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AYMKa i3 3aCTepeM<eHHRM 

Mill nposen111 ay,D,IIIT ¢ iHaHcoso"l 3BiTHOCTi BI.QKPIIlTOIO nEHCIIIIHOIO CI>OH.QY «CI>APMALlEBTII1LfHII1111» 
(KO,IJ, E.QPnOY 33262460, MiCI..Ie3HaXO,D,>KeHH.sl: 01030, M. Kl-fiB., ByJl. B'.s~4eCJlaBa n~~tnliiHCbKOro, 6yp,. 
12, OQJiC 1), Ll.lO ,IJ,O,D,a€TbC.sl 1 .s!Ka BKJ1104a€: 6aJlaHC (3BiT npo QJiHaHCOBllllil CTaH) Ha 31 rpy,D,HH 2018 
pOKy, 3BiT npo QJiHaHCOBi pe3yJlbTan1 (3BiT npo cyKynHllllil ,IJ,OXi,D,), 3BiT npo 3MiHlll y BJlaCHOMY KaniTaJli, 
3BiT npo pyx rpOWOBIIIX KOWTiB 3a piK, Ll.lO 3aKiH4liiBC.s! 3a3Ha4eHOIO ,D,aTOIO, Ta npliiMiTKlll ,IJ,O QJiHaHCOBO"f 
3BiTHOCTi, BKJ1104al04lll CTIIICJlllllil BliiKJla,D, 3Ha4yll.lli!X 06JliKOBIIIX nOJliTIIIK. 

Ha Hawy AYMKy, 3a Bli!H.s!TKOM BnJlliiBY n~~tTaHb, on~~tcaHli!X B po3p,ini «OcHosa ,IJ,JlH AYMKIII i3 
3aCTepe>KeHH.s!M» HaWOrO 3BiTy, QJiHaHCOBa 3BiTHiCTb, Ll.lO ,ll,O,D,a€TbC.s!, Bi,D,06pa>Ka€ ,IJ,OCTOBipHO, B yciX 
cyTT€BliiX acneKTax ¢iHaHCOBllllil cTaH CI>OHAY Ha 31 rpyp,H.s~ 2018 poKy, liloro ¢iHaHcosi pe3yJlbTaTlll i 
rpowosi noTOKlll 3a piK, Ll.lO 3aKiH4liiBC.s~ 3a3Ha4eHoto p,aToto, sip,nosip,Ho p,o Mi>t<Hapo,D,Hli!X cTaHp,apTiB 
QJiHaHCOBO"I 3BiTHOCTi (MCC1>3), Ta Bi,D,nOBi,D,a€ BliiMOraM 3aKOHy YKpa'iHlll «npo 6yxranTepCbKllllil 06JliK Ta 
¢iHaHcosy 3BiTHiCTb B YKpa·iHi» sip, 16.07.1999 NQ 996-XIV Ll.lOAO cKnap,aHH.s~ ¢iHaHcoso'i 3BiTHOCTi. 

