
  

Додаток 1  
до Положення  
про оприлюднення інформації  
про діяльність недержавного  
пенсійного фонду  
(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III) 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ  
недержавного пенсійного фонду 

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд 

Повне найменування ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 
"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" 

Код згідно з ЄДРПОУ 38356406 

Місцезнаходження Україна, 04053, м.Київ, провулок Киянівський, 7А 

Міжміський телефонний 
код 

(044) Телефон 272-42-46 Факс   272-42-46 

Електронна пошта (за 
наявності) 

aleksandr.bakakin@altana-
capital.com 

Веб-
сторінка 

 

Дата та номер рішення 
про реєстрацію 
фінансової установи 

02.04.2013р. №1071 

Реєстраційний номер у 
Державному реєстрі 
фінансових установ 

12102834 

Вид діяльності Недержавне пенсійне забезпечення 

2. Інформація про державну реєстрацію недержавного 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 
07.09.2012   

3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду 

№ 
з/п 

Повне найменування юридичної особи чи 
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи 

Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є 
юридична особа) 

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАНА АСІСТАНС" 

34899246 

 



 

4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний 
фонд 

Юридич
на особа 
відповід

но до 
переліку

* 

Код 
згідно з 

ЄДРПОУ 

Повне найменування 
юридичної особи 

Дата і номер 
ліцензії на 

провадження 
відповідного 

виду 
діяльності 

Дата укладання та 
номер договору з 

радою недержавного 
пенсійного фонду 

Місцезнаходження, 
телефон 

Адм 34690716 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія з управління 
активами та 

адміністрування 
пенсійних фондів 

"Українські фонди" 

29.12.2008р.; 
АБ №115994 

18.07.2013р. №А-14 03151, м.Київ, 
вул.Ушинського,40 

(044) 200-10-60 

К 35093832 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Компанія з управління 
активами та 

адміністратор пенсійних 
фондів "АЛЬТАНА 

ІНВЕСТМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТ" 

27.01.2015р.; 
АЕ №294695 

05.08.2013р. №2-У 04053, м.Київ, 
провулок 

Киянівський, 
будинок 7А 

З 14282829 Публічне акціонерне 
товариство "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ 
МІЖНАРОДНИЙ БАНК" 

14.02.2015р.; 
АЕ №294710 

05.08.2013р. №1-ПФ 04070, м.Київ, 
вул.Андріївська, 

будинок 4 

А 16463676 Товариство з обмеженою 
відповідальністю 

"Аудиторська фірма 
"БЛИСКОР ГАРАНТ" 

26.01.2001; 
свідоцтво 

№0218 

04.01.2020, 
 №04-03/01-20 

01042, м. Київ, бул. 
Марії Приймаченко, 

1/27 

__________  
*Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:  
Адм - адміністратор;  
з - зберігач;  
к - особа, що здійснює управління активами;  
а - аудиторська фірма або аудитор. 

 



 
Додаток 2 

до Положення про оприлюднення інформації 
про діяльність недержавного пенсійного фонду 

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III)

 
ВІДОМОСТІ  

про результати діяльності недержавного пенсійного фонду  
станом на 31 грудня 2019 р. 

Відкритого недержавного пенсійного фонду «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ 
ФОНД», 38356406 

 
1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду 

(грн) 
Показники Код 

рядка 
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 

010 26600,00 30800,00 

у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати 
банків 

011   

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 
місцевими радами відповідно до законодавства 

020   

Цінні папери, дохід за якими гарантовано 
Кабінетом Міністрів України 

030 27017,77 30136,07 

Облігації підприємств, емітентами яких є 
резиденти України 

040   

Акції українських емітентів 050 5394,50 5394,50 
Цінні папери, дохід за якими гарантовано 
урядами іноземних держав 

060   

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

070   

акції іноземних емітентів, визначених 
відповідно до Закону України «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» 

071   

облігації іноземних емітентів з інвестиційним 
рейтингом, визначеним відповідно до 
законодавства 

072   

Іпотечні цінні папери 080   
Об’єкти нерухомості 090   



Банківські метали 100   
у тому числі депозитні рахунки в банківських 
металах 

101   

Дебіторська заборгованість 110 612,47 268,83 
Активи, не заборонені законодавством України 
(з розбивкою за видами активів) 

120   

Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 
+ р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 
080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120) 

130 59624,74 66599,40 

Кошти на поточному рахунку 140 442,56 200,56 
Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 
140) 

150 60067,30 66799,96 

Частина друга 
Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + 
р. 163): 

160   

неперсоніфіковані внески 161   
заборгованість з перерахування помилково 
сплачених коштів 

162   

інше 163   
Заборгованість фонду з виконання зобов’язань 
перед учасниками та перерахування коштів (р. 
171 + р. 172), у тому числі: 

170   

заборгованість з перерахування пенсійних 
коштів до іншої установи (іншого пенсійного 
фонду, страховика, банку) 

171   

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

172   

Заборгованість з відшкодування нарахованих, 
але не здійснених оплат недержавного 
пенсійного фонду 

180 215,55 238,92 

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

190   

Загальна сума зобов’язань фонду 200 215,55 238,92 
Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200) 210 59851,75 66561,04 
 
 
 



2. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду 
(грн) 

Показники Код 
рядка 

Дані на 
початок 
звітного 
періоду 

Усього за 
останній 
звітний 
період 

Наростаючим 
підсумком на 

кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 5 
Чиста вартість пенсійних активів на 
початок звітного періоду 

1 X X 59851,75 

Частина перша 
1. Надходження пенсійних внесків     
Пенсійні внески від фізичних осіб 010    
Пенсійні внески від фізичних осіб - 
підприємців 

020    

Пенсійні внески від юридичних осіб 030 20500,00 0 20500,00 
Переведено коштів фізичної особи до 
недержавного пенсійного фонду 

040 27404,21 0 27404,21 

Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040) 050 47904,21 
 

0 47904,21 
 

2. Виконання зобов’язань перед учасниками 
недержавного пенсійного фонду 

    

Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 
062): 

060    

пенсійні виплати на визначений строк 061    
одноразові пенсійні виплати 062    
Перераховано пенсійних коштів до іншого 
недержавного пенсійного фонду 

070    

Перераховано пенсійних коштів до 
страховика для оплати договорів 
страхування довічної пенсії 

080    

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

090    

Перераховано пенсійних коштів до банку на 
підставі відкритого депозитного пенсійного 
рахунку 

100    

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

110    

заборгованість з перерахування пенсійних 
коштів до іншої установи (іншого 
пенсійного фонду, страховика, банку) 

111    



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    

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

120    

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

130    

Частина друга 
Дохід (втрати) від управління активами 
пенсійного фонду 

    

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

    

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

140 481,21 -830,53 -349,32 

дохід від продажу 141    
переоцінка 142 481,21 -830,53 -349,32 
Цінні папери, дохід за якими гарантовано 
Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими радами відповідно до 
законодавства (р. 151 + р. 152): 

150    

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

170    

дохід від продажу 171    
переоцінка 172    
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182): 180 1537,71 0 1537,71 
дохід від продажу 181 675,00 0 675,00 
переоцінка 182 862,71 0 862,71 
Цінні папери, дохід за якими гарантовано 
урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192): 

190    

дохід від продажу 191    
переоцінка 192    
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202): 200    



дохід від продажу 201    
переоцінка 202    
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 
212): 

210    

дохід від продажу 211    
переоцінка 212    
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222): 220    
дохід від продажу 221    
переоцінка 222    
Об’єкти нерухомості (р. 231 + р. 232): 230    
дохід від продажу 231    
переоцінка 232    
Банківські метали (р. 241 + р. 242): 240    
дохід від продажу 241    
курсова різниця 242    
Списання кредиторської заборгованості 250    
Вибуття активів, які перестають відповідати 
такому стану, за якого вони визнаються 
активами (із зазначенням активу) 

260 -7273,60 0 -7273,60 

Інші активи, не заборонені законодавством 
України (з розбивкою за видами активів) 

270    

Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 
180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 
230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270) 

280 -5254,68 -830,53 -6085,21 

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

    

дохід (втрати) від коштів, розміщених на 
вкладних (депозитних) банківських 
рахунках 

290 11193,94 3883,08 15077,02 

дохід від коштів, розміщених в ощадних 
(депозитних) сертифікатах банків 

291    

дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + 
р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 
307): 

300 15417,60 6565,75 21983,35 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано 
Кабінетом Міністрів України 

301 15417,60 6565,75 21983,35 

цінних паперів, дохід за якими гарантовано 
Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевими радами відповідно до 
законодавства 

302    

облігацій місцевих позик 303    
облігацій підприємств, емітентами яких є 
резиденти України 

304    

цінних паперів, дохід за якими гарантовано 305    



урядами іноземних держав 
облігацій іноземних емітентів 306    
іпотечних цінних паперів 307    
Дивіденди від (р. 311 + р. 312): 310    
акцій українських емітентів 311    
акцій іноземних емітентів 312    
Плата за користування об’єктами 
нерухомості 

320    

Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у 
банківських металах 

330    

Відсотки, нараховані на кошти, що 
знаходяться на поточному рахунку 

340    

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

350    

Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 
330 + р. 340 + р. 350) 

360 26641,54 10448,83 37090,37 

3. Інші доходи (втрати) недержавного 
пенсійного фонду 

370    

Витрати, що відшкодовуються за рахунок 
пенсійних активів 

    

Витрати на оплату послуг з адміністрування 
недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 
382 + р. 383 + р. 384), з них: 

380 3980,40 1248,13 5228,53 

послуг з адміністрування недержавного 
пенсійного фонду 

381 3980,40 1248,13 5228,53 

рекламних послуг 382    
витрат на оприлюднення інформації про 
діяльність недержавного пенсійного фонду 

