора Фонду та Ради Фонду 
за фінансову звітність 
Управлінський персонал Адміністратора фонду несе відповідальність за складання і 
достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Адміністратора визначає потрібною 
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал Адміністратора Фонду несе 
відповідальність за оцінку здатності Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності 
діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку. 
Рада Фонду несе відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Фонду. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому 
не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 
аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить 
суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 
або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 
очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 
основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом Адміністратора Фонду; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
Адміністратора Фонду припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо 
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під 
значний сумнів можливість Фонду продовжити безперервну діяльність. Якщо ми 
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у 
фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, 
модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 
примусити Фонд припинити свою діяльність на безперервній основі; 
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• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 
події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного 
відображення. 

Ми повідомляємо Раді Фонду інформацію про запланований обсяг і час проведення 
аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо Раді Фонду твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо 
незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б 
обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась Раді Фонду, ми визначили ті, що 
мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, 
які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім 
випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття 
такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання 
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 
 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
 
Інформація згідно Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту 
за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг 

З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо дотримання 
Фондом положень законодавчих та нормативних актів, нами були розглянуті наступні 
питання, зокрема: 
1. Дотримання Фондом вимог законодавства щодо структури інвестиційного 
портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код ЄДРПОУ), суми, ознаки 
фіктивності.  
Активами Фонду управляє компанія з управління активами фонду – ТОВ " ТАС Ессет 
Менеджмент" , яка станом на 31 грудня 2018 року здійснила наступні інвестиції активів 
Фонду: 

• облігації внутрішніх державних позик України емітент Міністерство фінансів України  
- 296 тис.грн. 

• акції АТ «Райффайзенбанк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909 - 10 тис.грн. 
• облігації ПАТ «Центренерго», код ЄДРПОУ 22927045 –  27 тис.грн. 

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що 
б змусило нас дійти висновку про недотримання Фондом вимог законодавства щодо 
структури інвестиційного портфелю та про наявність ознак фіктивності зазначених 
інвестицій. 
2. Адміністратор фонду розміщує на власному веб-сайті на веб-сторінці Фонду 
https://acpo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=37 наступну 
інформацію: опис інвестиційної політики фонду, інформаційний проспект фонду, відомості 
про результати діяльності, річну фінансову звітність, визначену законодавством та 
аудиторський висновок.  
3. Під час аудиту ми не виявили подій, які свідчили б про конфлікт інтересів.  
4. Фонд не надає будь-які фінансові послуги, окрім залучення фінансових активів від 
фізичних осіб з зобов’язанням щодо наступного їх повернення.  

https://acpo.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=188&Itemid=37
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5. Звітність Фонду розглянута Зборами засновників Фонду до дати звіту незалежного 
аудитора, що оформлено протоколом Зборів засновників Фонду №  36 від 28 лютого 2019 
року. 
 
Основні відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит  
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПКФ УКРАЇНА», місцезнаходження – м. Київ, 
вул. Богдана Хмельницького 52, 4 поверх, Київ • 01030 • Україна, включене в розділ 
«Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності, номер реєстрації 3886. 
 
Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного 
аудитора, є Волкова Ірина Михайлівна. 
 
 
Директор з аудиту  
(Сертифікат аудитора №007125 від 23.04.2015р.)                                                      І.М. Волкова 
 

20 березня 2019 року  

м. Київ. 

 
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців 28.09.2006 р. № 1 074 102 
0000 019892. Ідентифікаційний код юридичної особи 34619277. 
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Додаток 4
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення
(пункт 3.1)

Форма НПФ-3

Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду
станом на 31 грудня 2018 р.

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ПЕНСІЙНИХ
ЗАОЩАДЖЕНЬ» - 34004029

(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

Одиниця виміру, грн.

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 474767,59
Частина перша
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них 010 75480,47 11592,38 19931,64
від учасників, які є вкладниками 011 54479 11492,38 19831,64
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)  012 21001,47 100 100
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців 020 0 0 0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них 030 2340175,65 12379,32 43841,20
від засновника недержавного пенсійного фонду 031 16766,50 0 0
від роботодавця - платника 032 2323409,15 12379,32 43841,20
від професійного об’єднання 033 0 0 0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду
(р.041+р.042), з них 040 197356,08 0 48444,84

від банку 041 0 0 0
від іншого недержавного пенсійного фонду 042 197356,08 0 48444,84
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040) 050 2613012,20 23971,70 112217,68
2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062) 060 92927,04 8561,65 34250,75
пенсійні виплати на визначений строк (р.0611+р.0612+р.0613), з них 061 42079,25 8561,65 32732,20
строком виплат від 10 до 15 років 0611 42079,25 8561,65 32732,20
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 50847,79 0 1518,55
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров’я, настання
інвалідності 0621 10181,16 0 1518,55

у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень 0622 40666,63 0 0
у зв’язку з виїздом на постійне проживання за межі України 0623 0 0 0
у разі смерті учасника - його спадкоємцям 0624 0 0 0
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду
(р.071+р.072), з них 070 534596,79 0 0

на підставі укладеного пенсійного контракту 071 534596,79 0 0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк 072 0 0 0
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів
страхування довічної пенсії 080 0 0 0

Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів
страхування 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 виконанню зобов’язань
перед учасниками та перерахуванню коштів (р.111+р.112), в тому числі 110 645,13 x 0

Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого
пенсійного фонду, страховика, банку) 111 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 за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними
виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або
нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям
учасників)

112 645,13 x 0

Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками
(р.060+р.070+р.080+р.090+р.100+р.110) 120 628168,96 8561,65 34250,75

Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок
пенсійних коштів та не пов’язаних із здійсненням виплат та переведень 130 0 0 0

Частина ІІ
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 55713,95 -6709,38 -12349,40

дохід від продажу 141 -8119,29 -2371,39 -3279,26
переоцінка 142 63833,24 -4337,99 -9070,14
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства
(р.151+р.152):

150 0 0 0

дохід від продажу 151 0 0 0
переоцінка 152 0 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 51897,95 0 -1719,35
дохід від продажу 171 43501,52 0 0
переоцінка 172 8396,43 0 -1719,35
Акції українських емітентів (р.181+р.182): 180 -1618711,61 541,56 1722,92
дохід від продажу 181 5016,47 610 610
переоцінка 182 -1623728,08 -68,44 1112,92
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
Aкції 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.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 від продажу 241 0 0 0
курсова різниця 242 0 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 -270,60 0 0

переоцінка нарахованих але не отриманих дивідендів за акціями -270,60 0 0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за
видами активів) 270 0 0 0

Всього (р.140+р.150+р.160+р.170+р.180+р.190+р.200+р.210+р.220+р.230+
р.240+р.250+р.260+р.270) 280 -1511370,31 -6167,82 -12345,83

2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:



Назва Код
Дані на
початок
звітного
періоду

Всього за
останній
квартал
звітного
періоду

Наростаючим
підсумком на
кінець звітного

періоду

1 2 3 4 5
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських
рахунках, з них : 290 141376,01 8876,05 34074,40

дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатів 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 44948,17 1195 43924,03

цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 301 24445,13 1195 43924,03
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства 302 0 0 0

облігацій місцевих позик 303 0 0 0
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України 304 20503,04 0 0
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 4118,99 0 0
акцій українських емітентів 311 4118,99 0 0
акцій іноземних емітентів 312 0 0 0
Плата за користування об’єктами нерухомості 320 0 0 0
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах 330 0 0 0
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку 340 0 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 190443,17 10071,05 77998,43
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду 370 -13321,69 0 165,37
4. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів
Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду
(р.381+р.382+р.383) з них: 380 52756,84 2266,63 8632,71

послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду 381 49256,84 2266,63 8632,71
рекламні послуги 382 0 0 0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного
фонду 383 3500 0 0

Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного
фонду 390 97301,09 2980,85 8382,10

Оплата послуг зберігача 400 11618,91 745,23 2688,73
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного
пенсійного фонду 410 6000 0 0

Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які
надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них: 420 6719,98 3203,81 3563,81

послуг торговців цінними паперами (посередника) 421 6719,98 3203,81 3563,81
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 1430 0 0

Опл.за Звіт про виконані угоди за ЦП 1280 0 0
нотаріус 150 0 0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 +
р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430) 440 175826,82 9196,52 23267,35

Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.
280 + р. 360 + р. 370) - р. 440 450 -1510075,65 -5293,29 42550,62

Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-
р.120-р.130+р.450) 2 x x 595285,14

Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1) 3 x x 120517,55

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Бурков Юрій Юрійович ___________________
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора Яворська М.А. ___________________
(підпис)
М.П.
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 13 березня 2019 р.

Підприємство 

НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО
«ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ФОНД ПЕНСІЙНИХ
ЗАОЩАДЖЕНЬ»

за ЄДРПОУ 34004029

Територія 8039100000 за КОАТУУ 8039100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 

Вид економічної діяльності НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ за КВЕД 66.02.0

Середня кількість працівників _____ Контрольна
сума CF16B77F168526CE73D6AC315B77B730F6A396AF

Адреса, телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) (форма
N 2), грошові показники якого наводяться в
гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2018 р.
Форма N 1   Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок звітного
періоду 

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 0 0
первісна вартість 1011 0 0
знос 1012 0 0
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом
участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0

інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 0 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0



Актив Код
рядка

На початок звітного
періоду 

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги 1125 0 11

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими
авансами 1130 0 0

з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів 1140 61 1

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 223 333
Гроші та їх еквіваленти 1165 249 254
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 249 254
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 533 599
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття 1200 0 0

Баланс 1300 533 599
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 0 0
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
Пенсійні зобов'язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0



Актив Код
рядка

На початок звітного
періоду 

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
резерв незароблених премій 1533 0 0
інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями 1610 1 1

товари, роботи, послуги 1615 2 3
розрахунками з бюджетом 1620 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками 1640 0 0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 0
Усього за розділом IІІ 1695 3 4
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 475 595
Баланс 1900 478 599

Керівник Бурков Юрій Юрійович ___________________
(підпис)

Головний бухгалтер Яворська М.А. ___________________
(підпис)



Контрольна сума CF16B77F168526CE73D6AC315B77B730F6A396AF

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 13 березня 2019
р.

Підприємство НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО «ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД «ФОНД
ПЕНСІЙНИХ ЗАОЩАДЖЕНЬ»

за
ЄДРПОУ 34004029

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 р.

Форма №2     Код за ДКУД 1801003

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0 0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
прибуток 2090 0 0
збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов'язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 6 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 23 13
Витрати на збут 2150 0 0
Інші операційні витрати 2180 6 12
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2181 0 0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 0 0
збиток 2195 23 25
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 78 36
Інші доходи 2240 498 422
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 0 0
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 553 433
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 0 0
збиток 2295 0 0
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0



Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 0 0
збиток 2355 0 0
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 0 0
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 29 25
Разом 2550 29 25
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Керівник Бурков Юрій Юрійович ___________________
(підпис)

Головний бухгалтер Яворська М.А. ___________________
(підпис)