OcHoaa AJJR AYMKH i3 3acTepeM<eHHRM 

BiRo6paHCeHHR y C/JiHaHcosiH 3BiTHOCTi Reno3HTis 
s:IK 3a3Ha4eHO B npliiMiTKaX 7.2 Ta 12.4, CTaHOM Ha 31.12.2018 ,IJ,O CKJlap,y rpOWOBIIIX KOWTiB Ta "IX 
eKBiBaJleHTiB BXO,IJ,.s!Tb p,en03li!Tlll B 3araJlbHilil cyMi 31 120 Tli!C. rpH. 3i CTpOKaMlll noraweHH.sl BepeCeHb
rpyp,eHb 2019. 
naparpa¢oM 7 MC6Y 7 Blii3Ha4eHo, Ll.lO «EKsisaneHTlll rpowos111x KOWTiB yTpliiMYtoTbCfl ,D,Jlfl noraweHHfl 
KOpOTKOCTpOKOBIIIX 3060B'.R3aHb, ane He ,IJ,Jlfl iHBeCTllll..lililHIIIX a60 f1Kli!X-He6y,D,b iHWIIIX l..liJlelil . .QJlfl TOrO 
Ll.l06 iHBeCTIIIL\iiO MO>t<Ha 6y110 Blii3Ha4li!Tlll fiK eKBiBaJleHT rpOWOBIIIX KOWTiB, BOHa nOBIIIHHa BiJlbHO 
KOHBepryBaTIIICfl y Bi,D,OMY CyMy rpOWOBIIIX KOWTiB i xapaKTeplll3yBaTli!Cfl He3Ha4Hli!M plll3li!KOM 3MiHlll 
BapTOCTi. TaKIIIM 4li!HOM, iHBeCTllll.li.s! Blii3Ha4a€TbCfl 3,D,e6 iJlbWOrO fiK eKBiBaJleHT rpOWOBIIIX KOWTiB TiJlbKlll 
B pa3i KOpOTKOrO CTpOKy noraweHHfl , HanpliiKJla,D, npOTfl r OM TpbOX MiCfll..liB 4111 MeHwe 3 ,D,aTlll 
np~~tp,6aHH.R». 

npoTe, fiK B6a4a€TbCfl , ynpaBJliHCbKIIIM nepcoHaJlOM TOB «KYA «IAPAHTis:I-IHBECT» - KoMnaHi€10, Ll.lO 
3,D,ililCHIO€ ynpaBJliHHfl Ta ap,M iHiCTpy BaHHfl aKTli!BaMlll CI>OH,D,y, CTaHOM Ha 31.12.2018 ,IJ,O CKJla,D,y 
rpOWOBIIIX KOWTiB Ta "IX eKBiBaJleHTiB (3a MiCTb nOT04HliiX QJiHaHCOBIIIX iHBeCTllll..lilil) Bi,D,HeCeHi p,en03li!Tlll B 
3araJlbH i lil CyMi 31 120 Tli!C. r pH. 3i CTpOKa Mlll noraweHHfl 6iJlbWe TpbOX MiCfll.liB, Ll.lO He Bi,D,nOBi,D,a€ 
MCCI>3. 
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Записи Фонду свідчать про те, що якби управлінський персонал ТОВ «КУА «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» 
відніс до складу поточних фінансових інвестицій депозити в загальній сумі 31 120 тис. грн., то 
станом на 31.12.2018 «Грошові кошти та їх еквіваленти» становили б 11239 тис. грн., а 
«Фінансові інвестиції» - 97 419 тис. грн.  
 
Розкриття інформації про пов’язані сторони пенсійного фонду та операції з ними 
В ході аудиту фінансової звітності Фонду за попередній звітний період було виявлено, що в сумі 
операцій з пов’язаними сторонами у складі доходів від реалізації не врахована сума доходу від 
адміністрування НПФ в сумі 1022 тис. грн., в результаті чого загальна сума операцій з 
пов’язаними особами у складі доходів від реалізації була занижена на 1022 тис. грн.  
Питання, що стало причиною модифікації аудиторської думки за минулий період, не було 
вирішено.  
Як зазначено в Примітці 12.3, до пов’язаних сторін Фонду віднесене ТОВ «КУА «ГАРАНТІЯ-
ІНВЕСТ» (далі – КУА), а до операцій з пов’язаними сторонами у склад адміністративних витрат 
віднесена винагорода за послуги, які надані Фонду КУА за управління активами НПФ. Крім того, 
до складу поточної кредиторської заборгованості з пов’язаними сторонами віднесена сума 
заборгованості Фонду перед КУА за послуги за управління активами. 
Проте в сумі операцій з пов’язаними сторонами у складі адміністративних витрат не врахована 
винагорода за послуги, які надані Фонду КУА за адміністрування НПФ, в сумі 1236 тис. грн., а в 
сумі поточної кредиторської заборгованості з пов’язаними сторонами не врахована заборгованість 
Фонду перед КУА в сумі 108 тис. грн., що є відхиленням від МСФЗ. 
Записи Фонду свідчать про те, що якби управлінський персонал врахував в сумі операцій з 
пов’язаними сторонами у складі адміністративних витрат винагороду за послуги з адміністрування 
НПФ, то їх сума за 2018 рік збільшилась б на 1236 тис. грн., та, відповідно, загальна сума 
операцій з пов’язаними сторонами у складі адміністративних витрат склала б 4326 тис. грн. Крім 
того, якби управлінський персонал врахував в сумі кредиторської заборгованості з пов’язаними 
сторонами заборгованість Фонду перед КУА, то її сума на 31.12.2018 збільшилась б на 108 тис. 
грн., та, відповідно, загальна сума кредиторської заборгованості з пов’язаними сторонами склала 
б 379 тис. грн.  
 