383    

Винагорода за надання послуг з управління 
активами недержавного пенсійного фонду 

390 2986,48 936,46 3922,94 

Оплата послуг зберігача 400 1672,44 524,42 2196,86 
Оплата послуг з проведення планових 
аудиторських перевірок недержавного 
пенсійного фонду 

410    

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

420 800,00 200,00 1000,00 

послуг торговців цінними паперами 
(посередника) 

421 800,00 200,00 1000,00 

витрат на ведення обліку та перереєстрацію 
прав власності на цінні папери 

422    

витрат на ведення обліку та перереєстрацію 
прав власності на нерухомість 

423    



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

430    

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

440 9439,32 2909,01 12348,33 

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

450 11947,54 6709,29 18656,83 

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

2 X X 66561,04 

Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 
- р. 1) 

3 X X 6709,29 

3. Довідка про зміну чистої вартості активів та зміну чистої вартості одиниці пенсійних 
активів 
(грн) 

Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

Чиста вартість одиниці пенсійних активів 

на початок 
звітного року 

(Ап, грн) 
на кінець 

звітного року 
(Ак, грн) 

зміни протягом 
звітного року* 

(За, %) 
на початок 

звітного року 
(Вп, грн) 

на кінець 
звітного року 

(Вк, грн) 
зміни протягом 
звітного року** 

(Зв, %) 
1 2 3 4 5 6 

59851,75 66561,04 11,21 1,255674 1,396433 11,21 
__________  
*Алгоритм розрахунку показника:  
від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів 
на початок звітного року (Ап);  
отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);  
частка від ділення множиться на 100%.  
**Алгоритм розрахунку показника:  
від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста 
вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);  
отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного 
року (Вп);  
частка від ділення множиться на 100%. 
 



EJIIACKOP TAPAHT
CeigourBo AfI] npo BHeceHHrr n Peecrp cyG'errin a)'At{TopcbKoi Aig-nrnocri Ne 0218 nig 26.01.2001

Crigoumo Aff! upo si,4nositrHicrr, cucreMr{ KoHrpo.rlro qrocri Ns 0762 nt922.O2.2018

3eir He3ane)KHoro ay4hropa

HaUionanauiil xouicii, uto sAirtcup€ AepxaBHe
perynpBaHun y cQepi pnuxia Qinancoeux nocJryr

Paai BHtl<D <<BCEyKpAiHCbKUfr nEHCIfr HUfr OOHA>>

Aguiuicrparopy:
Toeapncrey s o6uexenop aiAnoaiAanbHicrto
<<Kouna.nig 3 ynpaBhiHHn aKTuBaMu ra aAviHicrpyBaHHs neucirtnux Qouaie
<<yKPAIHCbKI AOHAU>

3eir uroao avanrv dinaHcoeoi geirHocri

flyura ia eacreper(eHHnM

Mra npoBenh ayilVr SiHancoaoi sairHocri BIAKPtATl(il HEAEPXABHnIZ nEHCIIZHillZ OOH,q
<BcEyKPAiHCbKilfi nE1cItrlHttn ooHA> (roa €APl']oy 38356406, na4ari no reKcry <<oon4>>), u1o

cKnaAa€rbcs s SanaHcy (3eiry npo Qiuancoerfi craH) ua 31 rpyAHe 2019 pory, 3airy npo Qinaucoei
pe3ynbraru (3eiry npo cyKynHnil 4oxi4),3eiry npo euiur y BfiacHoMy ranira.ni,3eiry npo pyx
rpouroBr4x rou.rrie 3a piK, r4o sariFrqhBce 3a3HaqeHop Aarop, ra flpruiroK Ao QiHaHcoaoi seirnocti,
BKnpLfaK,qh crucnufr BilKnaA 3Haqyqhx o6niKoBhx nonirur.

Ha Hauy AyMKy, 3d Bl4HnrKoM BnnhBy nr4raHHF, onhcaHoro e pos4ini <<OcHoea Anq AyMKr4 is
3acrepexeHHeM>> Hauloro 3Biry, $iuancoea 3BirHicrb, r4o AoAa€Tbcn, ei4o6paxa€ AocroBipuo, e ycix
cfrr€Br4x acneKrax QixaHcoarfi cran Oon4y Ha 31 rpyAHe 2019 porcy, ftoro Siuancoai pesyrurarr i

rpouloai noroKr4 3a piK, r.r.lo saxiFrqhBce 3a3HaqeHoxr Aarop, ei4noai,4uo Ao MixHapoAHHx craHAaprie
Qiuaucoeoi seirHocri (MCO3) , ra ei,4noeiAae BhMorau 3aroxy YrpaTnr <<flpo 6yxranrepcurrfi o6nix ra
QiHaxcoay seirHicru e Yrpaixi>> eia 16.07.1999 Ns 996-XIV r4o4o cKnaAaHHe Qiuaucoeol seirFrocri.

Ocxoea Anq AyuKr.r ie eacreperxeHHqm

Insoprqarlig B oKpeMrx pos4inax npuuiror 4o SiHaHcosoi seirHocri posrprra He B noBHoMy o6crai, qo
He e noeHiil lr,ripi ei4noeiAae BuMorau MCO3. Tar. srigHo a naparpaQou 134 MCSO 1 ni4npueucrBo Mae
po3KprBaru isQopuaqio crocoBHo ynpaeniunn raniranou. f'lpore e flpuuirrax 4o $iHaucosoi seirHocri
OoHAy eiac1rrHifi pos4in <<BuMorr AocrarHocri ranirany fi repyeauuq rcaniranopr>> s iu$opuaqiep u-loAo
gr'4iHr4 r{hcroi eaprocri arrheie nescifiHoro Qoxay ra qncrol saprocri oAnxnqi nescifisux arrueie qboro

SoHay.
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Mn npoeenr ayAur eiAnoeiAFro go MixnapoAHr4x craHaapriB ayAury BilAaHHfi 2OL6-2OL7, npnfiHnrrx e
srocri Haqioxanuxrx craHAaprie ay4rry (gani sa reKcroM - MCA). Hau:y ei4noeiAanuxicru sriAHo s
ur4Mr4 craHAApraMu Br4KraAeHo e posAini <BiAnoeiAanuHicru ayArropa 3a ayAilT $iuaucoaoi gsiruocri>>
Hauoro eairy. Mn e He3anexHuln no aiAHourenno 4o Oon4y griAFro a Ko4ercou er[Kl4 npoQecifiHrx
6yxranrepie Pa4n a uixuapo4nrx craHAaprig el4rh p,nn 6yxranrepie, ra erilqHhM14 Br4MoraMhl
3acrocoBaHntn B YrpaTHi Ao Hauoro ay4ury QiHaxcoeoiseirxocri, a raKox Br4KoHalril ixu.ri o6oe'carc[ g

erhKr4 eiAnoeiAFro Ao qr4x Br4Mor. Mil egaxa€l4o, r4o orpr4Masi uauu ayAxropcbKi Aoragy e AocrarHipl4 i

npufinnrunuv AnA BnKopr4craHHe Ix cr ocHoeil Ane Hauoi 4yurn ia aacrepexeHHeM.

KnprfoEi n[TaHHr ayp'nry'

Knoqoei nhraHHq ayAnry - Lle n[TaHHf,, lqo, Ha Haue npoSecifixe cyAXeHHe 6ynu suavyqhMr niA qac
Hauoro ayAilry Qixaucoeoi ssirFrocri 3a noroLrHr,,rfi nepio4. |li nrraHnr po3rneAan[cc s roFrrercri
Hauoro ayAury QiHaucoeol seirHocri e qinouy ra npu SopuyeaHHi 4yruxu rqo4o sei; npil LlboMy Mr He
Br4croBnpeMo orpeuoi AyMKH r{oAo qr4x nnraHb-.
fiogarroao Ao nilTaHHg, onilcaHoro e posAini <<OcHosa Anq AyMKl4 is sacrepexeHHgM>>, Mu BugHaqt nul
qo onrcaui H14xqe nnraHHe € KnoqoBHMil nnraHHeMV ay+tlryt cri cniA ei4o6pasnrn a xau:oluy seiri.

Oqinxa Qinancoeux ineecrn4iil 3a cnpaBe4nuBoK, aaprioto (KnA)
Ha Hau:y AyMKy, qe nhraHHg € oAHr4M s Frafi6inulu 3HaqrMilx Afle Hauoro ay4nry y se'Rsry ig gHaqHop

'.{acrKoro Siuaxcoerx iuaecruqifi, e garansHifi cyui arrileie Ooxpy (53,7o/o), BilcoKr4M pieueu
cy6'errreHocri Aonyu.leHb, BhKop14craHrx npv ehgHaqeHi eaprocri QiHaucoerx iHeecrflqifi, Ta
cyrreaicro cyAXeHb ft oqisor s 6ory ynpaenincuKoro nepcoHany KounaxiT.
Crasou xa 31.12.2019 Oosa uae $inaucosi iHeecrilqil,4o cKraAy eKr4x BxoAeru arcqii yrpaiucurcrx
eMireHria ra OBAfl. Cranopr ra 31.12.2019 6anaxcoea eapricru qrx iuaecruqifi csana 36 ruc. rpn"
3riAxo o6niroeilx nonirrr Oox4y nicnn nepeicHoro Bu3HaHHs OoHA orlixroe Tx sa cnpaBeAnhBolo
aapricro" Pesynurarn eiA sr'4iFr4 cnpaBeAnnBoi eaprocri yrp[MyBaHoro AnA npoAaxy SiHancoeoro
aKTrBy Br43Haprbce qepe3 npr6yrrn qr g6ntru.
Mr nopieHnnu 6anascoey eapricru arcqifi yrpaTHcbKr4x eMirexrie ra OB.Ifl a ix pnHroeoo aapricro. Mr
nepeKoHanilcb B roMy, r4o $iHaHcoei ixeecrhqii eiAo6paxexi e 6yxranrepcbKoMy o6niry 3a
cnpaBeAnnBon eapricro , nra i e ix pnHroeoo.
Hauu 6yna npoBeAeHa oqisra KopeKrHocri ra gocrarHocri posrprrria y SiHaHcoeifi seirFtocri
iHQopuaqii y ei4uoureHHi eilgHaqexnn eaprocri $iHaxcoerx iHeeqruqifi .

