Звіт
незалежного аудитора
(аудиторської фірми)
«АУДИТ - СЕРВІС ІНК»

із завдання з надання достатньої впевненості
щодо річних звітних даних

Непідприємницького товариства Відкритий недержавний
пенсійний фонд “ Прикарпаття ”
за 2015 рік.
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
ТОВ «Адміністратору пенсійних фондів « Інтеркомис »
Раді ВНПФ «Прикарпаття»

1.Вступний параграф

Ми провели перевірку річних звітних даних Відкритого недержавного пенсійного фонду
“Прикарпаття” (далі – Фонд), які включають Загальні відомості про недержавний пенсійний фонд,
Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду станом на
31.12.2015 р., Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду,
Звітні дані персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду, Звітні дані про
учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією, Звіт про склад та структуру
активів недержавного пенсійного фонду, 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 активів за рік, що минув на зазначену
дату.
Аудит проведено відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА), зокрема, Міжнародного стандарту
зобов’язань з надання впевненості 3000 « завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи
оглядами історичної фінансової інформації» та 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 27.10.2011 р., №674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
13.01.2012 р. №41/20354 ( надалі – Положенння №674).
2. Відповідальність управлінського персоналу за річні звітні дані.
Управлінський персонал Адміністратора Фонду ТОВ “АПФ „Інтеркомис” (далі – Адміністратор) є
відповідальним за складання і достовірне подання цих річних звітних даних у відповідності до
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.
3.Відповідальність аудитора.
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо наданих річних звітних даних на
основі результатів проведеної перевірки. Ми провели перевірку 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.
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Ми перевірили всі форми річних звітних даних шляхом співставлення з даними річної
фінансової звітності, аналітичного бухгалтерського обліку, персоніфікованого обліку, шляхом
співставлення однієї форми звіту з іншою та аналогічними формами минулого року, вимогами
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
рейтинговими оцінками, вимогами до рівнів лістингу та іншої інформації.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
нашої думки.
4.Висловлення думки
На нашу думку, твердження керівництва, що наведено в річних звітних даних, повно та
достовірно характеризує стан і результати діяльності недержавного пенсійного фонду
«Прикарпаття» за 2015 рік.

Основні відомості про аудиторську фірму:


Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Аудит-сервіс

ІНК»

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0036,
продовжене рішенням Аудиторської палати України від 24 вересня 2015 року №315/3 чинне до
24.09.2020 р.

Свідоцтво №0107 строк дії з 25.02.2014 р. до 24.09.2020 р. видане Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг .

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг №0520
видане рішенням АПУ від 24.12.2014р. № 304/4 чинне до 31.12.2019 р.

Місцезнаходження: 76018 м. Івано-Франківськ, вул. Б. Лепкого,буд. 34, офіс 1.

Телефон: (03422) 75-05-01

Електронна пошта: auditservice.inc@gmail.com

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Договір на виконання аудиторських послуг: від 07 березня 2007 р. №57.
Період, яким охоплено проведення перевірка: з 01.01 по 31.12.2015 р.
Перевірку проведено в період з 09 лютого по 29 лютого 2016 р.
Директор по аудиту:
(сертифікат серії А №000023 виданий рішенням
АПУ від 23.12.1993 р. продовжений рішенням АПУ
від 29.11.2012 р. № 261/2 чинний до 23.12.2017 р.)
Орлова В.К.