Розкриття інформації про ризики і керування ризиками 
Інформація в окремих розділах приміток до фінансової звітності розкрита не в повному обсязі, що 
не в повній мірі відповідає вимогам МСФЗ. Так, згідно з МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 
інформації», параграф 33 : 
«для кожного типу ризику, що виникає внаслідок фінансових інструментів, суб’єкт 
господарювання розкриває:  
а) вплив ризику і як він виникає;  
б) свої цілі, політику та процеси щодо управління ризиком та методи, використані для оцінки 
ризику;  
в) будь-які зміни в а) або б) порівняно з попереднім періодом». 
Як зазначено в Примітці 12.4, Фонд піддається різним фінансовим ризикам, а саме: кредитному, 
іншому ціновому, відсотковому ризикам та ризику ліквідності. При розкритті інформації в 
зазначеній Примітці 12.4, управлінським персоналом ТОВ «КУА «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» розкрита 
якісна інформація та інформація про активи Фонду, які наражаються на ці ризики, проте не 
розкрита інформація щодо потенційного впливу цінового та відсоткового ризиків, на які 
наражаються фінансові інструменти (депозити, облігації), на чисті активи Фонду.      
 
 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту видання 2016-2017 року, 
прийнятих в якості національних стандартів аудиту (далі за текстом - МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Фонду згідно з 
Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, 
та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані  нами 
аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із 
застереженням. 
 
 
 
 
 
 

http://mbox2.i.ua/compose/1986703277/?cto=pbzCoJzAm5isfrCNtozHo8qRfX%2B8ow%3D%3D
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Ключові питання аудиту 
 
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження були значущими під час 
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті 
нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не 
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питань, описаних в розділі «Основа 
для думки із застереженням», ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями 
аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 
 
Оцінка фінансових інвестицій (КПА) 
 

На нашу думку, це питання є одним з найбільш значимих для нашого аудиту у зв’язку із значною 
часткою фінансових інвестицій, в загальній сумі активів Фонду (60,7%), високим рівнем 
суб'єктивності допущень, використаних при визначені вартості фінансових інвестицій, та 
суттєвістю суджень й оцінок з боку управлінського персоналу. 
Станом на 31.12.2018 Фонд мав фінансові інвестиції, до складу яких входять ОВДП, акції 
українських емітентів та облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України. Станом на 
31.12.2018 балансова вартість цих інвестицій склала 66 299 тис. грн. Згідно облікових політик 
Фонду після первісного визнання Фонд оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни 
справедливої вартості утримуваного для продажу фінансового активу визнаються через  прибутки 
чи збитки. 
Ми порівняли балансову вартість ОВДП, акції українських емітентів та облігації підприємств, 
емітентами яких є резиденти України з їх ринковою вартістю. Ми переконались в тому, що 
фінансові інвестиції відображені в бухгалтерському обліку за справедливою вартістю , яка і є їх 
ринковою.  
Нами була проведена оцінка коректності та достатності розкриттів у фінансовій звітності 
інформації у відношенні визначення вартості фінансових інвестицій. 
Інформація про фінансові інвестиції розкрита у Примітках 3.3, 5 та 7.1 фінансової звітності Фонду. 
 