IH$opMaqic npo $iuancoei ineecruqii poarprra y flpruiruax 3.4,5 ra 6.6 SiHaxcoeoi seirHocri OoHAy.

IxQopmaqin, u;o xe e QinancoBoxr sEirHicrro ra sEirou ayA,rropa ulo4o xei
Posrprrrn ra noAaHHc pivurx geirFrLrx AaHilx Oox4y sAiilcHpeanocu AAuisicrparopoM - TOB <KyA AnO
<yKPAIHCbKI OOHA14> eiAnoeiAFro Ao Bl4Mor qrHHoro 3aKoHoAaBcrBa, soKpeua flonoxeHHe npo
nopsAoK cKraAaHHq, Qopuyaaxxe ra noAaHnn a4uiHicrparopoM HeAepxaBHoro nenciXHoro OoHAy
seirHocri 3 HeAepxaBHoro nexciilxoro sa6e3neueHur, 3arBepAxeHoro PognopcAxeHHct',1

flepxaeHoiKoMicii 3 perynloBaHHe pnnria Qixancoeux nocnyr Yrpainn 27.LA.zOtL Ng 674 BiA
27.LO.2OLl (is suiHaun ra AonoBHexnnun).
YnpaaniHcurnfi nepcoHan A4uiHicrparopa Oou4y - Toeaprcrea g o6uexenop ei4noeiAanuHicrlo
<<KolrnaHic a ynpaenixHe aKrrBaMr ra aAN4iFricrpyeanun nexciftnrx Songie <yKPAIHCbKI OOH"[Y|>
Hece eiAnoeiAanunicru sa iuSopuaqin y pivHrx geitFr,rx AaHnx sa 2019 pix, rrci BKnoqalorb;

- 3aranuni ei4oruocri npo HeAepxaannfr neHcifixrfi Sosa (Oopua HflO-1);
- 3eir npo cKnaA, crpyKTypy ra qilcry eapricru arrueie HeAepxaBHoro nescifiHoro Qou4y craHoM

Ha 31 rpy4ns 2Ol9 p. (QopruaHflO-2);
- 3eir npo smiHy qncrol eaprocri neHcifisnx arrl,teie HeAepxaBHoro nexcifinoro SoHay craHoM Ha

31 rpy4nn 2019 p. ($opua HflO-3);
- 3eirHi 4ani nepcoxiQircoeanoro o6nixy yvacHurcie HeAepxaBHoro nencifixoro Qouay craHoM Ha

31 rpy4Hr 2019p. ($opua HflO-4);
- 3eirHi 4aHi npo pe3ynbraril AicnsFrocri KopnoparhBnrax i npo$ecifixux HeAepxaBHrx nenciilHrx

QoxAis craHoM na 31 rpy4rn 2OL9 p. ( $opua H[]O-S);
- 3eirFri 4ani npo yuacxrrcia HeAepxaBHoro neHciilnoro $on4y sa eixoeoto rareropieo craHoM Ha

31 rpy4un 2019 p. (Sopua HI1O-6);
3eir npo cKnaA ra crpyKrypy arrneie HeAepxaBHoro nescifiHoro Sonny craHoM ira 31 rpyAHe
2019 p. (Sopua Hl-lo-7);

- 3eir npo AoroBopil, r{o 6ynn yrnapeHi ga qinxuur nanepaMh yrpalucurcrx euirenrie, rrci
BXoAerb (exo4ranra) Ao cKra4y arcrileie HeAepxaBHoro nexcifisoro Qougy ($opua HnO-B);

- IH$opuaqip qoAo sr'4in qilcroi eaprocri o4uuurli nencifixux eHecrcie (Sopua HI1O-9);
- Aoeiaxy npo qilcry eapricru arrneie HeAepxaBHoro nencifiHoro SosAy.
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Haua ,qyura qoAo $inaHcoeol seirnocri He nouilproerbcq Ha pivui seirui AaHi i Mu He po6uuo
Br4cHoBoK s 5y4u-rrnu pieHeu BneBHeHocri Lr{oAo qnx pivHrx 3airFtrx Aatnx.
Y se'rsry 3 HauhM ayArroM SinancoaoT eeirFrocri Halxoro eiAnoeiAanuHic"rn e osuailouurrcn e pivnrur
geirHilMl,t AaHnMn ra nph [.lboMy po3rneHyrr4, vn icnye cyrreBa Heei4noei4uicru uix piuuuun geirFryrNl,i

AaHVMn i Qiuaxcoeop seirFticrto a6o Hauumn 3HaHHeMl,t, orptaMaHuMt4 niA qac ayAnryt a6o qH qi piqni
seirni 4aHi BurnnAaorb raKnMt,t/ r.tlo rqicrnru cyrreBe erxprenexun.
llloAo piqxrx geitxr4x AaHHX sa 2019 pix, rri noAaorbce Ao Haqionanusoi rouicii, ulo s4ificnoe
AepxaBHe perynnBaHHn y cQepi pnHria $ixancoerx nocnyr, Mh BilcnoBrnu AyMKy rqoao in$opMaqil e
Hr4x y oKpeMouy aairi 3 HaAaHHe BneBHeHocri aia26.02.2020.

Tar[N,f Ll4HoM, Ha ocHoei npoee4eHoi Haun po6oril crocoBHo pivxnx geirHnx AaHVxt orphMaH]4x Ao
Aaru Hauoro 3airy ay4nropa, Mil He Aiilwnu BilcHoBKy, u1o icuye cyrreBa xeeiAnoeiAnicru N4ix qr41414

pivxnun geitFu4pn4 AaHilMr4 ra SiHancoeoto seirxicrn a6o HaunMh 3HaHHqM[, orpilMaH[Mt4 uaur ni4
qac ayArry, a6o u.lo inQopuaqin B Llr4x pir.rHl,rx gairHhx AaHhx Ma€ BilrneA raroi, ulo l'4ichru cyrreei
Br4Kpr4BIeHHC.

BiAnoaiAanunicru ynpaenixcbKoro nepcoHany Aauixicrparopa Oongy ra rlrx, xoro naAineuo
nafiEnulnrrlr noBHoBaxeHHqMn, ea Qixaxcoay eairnicrr
YnpaeniHcurnft nepcoHan Agr.riHicrparopa Oon4y - Tosapncrsa s o6;,aexeHoo eiAnoeiAanuHicrro
<<Kounanis a ynpaeniHHe aKrrBaMu ra a4uiuicrpyeanxr neuciftxux Qonaie <yKPAIHCbKI OOHAI/>
nece ei4noei4anuxicru 3a cKnaAaHHfi ra AocroeipHe no4axxr Sixancoeoi seirnocri OoHAy eiAnoeiAFro
Ao 3acrocoeaxol rcoHqenryanuuol ocHoBr4 $iHancoeoT seirnocri - Mixnapo4ui crau4aprr $iHaHcoeoi
aeirHocri (MCO3) ra 3a raKy cr4creMy anyrpiuxuoro KoHrporlo, eKy ynpaBniHcurnfi nepcoHan
Aguixicrparopa Oou4y Br,r3Haqae norpi6Horo Ane roro, qo6 sa6esneqilrta cKnaAaHHq $inaxcoeoi
seirFrocri Oou,4y, r4o He l4icrilru cfrr€Bl,ix Br4KphBneHb euacni4ox Luaxpaficrea a6o nounnru"

flpr crc-na4axHi Qixancoeoi geirxocri ynpaeniHcsrnfi nepcoHafl AAMiHicrparopa OoHgy Hece
eiAnoeiAanuHicru sa oqinrcy sAarFrocri Oouny npoAoBxyBaril cBoro 4irnuHicru ua 6esnepeparifi ocHoei,
po3KprBaoqu, Ae Ue 3acrocoBHo, nilTaHHn/ t4o crocyorbcg 6eenepepauocri Aisnugocri, Ta
BhKopncroByrolril npilnyqeHHg npo 6eenepepaHicru Aicnuxocri gnn 6yxranrepcbKoro o6niry, rpiN
arnagrie, qKu.lo ynpaenixcurctafi nepcoHan a6o nnaHye nirei4yearr ni4npuemcrBo qil flpnnnlnlv
4innuuicru, a6o He N4ae iHuryrx peanbHrx anbrepHarhB qboMy.

Ti, rcoro xa4inexo HafterqnMn noBHoBaxeHHeM14, Hecyru eiAnoeiAanuHicru 3a HarncA 3a npouecoM
$ixaucoaoro aeiryeannr Oon4y.

