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ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 
«ВСЕУКР АЇН СЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» 

станом на 31.12.2014 р. за 2014 р. 

м. Київ «27» бере·шя 2015 р. 

Ми провели аудит фінансової звітності ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙfІОГО 
ФОНДУ»ВСЕУКРАЇІ-ІСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» (нада.1і - Фонд) за 2014 рік станом на 31 
грудня 2014 року. яка складається з балансу станом на 31.12.2012 р. (форма № 1 ). звіту про 

фінансові результати за 2014 рік (форма №2). звіту про рух грошових коштів 3а 2014 рік (форма 
Ne3). 3Віту про власний капіта.1 за 2014 рік (форма №4) та приміток ;ю фінансової 3Вітності 3а 
2014 р1к (форма №5) та звітності з недержавного пенс1иного забе311ече11ня ВНГІФ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД». яка складається з звітності згідно 3 формами: 
НПФ-1 "Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд" (додаток 2), НПФ-2 "Звіт про 
склад. структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 3). НПФ-3 
"Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду" (,1о;~аток 4 ). 
НПФ-4 "Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду" 

(додаток 5), НПФ-5 "Звітні дані про реалі3ацію пенсійної схеми" (додаток 6). НПФ-6 "Звітні дані 
про резу.1ьтати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів" 

(додаток 7). НПФ-7 "Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою 

категорією" (додаток 8). НПФ-8 "Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного 
фон,1у (додаток 9), НПФ-9 "Звіт про виконані договори, що були укладені за цінними паперами 
українських емітентів, які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду" (додаток 

1 О). fІПФ-1 О "Інформація щодо 3Міни чистої вартості одиниці пенсійних внесків (додаток 11) 
/форми звітності додаються/. 

Адресат 

Аудиторський висновок (звіт незас1ежного аудитора) призначається для керівництва та 

вкладників ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ» ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД». фінансова звітність якого перевіряється, і може бути використаний аля 
подання до Національної комісії що здійснює державне регу.1ювання у сфері ринків фінансових 

пос.1уг (далі - Комісія) при розкритті інформації про Фонд. 

Відповіt>а.1ь11ість ~'nрав.1і11ського персо11а.71' 

Управлінський персонал Товариства 3 обмеженою відповіда,1ьністю «Компанія з 

управл1ння активами та адміністрування пенсійних фондів «УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ» як 
Адміністратор Фонду несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї 

фінансової звітності у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. і за таку 

систему внутрішнього контролю, яка, на /l)'!'vtкy управлінс1~кого персоналу, -забезпечить 

підготовку фінансової звітності без суттєвих викривлень, які можуть виникнути внасл1.rlОК 

шахрайства або помилок. 

Відповідальність управ.1інського персоналу також охоплює вио1р та застосування 

відповідної облікової по;1ітики. а таКО)К облікових оцінок. які відповідаК)ТЬ обставинаі\.·t. 

Рада ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ»ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» здійснює контроль за поточною діяльністю пенсійного фонду і вирішення 
основних питань його діяльності. 
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Станом на 31 12.2014 р. т 201-1- р 

І·Іа111оtо відповідальністtо є ВИСJІОВ.'lСННЯ дуrv1ки ІUОДО ЦИХ (рінансових 'ЗВІТІВ на ОСНОВІ 

ре·зультатів нашого аудиту. 

~'1и провели аудит у відповідності з вимогами та по.1о)f..-:ення:\1и Законів України "ГІро 

аудиторську діяльність". (в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про аудиторську дія.1ьність» від 14.09.2006 року № 140-V)."Про цінні папери та фондовий 
ринок". «Про господарські товариства», «[Іро державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні», «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». 

і1н1Jих законодавчих актів України. та у відповідності з ви\1огаr-..·1и Мі)кнародних станJ1артів 

. контролю якості. аудиту. огля,1у. іншого надання впевненості та супутніх послуг (дас~і -
МеА)(видання 2013р.) Міжнародної федерації бухгалтерів. прийнятих в якості Націона.11,с1их 

стандартів Аудиту рішенням Аудиторської палати України №304/1 від 24. 12.2014 року. в тому 
числі у відповідності до МеА 700 "Формування думки та надання звіту щодо фінансової 

звітності". МеА 705 "Модифікація думки у звm неза.1ежного аудитора". МеЛ 706 
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора ". МеА 
№300 «Планування аудиту фінансової звітності». МеА 71 О "Порівня;1ьна інформацін -
відповідні показники і порівняльна фінансова звітність 11 • МСА 720 ' 1 Відповідальність аудитора 

щодо іншої інформації в доку'1ентах. що містять перевірену аудитором фінансову звітність". 