 
Інша інформація  
 

Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних   
Розкриття та подання річних звітних даних Фонду здійснювалось Адміністратором - ТОВ «КУА 
«ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Положення про порядок 
складання, формування та подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності з 
недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого Розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України 27.10.2011  № 674 від 27.10.2011 (із змінами та 
доповненнями).    
Управлінський персонал Адміністратора Фонду - ТОВ «КУА «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» несе 
відповідальність за інформацію у річних звітних даних за 2018 рік,  які включають:  

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

на 31 грудня 2018 р. (формаНПФ-2);  
- Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду станом на 

31 грудня 2018 р. (форма НПФ-3);  
- Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду станом на 

31 грудня 2018 р. (форма НПФ-4);  
- Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією станом на 

31 грудня 2018 р. (форма НПФ-6);  
- Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом на 31 грудня 

2018 р. (форма НПФ-7); 
- Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які 

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

 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані і ми не робимо 
висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цих річних звітних даних.  
 

 
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з річними 
звітними даними та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між річними звітними 
даними і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ці річні 

http://mbox2.i.ua/compose/1986703277/?cto=pbzCoJzAm5isfrCNtozHo8qRfX%2B8ow%3D%3D
http://www.bliscorgarant.com/
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звітні дані виглядають такими, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами 
роботи стосовно річних звітних даних, отриманих до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, 
що існує суттєве викривлення цих річних звітних даних, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту.  
 
Відповідальність управлінського персоналу Адміністратора Фонду та тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 
 

Управлінський персонал Адміністратора Фонду - Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Компанія з управління активами «ГАРАНТІЯ-ІНВЕСТ» несе відповідальність за складання та 
достовірне подання фінансової звітності Фонду відповідно до застосованої концептуальної основи 
фінансової звітності – Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Адміністратора Фонду визначає потрібною 
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності Фонду, що не містить суттєвих 
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал Адміністратора Фонду несе 
відповідальність за оцінку здатності Фонду продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності для бухгалтерського обліку, крім 
випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Фонду. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 
що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

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

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

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

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

• Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно  з розкриттям 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в 
основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 
 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями 
інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, 

http://mbox2.i.ua/compose/1986703277/?cto=pbzCoJzAm5isfrCNtozHo8qRfX%2B8ow%3D%3D
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включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час 
аудиту. 
 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, 
які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 
 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання 
в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено 
публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що 
таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення 
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 
 
 
 
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів 
 
 
Цей розділ складений з урахуванням вимог, встановлених частиною третьою статті 14 Закону України 
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (Закон 
2258) до аудиторського звіту 
 
УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА, З 
ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД; ПРО НАЯВНІСТЬ СУТТЄВИХ ВИКРИВЛЕНЬ У ЗВІТІ 
ПРО УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕР 
 

Відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ № 419 від 
28.02.2000 (із змінами та доповненнями), Фонд не подає разом з річною фінансовою звітністю звіт 
про управління.  
 
СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЯКА МОЖЕ СТАВИТИ ПІД СУМНІВ ЗДАТНІСТЬ ПРОДОВЖЕННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯКОЇ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ, НА 
БЕЗПЕРЕРВНІЙ ОСНОВІ У РАЗІ НАЯВНОСТІ ТАКОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ 
 

Ми звертаємо увагу на Примітку 2.4., яка зазначає, що  фінансова звітність Фонду складається на 
основі припущення, що Фонд буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство, що 
передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. Аудитором 
не виявлено подій або умов, які вказують на існування суттєвої невизначеності, що може 
поставити під значний сумнів здатність Фонду продовжувати діяльність на безперервній основі.  
 
 
Цей розділ складений з урахуванням рекомендацій щодо аудиторських звітів, які подаються до 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових  послуг, за 
результатами аудиту річної звітності  
 
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НАЦКОМФІНПОСЛУГ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ 
ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (ЗОКРЕМА, НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ (НПФ)) 
 

Питання щодо дотримання вимог 
законодавства 

щодо 
Відповідь  (пояснення) 

1) суміщення провадження видів 
господарської діяльності 

Фонд здійснює недержавне пенсійне 
забезпечення, що є виключним видом діяльності. 
Провадження іншого виду діяльності заборонено 
законодавством. 