Bigno aigan ua icru aygr,rropa 3a ayAlrr Qi na xcoaoi seirxocri
Hau:nur LlinsMr4 € orpilMaHHn o6ipyuroeaFrol eneeueHocri, r4o QiHaHcoea geirHicru y qinouy ue
r'4icrhru cyrreBoro B[KpilBneHHr enacni4or u.laxpaficrea a6o nournrnt Ta Bnnycr seiry ayAuropa, t4o
uisrrru Hauly AyJ'rKy. O6lpyuroeaHa BneBHenicru e B[coKr4M piexeu BneBHeHocri, npore He rapaHry€/
qo ayAur, npoae4enrfi eiAnoaiAno Ao MCA, 3aBXAr4 Bl4sBl4Tb cyrr€Be Br4Kpr4BneHHq, lKr.t1o eoro icnye.
BurpreneHne Mox1rrb 6yrn pesynbraroM r.uaxpaftcraa a6o nor4l4rrh; BoHu BBaxaorbcs cyrreBnunl
qKUIo oKpeMo a6o e cyrynnocri, nx o6ipyHroBaHo ovixyerucR, BoHt4 Moxyrb BnrrBaril Ha eroHol.4iqFri
pituexnr Kop[cryBaqie, rqo npnftuanrscc Ha ocHoBi qiel Siuaucoeoi seirnocri.

Buxonyoun ayAVT eiAnoaiAFro Ao Br4Mor MCA, Mvl ByrKopr,rcroByeMo npo$eciilne cyAXeHHf, ra
npo$ecifiunfi crenrrqr3M nporeroM ycboro 3aBAaHHe 3 ayAury. Kpiu roro, mn:

. IAexrn$iryeuo ra oqiupeuo pvgvKu cyrreBoro BhKprBneHHa QiHaucoeoT seirFrocri eHacniAor
uraxpaicraa qh noMLr.nKn, pospo6nneMo il ehroxy€Mo ayAuropcuxi npoqeAypr4 y eiAnoeiAu Fra

qi pr3rrn, a raKox orpr4My€Mo ayArropcbKi 4orasr, ulo e Aocrarniur ra npnilanr-auvv Ane
Br4Kopr/craHHR ix cr ocHoBr4 4nn xauroi AyMKr4. Phsnr He BuqB.neHHs cyfieBoro BuKpl4Br'teHHq
axacni4ox r.uaxpailcraa e Bhr4r4M, uix Ang BrKpilBneHHc eHacniAoK noMilrKt4, ocrinuKr
ulaxpaficrao Moxe BKnroqaril 3MoBy, ni4po6ry, HaeMilcHi nponycKn, HenpaBhnbHi reep4xeunn
a6o nexryeaHHe 3axoAauu eHyrpiu.rHboro KoHrpo,nn;

. Orpnuyeuo poayuiunn aaxoAia exyrpiu.tHuoro KoHrpolrro, uto crocylorbcq ayAnry, Ane
poepo6rr ayAnropcbKrx npoqeAyp, nri 6 ai4noei4anh o6craeilHaM, a He Anc BucnoBneHHe
AyMKn qoAo e$erril eFrocri chcreM h enyrpi urx uoro KoHTpon n ;

. Oqinpeuo nprfiuersicru 3acrocoBaHnx o6nixoelrx norirnr ra o6ipyuroeaHicru o6nirostax
orliHor i ei4noei4xnx posrpurrie iuSopuaqii, spo6nexnx ynpaaniHcbKnM nepcoHafloM;

r fioxo4ur.ro B14cHoBKy u.loAo npnfiurrnocri arroprcraHHe ynpaeniHcuxnru nepcoHanoM
nprnyqeHHe npo 6eenepepenicru AiqnuHocri cr ocHoBr4 4nn 6yxranrepcbKoro o6niry ra, Ha

ocnoei orpilMaHilx ayAnropcbKilx Aorasie ,po6uuo Bl4cHoBoK, un icHye cy"rreBa HeetagFraveHicru
qoAo noAifi a6o yruoe, cri nocraehnn 6 ni+ sFraqFrrfi cyuuia proxnileicrr Oonay npoAoBXl4Tt4
6eenepepeHy 4irnuHicru. flrulo wr AoxoAr,rMo Br4cHoBKy uloAo icxyeaHnr raroi cyrreaoi
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HeBil3HaqeHocri, M14 noBilHHi npilBepHyrl4 yBary B cBo€My 3BiTi ayAt4Topa Ao BiAnoBiAHl4x
po3Kpt4rriB iuQopuaqiT y $iuaHcoeiil seirnocri a6o, srqo rari po3Kpt4rrs insoprqaqii e
HeHa.EexHl4tuttt, I'lo4n$iryearn cBoro AyMKy. Hau:i Br4cHoBK]4 ipyHryoruce Ha ayAtATopcbKHX
AoKa3ax, orpt4MaHr4x Ao Aarn HauJoro aairy ay4nropa. Briu, uafi6yrHi noAii a6o yMoBt4 Moxyrb
npilMyct4Tr4 rounasio npvnuHnrv ceoto AicnuHicru sa 6esnepepauifi ocuoei;

. OtliHoeMo 3ararbHe noAaHHe, crpyKrypy ra gmicr Sinaxcoeol seirHocri BK.npqHo 3 po3Kpt4rrsM
it+Qopuaqii, a raKox ret qn noKa3y€ Qinaucoaa sairFricru onepaqii ra no4ii, r.qo norraAeHi e
ocHoBy ri crclagaHuq/ TaK, ulo6 Aoc.srrn 4ocroaipnoro noAaHHg.

Mu noai4ot'lnqeMo rt4M, Koro na4inego uaitant4nuu noBHoBaxeHHqM14, pa3oM s iHult4t'414 nNTaHHrMtl
iH$opuaqio npo 3annaHoeauufA o6cnr i vac npoeeAeHHe ayAnry ra cyrreei ayArropcbKi pesynurarn,
BK.npqaoqil 6ygu-rri cyrreei xeAoniru eaxoAig exyrpiu:uuoro KoHTpono, BilqBreHi uaur ni.q vac
AYAVry.

Mn rarox HaAaeMo rHM, Koro naAinexo HaftailquMn noBHoBaxeHHFMl,t, TBepAxeHHr, t.l1o Mt4 Bt4KoHarr
eiAnoeiAFti erilLtHi BHMorh u.loAo He3anexuocri, ra noei4ounceMo it4 npo eci crocyHKl4 il iHu.ri nuraHHr,
cri Mornn 6 o6ipyuroeaHo BBaxarilcb raKHMr4; qo BnnrBatorb Ha Hauy He3anexnicru, a raKox, Ae qe
3acrocoBaHo, t{oAo ai4noei4Hr,rx 3acrepexHLix aaxo4ia.

3 nepenircy ecix nutaxu, in0opl4aqic uroAo lKr4x HaAaBa.nacb rl4M, Koro na4ineuo Hafteut.llil[4il
noBHoBaxeHHsMVt MV Bil3Haqilflil ri, ulo rqann Hafi6inuure 3HaqeHHn ni4 vac ayAnry Qiuancoeoi
aeirHocri norot{Horo nepio4y, ro6ro ri, srci e KnoqoBrMh nilTaHHqMn ayry4ry. Mn onucyeuo qi nuraxur
B cBo€My seiri ay4uropa rpiu euna4rie, tKqo 3aKoHoAaBLr,rM qr peryncropHt4M aKToM ea6opoHeuo
ny6niuHe po3Kpt4TTt raKoro nuraHHg/ a6o srulo ea erpafi BuHqrKoBl4x o6craerH Mil Bt43Haqa€Mo, u.lo
TaKe nhraHns ne cni4 gilceirnoearr B HauoMy seiri, ocrirurr HerarileHi nacni4rr raKoro eilceirnexFtc
Moxfrb oviryeano nepeBaxrrt4 fioro roprcHicru Ann iurepecie rpoua4cuxocri.

TOB "Aytzropcrxa @ipr.ra <EflI4CKOP IAPAHT>
O1,M2, u. Kula, 6yarnap Mapil llpnrZtrauerr o, 1/ 27 , oSic 50-l

ren./ $arc: / +38 044 / 28542-25, uo6. / +39 067 / 506-98-48
e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com



3sir uoao eruor iHlrrrx garoHoaaeqtax i xopuarneHnx axrie

tlefi pozyin cxnaaerrn g ypaxyBaHHeM BuMor, BcraHoBneHux LtacrnHorc rperboro crarri 74 3axony yKpalHu
<<flpo ayAur Qiuaucoaoi zeirnocri ra ayAnropcbrcy 4iantuicra> aiA 21 rpyAHq 2017 poxy N9 2258-VIU (3axon
2258) Ao ayAuropcbKoro sairy

v3ro4)tcHrcTb 3BITy npo vnpABmHHg, f,Knfr CKnAAAeTbcg BrAnoBr4Ho Ao SAKaHOAABCTBA,3
oTHAHCOBOo 3BTTHTCT|O 3A 3BrTHnil flEPTOA; nPO HAflBHTCT, CvTTeBnX BUKpHBnEHb v SBrrr
flPO YNPABNIHHS TA iX XAPAKTEP

BiAnoeiAHo Ao v.7 cr. 11 3arony Vrpainn <<f1po 6yxranrepcurcrfi o6rix ra Siuaxcoey seirHicru e
Yrpaini>> eia 16.07.1999 N9996-XIV OoH.q geinuFreFrnft eiA HaAaxHc raroro sairy.

cvTfeBA HEBnSHAqEHTCTb, flKA MO)KE CTABWTn nrA CYMHTB SAATHTCTb nPOAOBXGHHfl
AIf,n'HOCTLOPnBU.IHOi OCOE,4, OIHAHCOBA SBITHICTb gKOi nEPEBIPneTbCg, HA
EESNEPEPBHIil OCHOBI Y PASI HAflBHOCTI TAKOT HEBN3HA'IEHOCTI