мел 250 "Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності". МСА 
550 "Пов'язані стороню>. Розмір суттєвості з замовником не обговорювався і оцінка суттєвості 

визначалася на підставі професіона.1ьного судження аудитора, враховуючи меА 330. 

Мі)кнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотриrv1ання етичних вимог. а тако)К 

планування та виконання аудиторської перевірки для формування думки щодо того. чи 

фінансова звітність складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи 

4)інансової звітності отримання впевненості. u~o (рінансові звіти не l\1істять С)-"ттєвих викривлень. 

а таКО)К планування й виконання аудиту д.1я отриі\-tання достатньої впевненості. tцо (}Jінансова 
' ' . 

ЗВІТНІСТЬ не МІСТИТЬ суттєвих викривлень. 

Лудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських 

докюів стосовно сум. розкритих у фінансовій звітності. Відбір процедур за;~ежить від суджень 

аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 

внас:1ідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розгс~ядає 3аходи 

внутрішнього контролю. що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової 

звітності, з метою розробки аудиторських процедур. які відповідають обставинам. а не з метою 

вис;ювлсння ,1умки щодо ефективності внутрішнього контро.1ю Фонду, Аудит включає також 

оцінку доuільності застосованої облікової політики. прийнятність облікових оцінок. зроблених 

управлінським персоналоr-..-1, та загального представлення фінансової звітності. 

Аудиторська перевірка вк,1ючає оцінку застосованих принципів Міжнародних стандарпв 

бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінськиі\-t персона,1ом. а 

також оцінку загального подання фінансових звітів в цілому. 

Аудиторський висновок складено з урахуванням Положення про порядок складання, 

формування та подання адміністратором недержавного пенс1иного фонду звітності з 

недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 27 жовтня 2011 р, N 674 (в редакції 

розпорядження Націона.1ьної комісії. що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг від від 29 квітня 2014 року N 1319) та Розпорядженням Національної комісії. 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України від 20 листопада 
2012 р, N23 І 6. іншими законодавчими і нормативними документами. 

За ви1\1огами цих законодавчих та нормативних документів перевірка була спланована і 

здійснк)валася методом аудиторської вибірки з 1\teтoto отриr-..·1ання достатнього рівня впевненості 

про наявність і одночасно відсутності суттєвих невідповідностей і\·1Ї)К даниr-..1и ~)інансової 

звітності і ви:-..1ога:-.ли діючого законодавства. нор!\,tативних актів по їІ складаннк) і розкритт1-о. 
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Аудиторська перевірка вк.~~очала питання вивчення (шляхо:-...1 тестування) доказ1в. як1 

підтверджують показники фінансової звітності Фон,1у та проаналізовано попередн~ ошнки в 

розрізі окремих компонентів (статей). 

Зовнішні підтвердження до залишків на рахунках і їх компонентах проведеш в~дповщно 

запланованих ауг1,иторських процедур і підтверджених їх у встановленому порядку. як 1алиа1ки 

коштів на банківських рахунках, касі, залишки на рахунках ,1ебіторської і кредиторської 

заборгованості. Розхо;:ркень мі)К даниrv1и обліку та даниw1и відобра)кеними у (рінансовій звітності 

не вияв.1ено. 

У відповідності з МСА 51 О «Перші завдання - залишки на початок періоду» відповідають 

об:1іковій по,1ітиці, яка запроваджена Адміністратором. Суттєвих розходжень не вияв:~ено. про 

що свідчать робочі документи. 

У відповідності з МСА 520 аналітичні процедури провелені в порівнянні з1 ·зіставнок) 

інформацісю з попередніми періодами і передбачуваними результатами господарської діяльності 

га грошових коштів за період що підлягав аналізу. Наведена інформа1~ія у фінансовій звітності 

в1дповідає об.1іковим дани:""' і первиннИt\t документаl\.1. 

