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Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки. 

 

Висловлення думки 

 

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан ВІДКРИТОГО ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ «ПРИВАТФОНД» на                 31 

грудня 2014 р., фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на 

зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Інші питання 

 

Ми звертаємо увагу на той факт, що вплив економічної кризи та політичної 

нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо 

передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку 

України та операційну діяльність Товариства. Наша думка не містить застережень 

стосовно даного питання. 

 

ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ 

 
Основні відомості про ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД “ПРИВАТФОНД”: 

 

Повна назва та вид Фонду ВІДКРИТИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 

«ПРИВАТФОНД» (далі – Пенсійний фонд) 

Код за ЄДРПОУ 33114991 

Місцезнаходження 49000, Дніпропетровська обл.., місто 

Дніпропетровськ, провулок Джинчарадзе, будинок 4, 

секція 1 

Дата державної реєстрації 20.07.2004р. №1 224 120 0000 000321 Виписка з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців Серія ААВ №190546 від 

24.07.2012р. 

Дата та номер рішення 

Держфінпослуг про внесення 

інформації до Державного 

реєстру фінансових установ 

Розпорядження Комісії від 03.09.2004р. №2227, запис 

в Державному реєстрі фінансових установ за 

реєстраційним №12100653 від 20.07.2004р. 

Основні види діяльності 

відповідно до установчих 

документів за КВЕД-2010 

65.30 - Недержавне пенсійне забезпечення 

Дати укладення договорів з 

Адміністратором, особами, що 

здійснюють управління 

активами, зберігачем 

Адміністратор – ТОВ «Керуючий адміністратор 

Пенсійних фондів «Паритет», договір №АДМ-1 від 

25.04.2005р. 

Компанія з управління активами - ТОВ «Керуючий 

адміністратор Пенсійних фондів «Паритет», договір 

№КА-2 від 30.01.2008р. 

Зберігач – ЗАТ КБ «ПриватБанк», договір 

№Г.09/DNHGIZ від 12.05.2005р. 

 

Основні відомості про Адміністратора - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

«ПАРИТЕТ»: 
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Повна назва ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЕРУЮЧИЙ 

АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ 

«ПАРИТЕТ» (далі – Адміністратор) 

Код за ЄДРПОУ 33115602 

Місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна 

Перемоги, буд.32 

Дата державної реєстрації 12.08.2004р., Свідоцтво про державну реєстрацію 

юридичної особи серії А00 №406589. Місце 

проведення державної реєстрації – Виконавчий 

комітет Дніпропетровської міської ради. 

Дата та номер рішення 

Держфінпослуг про внесення 

інформації до Державного реєстру 

фінансових установ 

17.09.2004р., рішення №2371 

Чисельність працівників на звітну 

дату, в тому числі кількість 

працівників, які мають 

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з 

адміністрування пенсійних фондів 

Чисельність працівників на звітну дату – 5 осіб, в 

тому числі кількість працівників, які мають 

кваліфікаційне свідоцтво фахівця з адміністрування 

пенсійних фондів – 4 особи. 

Номери, серії, дати видачі, термін 

дії ліцензій на провадження 

діяльності з адміністрування 

пенсійних фондів, а також номер, 

серія, дата видачі та термін дії 

ліцензії на здійснення професійної 

діяльності на ринку цінних паперів, 

а саме діяльності з управління 

активами (в разі її наявності) 

Ліцензія Серія АВ №520425, Видана ДКЦПФР – 

12.03.2010 року, строк дії ліцензії з 12.03.2010р. по 

12.03.2015р. Професійна діяльність на фондовому 

ринку – діяльність з управління активами 

інституційних інвесторів (діяльність з управління 

активами); 

Ліцензія Серія АБ №115989, Видана ДКРРФПУ – 

02.09.2008 року, строк дії ліцензії з 21.08.2008р. 

безстрокова. Провадження діяльності з 

адміністрування недержавних пенсійних фондів. 

Кількість відокремлених підрозділів Відсутні 

 

Основні відомості про аудиторську фірму 

 

Повне найменування аудиторської фірми 

відповідно до установчих документів 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

Аудиторська фірма «АленАудит» 

Номер і дата видачі Свідоцтва про 

внесення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України (далі – АПУ)  

Свідоцтво за №4028, видане згідно рішення 

Аудиторської палати України №182/10 від 27 

вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 

06 вересня 2017 року. 

Дата та номер розпорядження про 

включення до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових 

установ 

Розпорядження №698 від 13.03.2014 року -  

Про включення Товариства з обмеженою 

відповідальністю Аудиторської фірми 

«АленАудит» до реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, які можуть проводити 

аудиторські перевірки фінансових установ. 

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що 

брали участь в аудиті; номер, серія, дата 

видачі сертифікатів аудитора, виданих 

АПУ 

Іонова Олена Вікторівна 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, 

виданий згідно рішення Аудиторської палати 

України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії 

сертифікату – до 20.07.2017 року. 
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