Mn seepraeMo yBary ua flpr,rr'rirry 2.3., eKa 3a3Haqae, qo QixaHcoBa geirFricru Oou4y cKnaAa€rbce Ha

ocHoBi npilnyqeHHn, r4o OoHA e 6esnepepeuo Aipqru i ganrurarrMerbcs Aioqnu B AocgxHoMy
uafi6yrnuouy. Ay4rropol'r He BneBreHo noAiil a6o yMoB, qKi BKa3yprb Ha icnyeauun cyrreeoi
HeB[3HaqeHocri, u.lo Moxe nocraeilrr niA asaqunfi cyunie sAarFricru OoHAy npoAoBxyBarr Aisnuuicru
na 6eenepepeuifi ocxoei"

l-teh pos4in crcnaAeunfi 3 ypaxyBaHHrM peKoMenaaqih uJoAo ayAnropcbKux sairia, eKi noAarcrbce Ao
Hauioxananoi xouicii, qo eAiilcnrce AepKaBHe perynpBaHHe y cQepi pnurcia Qinaucoaux nocny1 3a
pelynbraraM u ay4ury piu noi seiruocri

4OTpnMAHHf, BUMO| HO2MATUBHO-nPABOBnX AKTrB HA4KOMOTH7OCnYD r4O PErvnlorcTb
4rgnbHrcTb orHAHcoBnx vcrAHoB (^oKPEMA, HEEEPX(ABHUX nEHCril HnX OOH4TB)

flnraHHs ruoAo Aorpl4MaHHc BhMor
3aKOHOAaBCTBa

UIOI1O

BiAnoaiAu (noncuegxn)

cyMrqeHHe npoBaAXeHH9 Br4ArB rocnoAapcbKol
Aicnuxocri

OosA s4ificxoe HeAepxaBHe nenciilHe
ga6esneqeHHc, ulo € Br4KfllottHl4M Bt4AoM AisnuHocri.
flpoaa4xenHc it-ruJoro an4y gianyxocri sa6opoHeHo
3AKOHOllABCTBOM.

HaAaHHs $inancoeux nocnyr Ha niAcraei
AoroBopy y ei4noei4Hocri Ao 3aKoHoAaBcrBa ra
suyrpiu.rxix npaBiln HaAaHHe $iHaucoenx
nocnvr cv6'€rrou rocnoaaDloBaHHtl

OouA sAiftcFroe HeAep)KaBHe neuciftne
sa6esneqexHs yvacxrrie Qonay Ha niAcraei
neHcifisrx roHrparrie ra AoroBopia npo Bunflary
neuciT Ha Bil3Haqesnfi crpor.

poauiqeuur ixQopuarlii Ha. BnacHoMy ae6-caftri
( ee6-cropi u qi ) ra sa6esneqeH He iT a rryar uuocri

A4uixicrparop Ooxay cBoeqacHo post',tiu1ye

iH$opN,rallilo npo HaAaHHr SiHaucoenx nocnyr Ha

enacHifi ee6cropiFr r.ti

www.ukrfunds.com.ua
ra ga6egneqve iT arrvanuHicru

ni4rpnuannn pivxoro rpaHnqHoro post'lipy
Bhrpar sa 2018 pir, qo eiAuroAoey€rbce 3a
paxyHoK neHcifisrx axtnaie, srnk
BcraHoBneHufi y ei4coruax ei4 qncroT eaprocri
arrileie nenciinoro 6onay - 7,0 eiacoruie

Posr'lip Bt4Tpar, u{o eiAuroAoBytorbcfi 3a paxyHoK
neHciixnx axrneie He nepeBrqye 7o/o eiA qncroi
aaprocri arrileis OoHAy.

po3rneA seirHocri neHcifiuoro SoHAy paAoto
nexciilxoro SoHAy Ha cBoeMy saciAaHHi Ao Aarh
ayAilTopcbKoro BrcHoBKy, rqo o$opunoerucn
nporoKonoM Br4uoro opraHy ynpaeniHHs

OiHaHcoea seirHicru Oou.qy, eKa niAncrae
onpnnnAHeHHo, 3arBepAXeHa piuexHru PaAu
Obn4y, eKe oQopraneHo nporoKonoM N9 47 BiA
22 cittus 2O2O

TOB <Ayau'ropcxa Qipua "EII4CKOP IAPAHT"
O1042, u. Kuir, 6ynrnap Mapii llpr,rrzMaqerrKo, 1 / 27, oQic 5O1

ren./ Qarc: / +38 044 / 28542-25, Mo6. / +38 067 / 506-98-48

e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com



Inui eneuexrn

ocHoBHr BT4QMOCTT npo AvAUTOpCbKv OrPMv

llo eua na il ueHy Ba H H s n p n4 uu n oi oco6n
TOBAP]4CTBO 3 O6MEXEHOIO BTAnOBIAA.nbHICTIO
<AYAI4TOPCbKA OIPMA <E.rI}ICKOP TAPAHT>>

KoA 3a eIIP1OY L6463676
Aara AeDxaBHor DeecrDauii 29.LL.t993

CeiAoqreo A|TY

CeiAoqreo npo BHeceHHr 4o Peecrpy cy6'ercrie ayAuropcbKoi 4innuxocri
Ng 0218, Bt4AaHe sri4Ho s piuleuunu Ay4rropcurcoi nanarr Yrpainr eiA
26.01.2001 p. 3a Ns 98, ais sKoro noAoBxeHa Ao 24.09.2020 p.
piuenxeu Ay4uropcuroi nanarr yKpaiH[ Ng 315/3 ei.q 24.09.2015 p.

M icuesnaxoar(eH Hs OLO42. M, KuiB. 6vnueao Maoii flor,rfir4aqeuro. l/27

fryKuiB *_;R
xYffi*{o

{ci n:,
el,{iilir
i (ii:::

"! 
t{lirl

o v;:

[u)

Aarl(h
()l
r'-A

q^-n(d{*rrz (,
fr&exaw99x

%]t

Kntoqoshr,4 naprHepoM 3aBAaHHq 3 ayAnlyl
pe3ynbraroM sKoro e qefi 3eir He3arexHoro ayAnropa
Fenepaaunnfi 4nperrop
CepruQixar AllY cepii A Ne 004056 eiA 24.12.1999
Houep B Peecrpi AnY 100876

26 nproro 2O2O pory
KrTe, VrpaTxa

B.B. BaainoEa

TOB "Aynrcopcrxa @ipua <EIII4CKOP IAPAHT"
01M2, u. Kzir, 6ynrnap Mapii llpurZMa.renKo, 1 / 27, o$ic 501

rcn./ $arc: / +38 0M / 28542-25, l,/.o6. / +39 067 / 5M-98-48
e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com
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5,t1 IACKOP I-APAHT- ,,,-
Ceigoqrno AII! npo BHeceHtuI B Peecrp cy6'errin ayAr.r'ropcrxoi gizrrnnocd Ns 0218 nig 26.01.2001

Cnigoqmo AfI! npo nignorignicrr cr4creMrlr KonTpo.rIo sxocri Ne 0762 nrg22.02.2078

3BIT
He3are)KHoro oaxiBqe-npaKr'rKa (ayArropa)

3 HaAaHHg BneBHe]rocri l4oAO pirrHr,rx 3BiTHrx AaHr,rx

BrAKpl4TOrO H EAEPX(ABHOTO nEHCTFHOTO OOHAy
<< BCEyKpAiHCbKl4fi nenCrfiHrtr OOHA>>

aa 2O19 pir

Haqiouananifr xouicii, t4o sAifrcutoe Aepr@BHe
perynpBaHnn y cQepi puuxie Qinaucoenx nocnyr

paAi BHno <<BCEvKPAIHCbKnfr nEHCIfrHUn OOHA>

A4uiuicrparopy:
Toea pwoay s o6Mo,eHop aiAnoei4anrn icrp
<<Kounauis z ynpaeniuun aKTnBaMu ra aquixicrpyBaHHe nencifrnnx QouAiB
<<yKPAiHCbKI @OHAn>

Ilpeauer 3aBAaHHe

flpe,4uerou 3aBAaHHe € BhcnoBneHHg AyMKr4 uloAo iH$opuaqii, Rra Micrrrucc e piu.Hrx geitHvx 4aHilx 3a
zors pir BIAKpt4Toro HEAEPXABHOTO nEHCIfiHOTO OOHAy <BCEvKPAiHCbKnfi nEHCIlzHt4fi OOHA>
(aani - Oou4), y ei4noei4Hocri Ao MixHapo4Horo fiaHAapry 3aBAaHb 3 HaAaHHe BneBHeHocri 3000
<<3asAaHxc 3 HaAaHHq BneBHeHocri, ulo se € ayAhroM r.ril omcAoM icroprvnol Sinancoeoi ix$opuaqil>>.

Pir{Fri seirHi 4axi er.noua}orb HacrynHe :

- 3aransni eiAol'4ocri npo HeAepxaexrfi nescifisrfi QoH4 (Qopr',ra HIIO-1);
- 3eir npo cKnaA, crpyKrypy ra qilcry eapricru arrheie HeAepxaBHoro nexcifixoro Oonay craHoM

xa 31 rpy4rn 2OL9 p. ($opuaHnO-2);
- 3eir npo sr.liHy qrcroi aaprocri nencifiurx artreis HeAepxaBHoro nexcifinoro SoHAy crauou Ha 31

rpyAHe 2019 p. (Qopua HflO-3);
- 3eirFti 4axi nepconi@iroaauoro o6niry yvacHuxie HeAepxaBHoro nescifiHoro Qonay craxou na 31

rpyAHc 2019p. ($opua HflO-4);
3eirxi 4axi npo pe3ynbrarr Aisnuuocri KopnoparilBnrax i npoSecifixnx HeAepxaBHrx nescifixrx
Qongie craHoM Ha 31 rpyans 2Ot9 p. ( Sopua HflO-S);

- 3eirni 4aHi npo yuactrrie HeAepxaBHoro nexcifinoro Son4y ga eiroeolo rareropieo craHoM xa 31
rpyAHc 2019 p. (Qopua HnO-6);

- 3air npo cKnaA ra crpyKrypy arrraia HeAepxaBHoro nescifixoro $on4y craHoM xa 31 rpyAHe
2019 p. ($opua HI]O-7);

- 3eir npo AoroBopilr u.lo 6ynn yrna4eHi sa qiHnnur nanepaMn yrpaincurrx eMirenrie, sri exoAntu
(axo4rnra) Ao cKnaAy axrileie HeAepxaBHoro nencifiHoro Sosny (Qopua HnO-8);

- IHQopuaqip qoAo sr4iH qncrol eaprocri oArHuui nencifiHrx execrie ($opua HnO-9);
fioeiaxy npo qilcry eapricru arrrsig HeAepxaeHoro nexcifisoro $ox4y.