Аудиторська вибірка та інші процедури , які проведені у відповідності з МС:А 530 
«Аудиторська вибірка», метою яких є отри'1ання аудитором підстав для обгрунтованих 

висновків щодо генеральної сукупності з якою здійснк1ва;1ася вибірка, проведена по найбільш 

ва)1с1ивим об'єктаі'vt дебіторської, а також кредиторської заборгованості. Суттєвих від.хилень чи 

ср~арних різниць не встановлено при аудиторс1,кій вибір11і. 

Об:1ікові онінки. як 1НИ)ККИ для скорочення запасів та дсбіторс1)кої 1аборгованості 

відповідно МСА 540 застосовуються правильно. 

У відповідності з МСА 550 «Пов'юані сторони» наданими управ,1інським персона:юм з 

клієнтами в особливих розмірах або непідтверджених операцій не мало місця. 

Отриі\,1ання достатніх дока3ів. що всі події. LЦО відбулися до дати аудиторського висновку і 

ЯКІ потребують коригування у відповідності з вимогами МСА 560 «Пода.1ьші події» при 
. . . 

перев1рц1 не виявлен1. 

У відповідності з МСА 570 «Безперервність», Фонд є таким, що підтримує свою 

господарську діяльність на визначеному рівні і припинення його діяльності не загрожує. Під час 

перевірки аудиторами не були виявлен1 ознаки, як1 ставлять пі.а, cyrviнiв 1\10:;.клив1сть 

ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОІ-ІД» продовжувати свою щя:1ьн1сть на 
безперервній основі. 

У відповідності з МСА 580 «Письмові запевнення» управлінський персона,1 інформує 

аудитора про достовірність наданої для перевірки інформації, відповідний внутрішній контроль 

для попередження і виявлення помилок. відсутність викривлень у фінансових звітах, яю є 

суттєви\ІИ впродовж періоду. що підлягав перевірці. 

Проведена аудиторська перевірка повного комплекту фінансової 
. . 

'ЗВІТНОСТІ 

ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» за 2014 рік, яка 
ЗВІТІВ: 

складаєт1)ся 1 наступних 

• Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р. (форма № 1 ), 
• Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік (форма №2), 
• Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік (форма №3), 
• Звіт про власний капітал за 2014 рік (форма №4), 
• Примітки до фінансової звітності за 2014 рік (форма №5) /форми звітності додаються/. 

Також перевірялись дані спеціальної звітності ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ 
ФОНД» за 2014 рік, яка ск,1адається з звітності згідно з формами: 

• НПФ-1 "Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд". 

• І-ІПФ-2 "Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного 

фонду". 

L; 
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• НПФ-3 "Звіт про зм1ну чистої вартост1 пенсійних активів недержавного пенсійного 

фонду". 

• НПФ-4 "Звітні дані персоніфікованого об;1іку учасників недержавного пенсійного фонду". 

• НГІФ-5 "Звітні дані про реалізацію пенсійної схеми". 

• НПФ-6 "Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних 

пенсійних с~ондів". 

• НПФ-7 "Звітні дані про учасниюв недержавного пенсійного фонду за в1ковою 

категорією". 

• НПФ-8 "'Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду. 

• НПФ-9 "Звіт про виконані договори, що були уклалені за цінними паперами українс1,ких 

емітентів, які входять до ск~1аду активів недержавного пенсійного сJJонду 11 
• 

• НГІФ-1 О "Інформація щодо зміни чистої вартості одиниці пенсійних внесків. 

Для проведення перевірки бу:ю забезпечено доступ до програми ІС:Бухгалтерія, в якій 

ведеться облік фінансово-господарської дія.11,ності Фонду. надано реєстраційні документи (та 

З'1іни до них). Протоколи. Накази та інші первинні документи що стосуються господарс1,кої 

діяльності Фонду. 

Рос~глядались суттєві об;1ікові політики та iнu1a пояснювальна інфор!\1ація упраRл1нського 

персоналу щодо фінансової звітності. 

Планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних піJтверджень 

щодо відсутності у фінансових звітах суттєвих помилок. Опис характеру та обсягу запланованих 

аудиторських процедур. оцінка ризиків, які вимагаються МСА 315 «Розуміння об'єкту 

господар1ова1-1ня та його середовища», в тому числі його внутрішнього контролн..l та ін1uих 

пронедур на рівні тверджень для кожного з суттєвих показників. Дос;1ідження проводилося 

шляхо!\-1 тестування доказів відповідності застосованих принципів обліку - норІ\-·1ативни:\1 ВИІ\-·ІоrаJ\-І 

щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 

Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того. що дані та інформаІlія. 

