
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
щодо річних звітних даних  

Непідприємницького товариства Відкритий недержавний 

пенсійний фонд «Прикарпаття» 

за 2017 рік. 
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг  
ТОВ «Адміністратору пенсійних фондів «Інтеркомис» 
Раді ВНПФ «Прикарпаття» 

 
Ми провели аудит звітності про діяльність недержавного пенсійного фонду (далі – річні звітні 

дані) Непідприємницького товариства Відкритого недержавного пенсійного фонду «Прикарпаття» 
(далі – Фонд) за 2017 рік, які включають Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд, Звіт 
про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на 31.12.2017 
р., Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду станом на 
31.12.2017 р., Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду станом 
на 31.12.2017 р., Звітні дані про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією 
станом на 31.12.2017 р., Звіт про склад та структуру активів недержавного пенсійного фонду станом 
на 31.12.2017 р., Звіт про договори, що були укладені за цінними паперами українських емітентів, які 
входять (входили) до складу активів недержавного пенсійного фонду та Інформацію щодо зміни 
чистої вартості одиниці пенсійних внесків. 
  

Відповідальність управлінського персоналу за річні звітні дані 
 
Управлінський персонал Адміністратора пенсійного фонду ТОВ “АПФ «Інтеркомис» (далі – 

Адміністратор) несе відповідальність за складання цих річних звітних даних у відповідності до 
Положення «Про порядок складання, формування та подання адміністратором недержавного 
пенсійного фонду звітності з недержавного пенсійного забезпечення», затвердженого 
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 27.10.2011р., 
№674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2012р. №41/20354 (надалі – Положення 
№674) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал Адміністратора визначає 
потрібним для того, щоб забезпечити складання річних звітних даних, що не містять суттєвих 
викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  

 
Відповідальність аудитора 
 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо наданих річних звітних даних на основі 

нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання перевірки  
для отримання достатньої впевненості, що річні звітні дані не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 
розкриттів у річних звітних даних. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи 
оцінювання ризиків суттєвих викривлень звітності внаслідок шахрайства або помилки. Під час 
оцінювання цих ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 
і достовірного подання суб’єктом господарювання звітності, з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності системи 
внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінювання відповідності 
застосованих облікових політик, обґрунтованості облікових оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, та оцінювання загального подання фінансової звітності. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 

 
Висловлення думки   
 
На нашу думку, річні звітні дані Фонду за 2017 рік, що закінчився 31.12.2017р. складені в усіх 

суттєвих аспектах відповідно до Положення №674. 
Аудитор        В.К. Орлова  
(сертифікат А 000023 продовжений рішенням АПУ від 27.10.2017 №351/2) 

Адреса аудитора - 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б.Лепкого буд. 34., офіс 1 
Дата звіту аудитора - 21 березня 2018 р. 