01042, u. Kr,r'ir, 6y.uraap Mapii llpr,r iuauetrxo, 7 f 27
ren.y'{rarc: /+380M/ 285-42-25, r,ro6. /+39 067/ SOG9V48

e-mail: info@bliscorgarqnt.com rvq'rt'.blisc+rgarant.eo*1



a

3acrocoexi rpnrepii
KpurepiT, 3a AonoMoroto eKr4x 6yno oqixeno iHQopnaqiro, uicrrrucn e flonoxessi npo nopeAoK
cKraAaHHe, Qopuyeanne ra noAaHHc aAMiHicrparopoM HeAepxaBHoro nencifiHoro SoH4y geirFtocri g

HeAepxaBHoro nexcifiHoro 3a6esnevexxn, 3arBepAXeHoMy Posnopr4xeuxru .[epxaenoi rorqicii 3
perynpBaHHn prrrie $inancoanx nocnyr Yrpainn 27.tO.2OlI N9 674 ei4 27.10.2011 (is suinamr ra
AonoBHeHHetuu), ra noneraorb y BrcnoBneuui 4yurn qoao iuQopuaqii, rra po3Kprra y pivHux geirHhx
AaHilx HeAepxaBHoro nencifi noro Qon4y.

Bnacrnei o6uexexxn
Haua nepeaipra ra BhcnoBneHHc AyMKr crocy€rbce rinuru inSopuarlii, nra ei4o6paxeHa y piunrx
geirxilx AaHhx HeAepxaBHoro nencifiuoro Sox4y, Ta He nolxr4poerbcc Ha pivHy $inaHcoBy aairFricru
Oon4y. Bi4Hocno $ixancoeol seirFrocri Oou4y sa 2019 pix xaur HaAaHo orcpeurfi 3air ay4nrop?, A€
BrcnoBneHo AyMKy is aacrepexeHHqM, AaroeaHilft 26 nproro 2020p.

Konxperxa mera

flpe,querou 3aBAaHHs € Br4cfloBneuui 4yurn qoAo in$opuaqil, eKa po3Kpr4ra y piuHnx gairHux AaHilx
HeAepxaBHoro neucifiHoro $on4y sa 2019 $iuaucoauft pir.

flepernng syrroxaxoT po6orn

Mn e[roHanh 3aBAaHHs ei4noei4uo Ao MixxapoAHoro craHAapry 3aBAaHb 3 HaAaHHe BneBHeHocri 3000
<<3aeAaHHs 3 HaAaHHc BneBHeHocri, r.t.1o He e ayA[ToM qil orneAoM icropnvuoi QiuaHcoeoi iuQoprurarlii>>.

3aeAaFrFrc nepe46auano B[KoHaHHe npoqeAyp AJls orpHMaHHn o6lpyuroeaHoi BneBHeHocri u.loAo roro, LrLl

crcnaAexi pivHi seirxi 4ani ue.4epxaBHoro nesciilHoro Qosay sa 2019 pirc ai4noei4Ho Ao BhMor flonoxexns
npo nopsAoK cKflaAaHHr, $opuyaaHHe ra noAaHHe a4uixicrparopoM HeAepxaBHoro nencifiHoro Soxay
seirFrocri 3 HeAepxaBHoro neHcifiuoro sa6e3neuenxn, 3arBepAxeHoro Posnopr4xeunnu
flepxaeuoi rouicii 3 perynoBaHHe pnnria Qinancoenx nocnyr Yrpalun 27.LO.ZOLL N9 674 BiA
27.tO.2OLt (is st'liuauu ra AonoBHeHunur). fliA Lrac nepeeipru npoee4exi AocniAxexue runexoM
nepeeipru ra recryBaHxc Aorasie xa o6ipynryBaHHe cyM ra ix$opuaqii, po3Kpr4Tr4x y Br4qe3a3HaqeHilx
3eirax"

BiAnoeigan rniqru ynpaenixcbKoro nepcoHany

Ynpaanixcsrnfi nepcoHan AAuiuicrparopa Oox4y - Toeapncraa s o6MexeFrolo eiAnosiAanuxicro
<<KoMnaHic a ynpaeniHHl aKrrBaMn ra aAl4ixicrpyBaHHq neucifiurx Soxgie <yKPAIHCbKI OOHAI/> Hece
ai4noei4anuHicru sa ni4roroary ra noAaHHe cyM ra isQoprqaqil eiAnoeiAFro Ao Br4Mor flonoxexns N9674 ra
ga rarcrfi eHyrpiulnifi KoHTponb, crilfi eiH BBaxa€ Heo6xi,qHru Ane cKnaAaHHr pivurx geirHhx AaHilx
HeAepxaBHoro nencifiuoro SoH4y, rqo He Micrcru cyrreBilx Br4Kpr4BreHb axacni,4or u:axpaficrea a6o
noMilflK14.

Bignoeiganrxicrs lreeanexHoro Qaxi eqn

Hauroro eiAnoei4anuHicrp e BilcnoBneHHq AyMKh r4o4o in@opMaqiT, crca Micrilrucs y piuHrx geirxhx AaHrx
HeAepxaBHoro neuciXHoro $on4y, Ha ocHoei pesynuraria BuKoHaHoro HaMh 3aBAaHHe.

Mn AorpilMaflilcb Bl4Mor neganexgocri Ta isu:ux er[qH]4x Br4Mor, BhKnaAeHilx y
roAerci erhKl4 npo$ecifixrx 6yxranrepia, aareep4xeHoMy PaAop s Mixxapo4Hr4x craHAaprie erurh Anc
6yxranrepie, arnit ipyHryerucn Ha Qyu4aueHTarbHr4x nptaHqhnax vecuocri, o6'ercrheHocri, npoSeciftnoi
KoMnereHTHocri ra nanexnoi perenbHocri, rcoxQi,qexqifixocri ra npoSecifiHoi noeeAiFrRVt Ta BilMor 3arcoxy
Yrpaiur .,flpo ayAur Qiuaxcoeoi sairFrocri ra ayAilropcbKy 4irruuicru> BiA 21.L2.2017
N9 2258-VIII.

Mr 4orpruanucb Br4Mor MixHapo4uoro craHAapry KoHrponto qxocri 1 ra, aipnoei4Ho, BnpoBaAlrnil B

ayAnropcbKifi rounaxiT KoMn.neKcHy cr,rcreMy KoHTpono gKocri, BKntoqaoqn 3aAoKyMeHToBaHy nonirrry ra
npoqeAypl4 rqoAo AorpilMaHHe ertaLrHnx Bl4Mor/ npoSecifixnx cran4aprie i gacrocogr{r4x BhMor
3aKoHoAaBqtax ra HopMarraHtax artie.
Mn eeaxaer'4o, ulo orpr4Man[ AocrarHi ra nprfinnrui ay4rropcuri Aoragu Ane BilcnoB.neHHe HauoT AyMKt4.

BncxoEor

Ha Hauy AyMKy. pivxi seirHi Aasi BIAKPI4TOI-O HEAEPXABHOI-O nEHCIfiHOfO OOHAy
<BCEyKPAiHCbKhfi nEHCIfiHilfi OOHA> r-ricrsru ingopuarliro,'po3Kpt4fie croi gt4Mara€rbce B flonoxeHui
npo nopcAoK cKnaAaHHn, $opuyeaHHe ra noAaHHe a4uixicrparopoM HeAepxaBHoro neHciftnoro Qonay
seirHocri 3 HeAepxaBHoro neHcifisoro sa6esneveHHn, 3arBepAXeHoMy Posnopr4xeHHnu
.Qepxaeuoi xouiciT 3 perynloBauxR puxrie Siuancoanx noc.nyr YrpaiHn 27.IO.2}fl N9 674 eia27.10.2011
(is sluixauu ra AonoBHennnur).

TOB <Ayanropcr'ra Qipua <EII}{CKOP IAPAHT"
01042, u. Knin, 6y;rnnap Mapii llprafiwateuxo, l. / 27

ren./Qarc: / +38 0M / 28542-25, I.lo6. / +38 067 / 506-98-48
e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com
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O6r"rexeHxe lJtoAo po3noBcxrArxeHHt

Ueft 3eir ni4roroeneu[il eilrntoqHo Ane HaAaHHe Ao Har]ioxanuuifi rouicii, uqo eAificFttoe
peryfioBaHHn y c$epi prHrie QiHancoarx nocnyr, Ta He Moxe BhKopl4croBylarnce 4nn iuurx
moxe 6yrr po3noBcoAxeHnfi uix ixu:ruu cropoHaMil uix Oong, TOB <<KoMnaHiR s ynpaeninxn
ra a4uiHicrpyBaHHe nescifiHrx SoHaie <yKPAIHCbKI OOHAI4> ra Harlrou@innocnyr.