ЯКІ На}13Ні В перВИННИХ ДОКУМЄНТаХ, Є ДОСТОВірНИМИ та такими, ЯКі ВіДПОВіда•ОТЬ суті с~діЙСНЄНИХ 

господарських операцій. 

Перевіркою не розг,1ядалося питання прави:~ьносп сплати податк~в. зборів. обов·язкових 

плател<ів. 

Ми вва)каємо, що отримали достатн~ та відповідні аудиторськ1 докази для вис.1овлення 

нашої незалежної думки. 

Вис.~1ов.1е111111 др.~-u<и 

Ми. незалежні аудитори. провели аудит фінансових звп1в ВІДКРИТОГО 

НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ»ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД». що 
включають Ба.1анс станом на 31 грудня 2014 року. Звіт npo фінансові ре3ультати. Звіт про рух 
гро1.uових коа1тів. Звіт про власний капітал. за рік, що І\tинув на зазначену дату~ прим1тки до 

річної фінансової звітності за 2014 р.(які додаються). 

ВідповідІL1ьиість управ.1іиського персонІL1у Адміиістратора та ч.1еиів Ради 

Пеисійиого фоuду 

Управлінський персонал Адміністратора відповідно до умов Договору №21/ОІ/І5-7 А про 

на;~а11ня аудиторських послуг (виконання робіт) від 21 січня 2015 р. несе відповідальність за 

підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (\1СФЗ) :згідно 3 концептуальною основою спеціа,1ьного 

призначення в межах обсягу інформації. що має подаватись до Національної комісії. що здійснює 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Відповідальність управлінського персона.1у 

охоплює: розробку. впровадження та використання внутрішнього контросзю стосовно підготовки 

та достовірного nредстав.1ення с~інансових звітів та спеціальної звітності, які не містять сутгєвих 

викрив.1ень внас.1ідок t11ахрайства або поі\-tилки; вибір та застосування об.1ікової політики. а 

такоїк облікових оцінок. які відповідають обставина\t. 
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Рада ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» здійснює контроль за поточною 
діяльністю пенсійного фонду і вирішення основних питань його роботи. 

ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» функціонує на законних засадах і в 
своїй діяльності керується чинним законодавством та правовстанов.1юючими (реєстраційними) 

.аокуN1ентами. 

Інформація. що була отримана для перевірки, дає дійсне і повне уявлення про рса1ш1ий 

склад активів. зобов'язань та капітас1у В!ІПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» 
станом на 31.12.2014 р. Враховуючи вищенаведене, констатуємо. що Фонд станом на З 1.12.2014 
р. має задовіль11ий (рінансовий стан. 

У1-·tов110-позитив11а д~·..:~1ка 

На нашу думку. фінансова звітність надає достовірну та справедливу і11фомацію про 

фінансовий стан ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» станом на 31 rруднн 2014 
року. його фінансові резу;1ьтати. рух грошових коштів і рух в:шсного капіталу за р1к. що минув 

на ·~юна чену дату. відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Директор 

Реєстраційний № 27/03-2015/7 

Г=> AIVIKO 
L_;;j , .· '" ' 6 
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ПРИМІТКИ 

до фінансової звітності 

ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» 

за 2014 рік 

Розділ І. 

1.1. ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ 

На п~дстав1 договору №21/ОІ/15-7А від 21.01.2015 р .• Закону України «Про аудиторс1,к1 
дія.1ьність» та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду іншого надання 

впевненості та супутніх послуг Приватним підприємством «Аудиторська фірма «АМКО» 

(Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4541 від 29.11 2012 р" 
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм. які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учаспиків ринку цінних паперів П ООО 175 від 06.11.2013 р.) проведена 

аудиторська перевірка фінансової звітності та звітності з недержавного пенсійного забезпечення 

ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ»ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ 
ФОНД». 

Місце проведення аудиту: м. Донецьк. вул. Постишева. буд. 117 
Дата початку перевірки - «21 »січня 2015 р. 
Дата закінчення перевірки - «27» березня 2015 р. 
Дата видачі висновку «27» березня 2015 року. 