2) надання фінансових послуг на підставі 
договору у відповідності до законодавства та 
внутрішніх правил надання фінансових 
послуг суб'єктом господарювання 

Фонд здійснює недержавне пенсійне 
забезпечення учасників фонду на підставі 
пенсійних контрактів та договорів про виплату 
пенсії на визначений строк. 

3) розміщення інформації на власному веб-
сайті (веб-сторінці) та забезпечення її 
актуальності 

Адміністратор Фонду своєчасно розміщує 
інформацію про надання фінансових послуг  на  
власному веб-сайті www.ginvest.com.ua та на веб-
сайті Фонду  www.farmfond.com.ua  
та забезпечує її актуальність 
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4) niATPI!1MaHHfl piYHoro r paHII14 HOro po3HIPY Po3Mi p B1!1TpaT, 11.10 BiAWKOAOBYIOTbCfl 3a paxyHoK 

B1!1TpaT 3a 2018 piK, 11.10 BiAWKOAOBY€TbCSI 3a n e Hc ii1 HII1X aKTII1BiB He nepeBII1Ll.IY€ 7% BiA 41!1CTO"i 
paxyHOK neHCii1H1!1X aKTII1B iB, f!K14H BapTOCTi aKTII1BiB <POHAY· 
BCTaHOBJleHI/1.:1 y BiACOTKaX BiA 41!1CTO"i sapTOCTi 

aKTII1BiB neHCii1HOrO cPOHAY - 7 0 BiACOTKiB 

5) po3rllf!A 3BiTHOCTi neHCi i1Horo cpOHAY p aAOIO <P iHaHCOBa 3BiTHiCTb <POHAY, f!Ka niAllflra€ 

neHcii1HOro cpOHAY Ha CBO€MY 3aCiAaHH i AO Aan1 onp1!11110AHeHHIO, 3aTsepA>KeHa piweHHflM PaAI!1 

ayA111TOpCbKOro BII1CHOBKY, 11.10 o¢opMlliO€TbCfl <PoHAY, f!Ke o¢opMneHo npoToKonoM N!? 98 BiA 26 
n pOTOKOJlOM Bl!1lJ.lOrO opraHY ynpaBll iHHfl Jl iOTOr O 2019 

Ittwi eneMeHTM 

OCHOBHI BitlOMOCTI nPO AYJlHTOPCbKY tPIPMY 

noaHa Hai1MeHyBaHHR IOPII1tii!1'1HOl OC061!1 
TOBAPVICTBO 3 05ME>KEHOIO BIAnOBIAAJibHICTIO «AYAVITOPCbKA 
<I>IPMA «onVICKOP rAPAHT» 

Kot~3a t.aP 16463676 
1/ara ,llep)f(aBHOl peE:crpal.fil 29.11.1993 

CBiAOI..ITBO npo BHeceHHR AO PeE:crpy cy6'€KTiB ayAI<lTopcbKO"i AiRllbHOCTi 
N!.l 0218, Bl<lAaHoro 3riAHO 3 piweHHRM AYAI<lTOPCbKO"i nanaTI<l YKpa"iHI<l BiA 

Cait~ol.frao AnY 26.01.2001 p. 3a N!.l 98, AiR SIKOra nOAOB>KeHa AO 24.09.2020 p. 
piweHHRM AYAI<lTopcbKO"i nanaTI<l YKpa"iHI<l N!.l 315/3 BiA 24.09.2015 p. 

Micl.fe3Haxot~)f(eHHR 01042 M. Kl<l"iB 6yllbBap Mapi"l' npl<lliiMa4eHKO 1/27 

Kepy104111M napTHepoM 3aBAaHHfl 3 ayA111TY, 
pe3yllbTaTOM flKOrO € 1..1ei1 3BiT He3alle>KHOrO ayA111TO 
reHepanbHMM AMpeKTop 
CepTM(/JiKaT AnY cepii AN'! 004056 Bi.a 24.12.1999 
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