Ixuri enemexrn

ocHoBHI BWOMOCTI npo AyAUTOpCbKy OIpMy

AepxaBHe
uineft i He

AKT]4BAMN

lloeua HartueHyBaHHe topuAnqnoi oco6u
TOBAP]4CTBO 3 O6MEXEHOIO BIAnOBIAAI| bHICTTO
<<AYITI4TOPCbKA OIPMA <6.rILICKOP TAPAHT>

KoA sa €nPnOY L6463676
Eara aepxaeHoi DeecrDauii 29.LL.1993

CBiAoqrBo AnY
Cei4oqreo npo BHeceHHn 4o Peecrpy cy6'exrie ayAuropcbKoi 4innsnocri
N9 0218, BhAaHe 3riAHo 3 piueuHru Ay4uropcuxoi naaaru YrpaiHh eiA
26.01"2001 p. ea Ne 98

M icueeuaxoaxeHHs OIO42, u. Krie, 6ynbBap Mapii flpufivaqeaKo, L/27

eT KhiB *-S*-ffi.,R.",1-

*ff,'4tfaa,h"gWi

p[i1r'6ft /.i?.'fu:ilE

ffiffi
KntoqoeilNa naprHepoM 3aBAaHHs,
pe3ynbraroM eKoFo e qeil 3eir, e
Fenepanuxni gnperrop
CepruSixar Any cepii A Ne 004056 efu 24.12.1999
HoMep B Peecrpi AnY 100876

26 nproro 2O2O pory
Knie, Yrpaixa

B.B. BaEinoea

TOB "Aynuropcrxa Qiprvra <EJTI4CKOP IAPAHT"
01042, u. Krdn, 6y:rnap Mapii flpra filaauenro, 1, / 27

ren./Qaxc: /+380M/ 2f,5-42-25, uo6. /+33 067/ 506-98-48
e-mail: info@bliscorgarant.com www.bliscorgarant.com



Контрольна сума ECE3F9B744CE66B77378862459506AFF6D45EABB

Додаток 1
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Титульний аркуш
звiтностi про дiяльнiсть недержавного пенсiйного фонду

Звiтний перiод:  2019 рік
Повне найменування недержавного пенсiйного
фонду

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД"

Код
ЄДРПОУ 38356406

Вiдповiднiсть пiдтверджую

Повне найменування
Адмiнiстратора

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління
активами та адміністрування пенсійних фондів "УКРАЇНСЬКІ
ФОНДИ"

Прiзвище, iм'я, по батьковi
керiвника Адмiнiстратора Захараш Тетяна Іванівна
Пiдпис
Дата 26.02.2020

Контактна особа з питань наданої звiтностi
Прiзвище, iм'я, по батьковi Селіверстова Тетяна Юріївна
Посада Директор Департаменту
Пiдроздiл Департамент з адміністрування недержавних пенсійних фондів
Телефон iз зазначенням коду ММТЗ (044) 200-10-60

Загальний друк https://kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=300000005...
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Контрольна сума ECE3F9B744CE66B77378862459506AFF6D45EABB

Додаток 2
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного
фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення(пункт 3.1)

Форма НПФ-1
Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд

1. Повне найменування ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙПЕНСІЙНИЙ ФОНД"
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38356406
3. Місцезнаходження Україна, 04053, м.Київ, провулок Киянівський, 7А
4. Міжміський телефонний код (044) Телефон 272-42-46 Факс 272-42-46
5. Електронна пошта (за
наявності)

aleksandr.bakakin@altana-
capital.com Веб-сторінка

6. Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи 02.04.2013р. №1071
7. Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ 12102834
8. Вид діяльності за КВЕД Н/В

9. Інформація про державну реєстрацію недержавного 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
07.09.2012

10. Інформація про пов'язаних осіб недержавного пенсійного фонду
Інформація про пов’язаних осіб недержавного пенсійного фонду - засновників недержавного пенсійного фонду

№
з/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 подається інформація
1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬТАНА АСІСТАНС" 34899246 Україна, 04053, м.Київ, провулок
Киянівський, будинок 7 А

Інформація про юридичних осіб, в яких пов’язані особи недержавного пенсійного фонду беруть участь

№
з/п

Ідентифікаційнийкод за ЄДРПОУ
або

ідентифікаційний
номер пов’язаноїособи

Повне найменуванняюридичної особи чи
прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи – пов’язаної

особи

Символюридичної
особи, щодо
якої існує

пов’язаність

Ідентифікаційнийкод за ЄДРПОУ
юридичної особи,
щодо якої існує

пов’язаність

Повне найменування
юридичної особи, щодо якої

існує пов’язаність

Місцезнаходження
юридичної особи,
щодо якої існує

пов’язаність

Частка у
статутному

(складеному)
капіталі, %

1 34899246
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАНА
АСІСТАНС"

Інший
пенсійний

фонд
38707466

ТОВАРИСТВО з
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АРДЖЕНТ ГРУП"

Україна, 04053,
м.Київ, провулок

Киянівський,
будинок 7А

94,06

2 34899246
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАНА
АСІСТАНС"

Інший
пенсійний

фонд
00159404

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО "ЗАВОД
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНОЇ
ТЕХНІКИ "ГОРИЗОНТ"

Україна, 91005,
Луганська обл.,

м.Луганськ,
вул.Фрунзе,
будинок 119

22,14

3 34899246
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАНА
АСІСТАНС"

Інший
пенсійний

фонд
05781213

ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО

"МАКІЇВСЬКИЙ ЗАВОД
"ФАКЕЛ"

Україна, 01014,
м.Київ, вулиця
Звіринецька,
будинок 63

22,75

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

№
з/п

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

юридичної особи,
щодо якої існуєпов’язаність

Назва юридичної особи, щодо
якої існує пов’язаність

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ або
ідентифікаційний
номер* пов’язаноїособи

Повне найменування
юридичної особи або прізвище,

ім’я, по батькові фізичноїособи - пов’язаної особи

Місцезнаход-ження
юридичної особи

або місце
проживанняфізичної особи -

пов’язаної особи

Частка у
статутному

(складеному)
капіталі особи,щодо якої існує
пов’язаність, %

1 34899246
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬТАНА АСІСТАНС"

39489146
ТОВАРИСТВО з
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АТРІУС ГРУПП"

Україна, 04053,
м.Київ, провулок

Киянівський,
будинок 7А

99.83

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 номерліцензії на
провадження

відповідного виду
діяльності

Дата укладаннята номер
договору з радою
пенсійного фонду

Місцезнаходження,
телефон

Прізвище,ім’я, по
батькові

керівника
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Символ надавача
послуг

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної
особи

Дата та номерліцензії на
провадження

відповідного виду
діяльності

Дата укладаннята номер
договору з радою
пенсійного фонду

Місцезнаходження,
телефон

Прізвище,ім’я, по
батькові

керівника

Адміністратор 34690716
Товариство з обмеженою

відповідальністю "Компанія
з управління активами та

адміністрування пенсійних
фондів "Українські фонди"

29.12.2008р.; АБ
№115994

18.07.2013р.
№А-14

03151, м.Київ,
вул.Ушинського,40

(044) 200-10-60
Захараш

Т.І.

Особа, яка
здійснює

управління
активами

35093832

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія

з управління активами та
адміністратор пенсійних

фондів "АЛЬТАНА
ІНВЕСТМЕНТ

МЕНЕДЖМЕНТ"

27.01.2015р.; АЕ
№294695

05.08.2013р.
№2-У

04053, м.Київ,
провулок

Киянівський,
будинок 7А

Бакакін
О.А.

Зберігач 14282829
Публічне акціонерне

товариство "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ

МІЖНАРОДНИЙ БАНК"
14.02.2015р.; АЕ

№294710
05.08.2013р.

№1-ПФ
04070, м.Київ,

вул.Андріївська,
будинок 4

Черненко
С.П.

12. Інформація про склад ради недержавного пенсійного фонду
Посада Прізвище, ім’я, побатькові повністю Дата набуттяповноважень Кваліфікаційне свідоцтво(ким видано, номер, дата видачі, термін дії)

член Ради Олейнікова Ольга
Володимирівна 14.09.2018

Екзаменаційна (атестаційна) комісія Приватне акціонерне товариство "Вищий
навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації"
АПЧ-28/18. Дата видачі 24.05.2018 р. Строк дії з 24.05.2018 р. до 24.05.2021 р.

член Ради Єрмоленко Катерина
Володимирівна 14.09.2018

Екзаменаційна (атестаційна) комісія Приватне акціонерне товариство "Вищий
навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації"
АПЧ-19/18. Дата видачі 24.05.2018 р. Строк дії з 24.05.2018 р. до 24.05.2021 р.

Голова
Ради

Амітан Олена
Анатоліївна 14.09.2018

Екзаменаційна (атестаційна) комісія Приватне акціонерне товариство "Вищий
навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації"
АПЧ-16/18. Дата видачі 24.05.2018 р. Строк дії з 24.05.2018 р. до 24.05.2021 р.

член Ради Зикова Лілія
Віталіївна 14.09.2018

Екзаменаційна (атестаційна) комісія Приватне акціонерне товариство "Вищий
навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації"
АПЧ-21/18. Дата видачі 24.05.2018 р. Строк дії з 24.05.2018 р. до 24.05.2021 р.

Секретар
Ради Грєхова Зоя Сергіївна 14.09.2018

Екзаменаційна (атестаційна) комісія Приватне акціонерне товариство "Вищий
навчальний заклад "Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації"
АПЧ-18/18. Дата видачі 24.05.2018 р. Строк дії з 24.05.2018 р. до 24.05.2021 р.

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Захараш Тетяна Іванівна ___________________
(підпис)

М.П.
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Контрольна сума ECE3F9B744CE66B77378862459506AFF6D45EABB

Додаток 3
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення(пункт 3.1)

Форма НПФ-2
Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2019 р.
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" - 38356406

(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)
Одиниця виміру, грн.