1.2. СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА JBITHOCTI 

Концептуальна основа фінансової звітності базується на застосуванні Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ) з урахуванням вимог Порядку подання фінансової 

звітності, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 419 від 28 лютого 2000 р .. 
Національного положення (стандарт) бухгалтерського об,1іку І "Загальні вимоги до фінансової 

звітності", затвердженого Наказом Мінфіну від 07.02.2013 р. № 73. 

Вперше фінансова звітність за МСФЗ була складена за 20 l 3 фінансовий рік. Отже. вхідний 
баланс по МСФО був складений на О І .О 1.2013 р. Фінансова :звітність складена на основі 

принципу справед,1ивої вартості. крім тих статей, справед,1иву вартість яких неможливо онінити 

достовірно. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського 11ерсона,1у Фонду. 

Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення 

аудиту бу.10 спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій 

-звітності суттєвих поі\1илок. Дос;1ід1ке1111я здійсн1-ова;1ось 11Jляхоr..1 тестування доказів на 

обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності. а також оцінка відповідності 

застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і 

звітності в УкраїlІі. чинним протягом періоду перевірки. 

Фінансова звітність базується на таких принципах: правдивості подання, переважання 

сутності над c~oprvtoю, нейтра.;1ьності, обачності, надійності та повноти, можливості перевірки, 

допущення безперервності діяльності підприємства, зро.зумі:юсті та доречності звітної 

інформації, своєчасність подання. єдиного грошового вимірника. 

Фінансова звітність представлена в Українській гривні, що є функціональною ва.1юток) 

Фонду. Вся фінансова інформація, представлена в Українських гривнях, округ,1ясться до 

найбли;.кчої тисячі. 

Фінансова звітність Фонду nідготов.1ена згідно з вимогаrvtи МСФО та Облікової політики 

ВІ-ІПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» (Наказ №02/01-7 від 02.01.2014 р. «ПРО 
ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ У ВІДПОВІДНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ 
СТАНДАРТАМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ 
ФОНД»). 



Л~·,<111торсью1й вис1ю11оr( {-шіт 11е·~алсж1юrл а~;штора) щo,-rl1 фі1ш1~соГ1ої ·щі пюс1·і 

ВІДКРІІТОr·о НЕДЕІ''іІ\.-\ВНОІ"'О ІІЕІІСІІ'11-І()Г() tl>Oll,'(~ 
«ВСЕУКРАЇІІСІ,КІІІІ ПЕНСІІІІІІІІ1 <ІJОІІ;{>) 

с 1·<шо~1 на J І І 2.20 І .i р_ -ia 2(114 r 

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерс1,кого обліку ВНПФ 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» за даними станом на кінець останнього дня звітного 
року. 

Облікова політика застосовується з урахуванням принципу послідовності. що передбачає 

постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабі,1ьної облікової політики. ГІ01\1илки 

попереднього перюду виправляються шляхо'1 ретроспективного перерахунку. 

В об:1іковій по.·1ітиці відобра.ис·е1-1і всі при11ципові 11ита1111я оргаиізації бух,~tL1mерс1~кого 

об.1іку ВНПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД». Перевіркто вста11ов.1е1111, що 
протяго.и 2014 pOKj' 11рий11ята об.1і1.:ова по.1іп1и1.:а за1иша.1ась 11ез.-,,1і1111010. 

Повне найменування 

1.3. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФОНД 

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНЙИ ПЕНСІЙНИЙ 
ФОНД «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ 
ФОНД» 

Код за ЄДРПО_У____ ___ +--3_8_35_6_4_0_6 __________ ~·----~ 

Місце·шаходження (юри·-~и:на та _____ JІ.. 8300 І д п б 117 І 
.. ........................ .. . . м. онецьк. ву.1. ости шева. уд. ! )актична a;t еса) ____ J 

Організаційно-правова форма суб'єкта І Недержавний пенсійний фонд І 

№ свідоttгва про 11ержавну 2~єс~:.r_а_ці_19_ ---~~_р_ія АВ № 905981 .. J 
Дата проведення держаВ_f!Оі2.~Є:':':'J1ації··· f--O.Z.cQ2.:20 І~ . --~ 
М1сце проведення державн_о1 реєстра':'.'._ ... L Виконавчий комітет Донецької міської ради 
Номер ·запису про державну реєстрацію j № І 266 І 02 0000 041733 

ВІдомос1'і(ІР!t:Р'1Є~{ІІІЩ~фііІа~~~~9~~gtа~9l}~аДеJІ~ІІ&~ійкомісіїз.рсrу~ІОваlІня 
. . . ІІІІКіІJ. . інансоІЩХ JfO . Г . . 