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 26600 30800
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 27017,77 30136,07
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України, 040 0 0
Акції українських емітентів 050 5394,50 5394,50
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 „Про 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 0 0
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: 110 612,47 268,83
заборгованість, пов'язана з придбанням (продажем) активів 111 300 0
заборгованість з нарахованих дивідендів, відсотків за депозитами та купонів за
облігаціями 112 312,47 268,83
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+р.110+р.120) 130 59624,74 66599,40
Кошти на поточному рахунку 140 442,56 200,56
у тому числі кошти, що знаходяться на кліринговому рахунку 141 0 0
Загальна вартість активів фонду (р.130+р.140) 150 60067,30 66799,96
Частина ІІ
Кредиторська заборгованість (р.161+р.162+р.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.171+р.172), в тому числі 170 0 0
Заборгованість по перерахуванню пенсійних коштів до іншої установи (іншого
пенсійного фонду, страховика, банку) 171 0 0
Заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами
(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

180 215,55 238,92
Витрати на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду 1810 99,31 110,08
Винагорода за надання послуг з управління активами пенсійного фонду 1811 74,51 82,59
Оплата послуг зберігача 1812 41,73 46,25
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок пенсійного фонду 1813 0 0
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Назва Код
Дані напочаток
звітного
періоду

Наростаючимпідсумком на кінець
звітного періоду

1 2 3 4
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 200 215,55 238,92
Чиста вартість активів фонду (р.150- р.200) 210 59851,75 66561,04

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Захараш Тетяна Іванівна ___________________
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора Гончар М. П. ___________________
(підпис)

М.П.
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Контрольна сума ECE3F9B744CE66B77378862459506AFF6D45EABB

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 2019 р.
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" - 38356406

(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)
Одиниця виміру, грн.

Назва Код
Дані на
початок
звітного
періоду

Всього за
останній
квартал
звітногоперіоду

Наростаючим
підсумком на

кінець звітного
періоду

1 2 3 4 5
Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду 1 x x 59851,75
Частина перша
Пенсійні внески від фізичних осіб (р.011+р.012), з них 010 0 0 0
від учасників, які є вкладниками 011 0 0 0
від третіх осіб (подружжя, діти, батьки)  012 0 0 0
Пенсійні внески від фізичних осіб-підприємців 020 0 0 0
Пенсійні внески від юридичних осіб (р.031+р.032+р.033), з них 030 20500 0 0
від засновника недержавного пенсійного фонду 031 0 0 0
від роботодавця - платника 032 20500 0 0
від професійного об’єднання 033 0 0 0
Переведено кошти фізичної особи до недержавного пенсійного фонду
(р.041+р.042), з них 040 27404,21 0 0
від банку 041 0 0 0
від іншого недержавного пенсійного фонду 042 27404,21 0 0
Всього (р.010+р.020+р.030 +р.040) 050 47904,21 0 0
2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду
Здійснено пенсійних виплат учасникам (р.061+р.062) 060 0 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 виплат від 15 до 20 років 0612 0 0 0
строком виплат більше 20 років 0613 0 0 0
одноразові пенсійні виплати (р.0621+р.0622+р.0623+р.0624), з них 062 0 0 0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров’я, настання
інвалідності 0621 0 0 0
у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень 0622 0 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 0 0 0
на підставі укладеного пенсійного контракту 071 0 0 0
на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк 072 0 0 0
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 0 x 0
Заборгованість по перерахуванню 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 виплати 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 0 0 0
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
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Назва Код
Дані напочаток
звітного
періоду

Всього заостанній
квартал
звітного
періоду

Наростаючимпідсумком на
кінець звітного

періоду
1 2 3 4 5

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): 140 481,21 497,15 -830,53
дохід від продажу 141 0 0 0
переоцінка 142 481,21 497,15 -830,53
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 0 0 0
дохід від продажу 171 0 0 0
переоцінка 172 0 0 0
Акції українських емітентів (р.181+р.182): 180 1537,71 0 0
дохід від продажу 181 675 0 0
переоцінка 182 862,71 0 0
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 -7273,60 0 0
депозит ПАТ КБ "Хрещатик" -7273,60 0 0
іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за
видами активів) 270 0 0 0
назва 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 -5254,68 497,15 -830,53
2.Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:
Дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських
рахунках, з них : 290 11193,94 970,97 3883,08
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 15417,60 1758,75 6565,75
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України 301 15417,60 1758,75 6565,75
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 0 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 30 0 0
акцій українських емітентів 311 30 0 0
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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 26641,54 2729,72 10448,83
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду 370 0 0 0
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 3980,40 326,40 1248,13
послуги з адміністрування недержавного пенсійного фонду 381 3980,40 326,40 1248,13
рекламні послуги 382 0 0 0
витрати на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного
фонду 383 0 0 0
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного
фонду 390 2986,48 244,90 936,46
Оплата послуг зберігача 400 1672,44 137,14 524,42
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного
пенсійного фонду 410 0 0 0
Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які
надаються третіми особами (р.421+р.422+р. 423), з них: 420 800 200 200
послуг торговців цінними паперами (посередника) 421 800 200 200
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 0 0 0
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р.
390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430) 440 9439,32 908,44 2909,01
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р.
280 + р. 360 + р. 370) - р. 440 450 11947,54 2318,43 6709,29
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (частина р.050-р.120-
р.130+р.450) 2 x x 66561,04
Зміна чистої вартості пенсійних активів (рядок 2-рядок 1) 3 x x 6709,29

Прізвище, ініціали керівника Адміністратора Захараш Тетяна Іванівна ___________________
(підпис)

Прізвище, ініціали головного бухгалтера Адміністратора Гончар М. П. ___________________
(підпис)

М.П.
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Контрольна сума ECE3F9B744CE66B77378862459506AFF6D45EABB

Додаток 5
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення(пункт 3.1)

Форма НПФ-4
Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду

станом на 31 грудня 2019 р.
ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" - 38356406

(повне найменування пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)
(осіб)

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 32 0 0
учасників за укладеними на їх користь пенсійними контрактами 011 32 0 0
учасників, які мають пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору
про виплату пенсії на визначений строк 012 0 0 0
учасників, переведених до недержавного пенсійного фонду на
підставі документа, визначеного законодавством 013 0 0 0
Кількість укладених пенсійних контрактів 020 6 0 0
з вкладниками – фізичними особами, з них: 021 2 0 0
з учасниками, які є вкладниками 0211 2 0 0
з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають
пенсійний контракт на користь учасника 0212 0 0 0
з вкладниками фізичними особами-підприємцями 022 0 0 0
з вкладниками – юридичними особами, з них: 023 4 0 0
із засновником недержавного пенсійного фонду 0231 0 0 0
роботодавцем-платником, що не є засновником недержавного
пенсійного фонду 0232 4 0 0
професійним об’єднанням 0233 0 0 0
Кількість вкладників – юридичних осіб, що сплачують пенсійні
внески за учасників чисельністю: 030 4 0 0
до 500 осіб 031 4 0 0
від 500 до 1000 осіб 032 0 0 0
більше 1000 осіб 033 0 0 0
Кількість вкладників – фізичних осіб 040 2 0 0
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 0 x 0
вкладниками – фізичними особами 061 0 x 0
вкладниками фізичними особами – підприємцями 062 0 x 0
вкладниками – юридичними особами, 063 0 x 0
у тому числі: засновником недержавного пенсійного фонду 0631 0 x 0
роботодавцем–платником 0632 0 x 0
професійним об’єднанням 0633 0 x 0
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 0 0 0
Кількість учасників, які вибули внаслідок: 110 0 0 0
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Назва Код
Дані напочаток
звітного
періоду

Усього заостанній квартал
звітного періоду

Наростаючимпідсумком на кінець
звітного періоду

1 2 3 4 5
передачі коштів страховику відповідно до укладеного договору
страхування довічної пенсії 111 0 0 0
передачі коштів банку відповідно до укладеного учасником
недержавного пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного
депозитного рахунку

112 0 0 0
повного виконання зобов’язань недержавним пенсійним фондом
щодо здійснення пенсійних виплат учаснику 113 0 0 0
передачі коштів іншому недержавному пенсійному фонду 114 0 0 0
смерті учасника недержавного пенсійного фонду 115 0 0 0
з інших причин 116 0 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 30 років 154 0 0 0
строком виплат більше 30 років 155 0 0 0
Кількість учасників, які отримали пенсійну виплат одноразово 160 0 0 0
у разі медично - підтвердженого критичного стану здоров’я,
настання інвалідності 161 0 0 0
у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень 162 0 0 0
у разі виїзду на постійне проживання за межі України 163 0 0 0
у разі смерті учасника 164 0 0 0
Кількість учасників-нерезидентів 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 Захараш Тетяна Іванівна ___________________
(підпис)

М.П.
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Контрольна сума ECE3F9B744CE66B77378862459506AFF6D45EABB

Додаток 6
до Положення про порядок складання, формування та
подання адміністратором недержавного пенсійного фонду
звітності з недержавного пенсійного забезпечення(пункт 3.1)

Форма НПФ-5
Звітні дані про результати діяльності корпоративних і професійних недержавних пенсійних фондів № Пенсійна схема

(назва пенсійної схеми)
станом на 31 грудня 2019 р.

ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД" - 38356406
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

(грн.)

Назва Код
Дані на
початок
звітногоперіоду

Усього за останній
квартал звітного

періоду
Наростаючим підсумком

на кінець звітного
періоду

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 відкриття пенсійного депозитного рахунку 053 0 0 0
ІІ. 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 з 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 Захараш Тетяна Іванівна ___________________
(підпис)

М.П.
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