Дата прийняття та номер розпорядження 

про схвалення р1шення про видачу 02.04.2013 р. № І 071 І 
! свідоuтва І 
~---------+--------~---·-···-

L Реєстраційний номер 12102834 ---~ 

l_ Серія та № свідоцтва +. ПФ № 124 .j 
Дата видачі свідоцтва ' 02.04.2013 

г-~~-~~-~~~---------+-----~---------------------j 

Пе ебуває на облік · 

І Дата та номер взяття на облік в органах 

ДП! 

Дата та номер рішення про вклочепня 

Фонду ,10 реєстру неприбуткових 

організацій ( станов) 

12 

І 0.09.2012 р. № 63438 

Іб.10.2012 р. н~з5 

9 

БанківсІ,кі. 

l Банківські рекві:шти 

Aff!KO J 
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Лу,-щтоrс1,кий вис110вок ( шіт 11е·1а"1сж1юп1 ау~цпора) шодо фінш1с(;щJЇ ·шіт11ос ri 
ВІ,lh:І)ИТ<>ГО ІІЕДЕРЖАВНОІ'О ІІf:ІІСІНІІ<>ГО (f)ОІІД) 

нВСЕУКІ'.-\ЇІ-ІСІ)h'ІІІ":'f ПЕІІСІІІНІІІ":'f <f)OIClн 
Станом на 3\_12_20!-І- р. 1а 2014 р 

1.4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АДМІНІСТРАТОРА 

. ··. . 

Загальні віДІJмості .іро ТоварІІ.етІJо .. · . .· 
. . . 

Товариство з об:неженою відповідаль11іст10 

ГІовне найменування 
нкоІ\-1панія з управління активаІ\'tИ та 

адмі11іструва11ня пенсійних фондів 

"УКРАЇНСЬКІ ФОНДИ" 
-· ---"~-·-·· 

Код за ЄДРПОУ 34690716 
~-

М ісцезнахо;:ркення (юридична та 8300 І. м. Донецьк. вул. Постишева. буд. 117 
фактична адреса) 

·------· ··-·--·-

Організаційно-правова форма суб'єкта Товариство з обмеженою відповідальністю 
перевірки 

.. - - --- вщ· ---- - -;:,_ , __ --- -- - - --- - --- ~ 
. .• .· .. ·····.·. . .. < . > < < . омост1 про цержавну ~єстрац1ш .·. .·.< .. . 

~---=~-~~J:-11оцтва про дер)кавну ресстраці10 АО\ № 212285 

~~-!~~ 11роведення державної реєстрації 02.11.2006 року 
Г о.1осіївська районна у r-.·1істі Києві державна 

Місце проведення державної реєстрації 
адміністрація 

·-· ·-

Номер запису про державну реєстрацію №1 068 107 оо 19 022875 

. ·•·· ·•· • ....... ···.·• СвіцоЦТІJо ДІЩІІФР Про рІіt~ір11ЦІЮ фііІІІІІ.совоіустановп . . 

Реєстраційний ~-()'~ер 17101924 

Серія та номер і Серія АА№43 
---

І 
---·------------·-·--------

• Дата видачі 23 .12.2008 р. -
Код сРінансової установи 17 

Строк дії з 22.02.2007 - безстрокова 
СвіДоЦтвоДІЩЦФР Пf}О включеlІіrП до дерЖавnоrІf реЄЄ-гру фinanclfBИX установ, які 

· иада:юп.- іИаІІ.еовtnо ЦііІnнХ<папе 
Реєстраційний номер 969 

-------
Дата включення в Реєстр 24.01.2007 р. 

JІі'Ц1111~ІИtf~ІІJ!(~вЦ~~J(()~~~їі~~J-Ул.tОв<~~~~Й~~~іІіФ,!~н4<1вИХ~О§rr-УкрІІїпн•ttі: 
п Оt\Цщеннtt діялІ.по~t з адміІlіст вапня-пец · жавних. пенеійпнх ондів 

Рішення про видачу ліцензії №50 від 15.05.2007 р. 
·--+-----------------------j 

Серія та номер Серія АБ № 115994 
f--~---~~--------"--------+--~--------------------j 

Дата видачі 29.12.2008 р. 

Строк дії з 22.05.2007 - бе3строкова 

1.5. ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВОРІВ 
• ·1 ад~Jіністратором: 

- адміністратор ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів 
«Українські фонди». код за ЄДРПОУ 3469071 б. поштова адреса: 03151. м. Київ. вул. 

Ушинського. 40: 
- .1іцеюія ДКЦПФР на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних 

фондів серія АБ № 115994 від 29.12.2008 р.; 
-договір про адміністрування пенсійного фонду № А-14 від 18.07.2013 р.; 

• з компанією з управління активами: 

- компанія з управління активами ТОВ «Компанія з управління активами та адміністратор 

пенсійних фондів «Альтана інвестмент менеджмент»: код за ЄДРПОУ 35093832, поштова 
адреса: 04053. м. Київ. провул. Киянівський. 7 А; 
- ліцеюія ДКЦПФР на щійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів з 

управління активами серія АД № 075747від 03.08.2012 р.; 
- ,~оговір про управління активами недержавного пенсійного фонду № 2-У від 05.08.2013 р. 

Аі\і!КО (' .j 



1\у;щтщк1,ю1f1 1нкновок ("ші·~ 11с·щ_·1сж1юго а~':t11п1ра) шо;ю фіна1н:Рво1 ;ві ІfIOt: п 

ВІДКІ'ІІТОГО ІІЕ,\І:РЖШІІОГО ПfІІПі!ІЮІ О ФОН. l) 
«ВСЕУКІ)ЛЇІІ('ЬКІІІІ ПЕНСІЙВИЙ ФОН,l» 

с·нню\1 на 31 !2.201--1 р ш 2014 р 

• 1і Jберіга•1е~1: 

зберігач Публічне акціонерне товариство «Перший Український міжнародний банк» 

м. Київ: код за ЄДРПОУ 14282829. поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська. 4: 
- ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної депозитарної на фондовому ринку 

(діяльності із ·1берігання активів пенсійних фондів) серія АВ № 294 712 від 14.02.2015 р.: 
- договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем №1-ПФ від 05.08.2013 р. 

Розділ 11. РОКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ 

13артісл, оборотних активів Фонду станом на 3І.12.2014 року складала 9 тис. грн. 

За:~ишок грошових коштів на дату ба.1ансу склав 9 тис. грн .. що підтверджується дебетовим 
. сальдо по рахунку No 311 «Поточні рахунки в націона:1ьній ва:1юто> та оригіналом банківської 
виписки про залишки на поточному рахунку Фонду. 

Аудитори вважають за можливе підтвердити, що бухгалтерський оо.11к актив1в 

:здійснк)ється відповідно ді1очому законодавству та забезпечує нсзІ\-1ін11ість І\-1етодів класифікації 

та оцінки активів протягом звітного періоду. 

Знальні актнви балансу у складі статті «Поточні рахунки в національній валюті» в 

сумі 9 тис. гри. вважаємо реальнимн і точними. 

Розділ ІІІ. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

Ста~ю" на 31 грудня 2014 р. зобов'язання у ВІДКРИТОГО НЕДЕРЖАВНОГО 

ІІЕНСІЙНОГО ФОНДУ»ІЗСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД» відсутні. 

Розділ IV. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВАРТОСТІ 
ЧИСТИХ АКТИВІВ 

Вартість •1нстих активів Фонду станом иа 31.12.2014 р. склала 9 тис. грн. 

Активи 

Грон1і та їх скві1нсн"·нти і і 65 () 9 

І~сього: о +9 

о +9 

Розділ V ВІДОМОСТІ ПРО СТ АН ЗВІТНОСТІ 
З НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

і\удит спеuіальної звітності дає підстави для вислов,1ення думки аудитора. LUO підготовка. 
ск.задання та подання спеціальної звітності про діяльність Фонду здійснено у відповідності до 

ВИ'1ОГ розпорядження Державної комісії з регу.1ювання ринків фінансових послуг від 27.10.2011 
р. No 674 (в редакції розпорядження Національної комісії. що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових пос.1уг N 1319 від 29 квітня 2014 року). 

Зокрема у спеціальній звітності достовірно відображено: 

• ·шгальні відомості про недержавний пенсійний фонд: 

• звітні дані про надходження до пенсійного фонду: 

• 1вітні дані про ск~1ад. структуру та чисту· вартість активів недер)кавного пенсійного 

фонду: 

10 
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• ·шітні дані про учасників недержавного пенсійного фон;1у: 

• звітні дані про кількісні та грошові показники реа;1ізації пенсійної cxcrv1и: 

• звітні дані про виконані угоди, LlLO були ук;1адсні за цінниІ\1И папера\1и українських 
емітентів. які входять до складу активів недержавного пенсійного фонду. 

Дані форм с11еціаль11ої звітності за 2014 рік відповідають даним бухгалтерського об:~іку 
та співпадають з дани1'-tИ фінансової звітності. 

Основні відомості про аудиторську фірму 

Гlовне найменування 

І 
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«Аудиторська фірма «АМКО» 

[ Свідоцтво про включен.ня ДО_Р_е_є_.с_т_р_у-+-.№-о _,4_5_4_1 __ _,__р_і u_1_с_н~н~я ,__А_у_д_и_т_о-рс_ь_к_о_ї_п_ал_,-ат_и_У_к_р_а·-, н-,.;-·~-,.-'1 -

І аудиторських фірм та аудиторів 29.11 2012 р. No 26113 
І С~відоцтво дійсне від 29.11.2012 . по 29.11.2017 .-• --·-·----·---------------!------~ 
І ('відоцтво про внесення до реєстру 

! аудиторських срірм. як1 МО)куть ! "' 
проводити аудиторсью перев1рки 

про(ресійних учасників ринку цінних 

папер1в 

Серія та номер Свідоцтва: П ООО 175. 
видане 06.11.2013 р. 
Строк дії Свідоuтва: від 06.11.2013 р. по 29.11.20 І 7р 

------------+-------·--·----------. 
Прі·звище. ім'я, по батькові аудиторів. і Парипса Олена Анато.1іївна · сертифікат аудитора 

, що брали участь в аудиті: номер, серія, j No006952, від 20.07.2012 р., термін дії сертифікага до 

І дата видачі сертифікатів аудитора, 20.072017 Р· 
'ГІУ · ". І: · Праннич_Ук Ро'1а11 Васи.1ьович - сертифікат аудитора , 

І виданих,'---\, . терм1н дн сертис нкат1в • . . . .· ~ 

. 

№004834. в1д 28.09.200 Ір" термш д1ї сертиф1ката до 
~--·-· 28.09.2015_І'с· __________________ _ 

І 
Місцезнаходження (юриди'rна адреса) 03143, м. Київ. 

е-. ______________ вул. Академіка Заболотного. 33/162 -----------і 
, Фактична адреса 03143. м. Київ. 

1 
' ! вул. Академіка Заболотного. 331162 

----------------+-· ----------~ 
І №те:~ефону (044)361-21-08 

І І at'.a111koi_k:l~~'g1nail.(oll}_ 
І 'І 
f ~;;;~~~ДPПc5Y---------------~~~~~~:1~~"'--_1І ... ~_~-L-~_1_5k_~_~'_i~_'_ai_11_k_o_.c_·c_'1'_1 __ .L__'~_· _____________ ~ 

Основні відомості про умови ;~оговору на 11роведення аудиту 

Г!і~~~-;~-номер договорv на І 
І ~ 1 від21/ОІ/15-7Авід21.01.2015р. 

проведення аудиту 1 
І-.- -·-- --- -----~- ------------< 
! l{ата початку та закінчення 
проведення аудиту 

21.01.2015 р.-27.03.2015 р. 

1--------------j----· 

l офіс ВІІПФ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД)) 
Місце проведення аудиту 

8300 І. м. Донецьк. вул. Постищева, буд. 117 
--------~ 

Пари11са О.А. 

Дата видачі аудиторського висновку (звіту незадежного аудитора) 27.03.2015 р. 

АМКО / · '71 




