НПФ «ПОКРОВА»
 РЕЗУЛЬТАТИ 2008 – 2015
 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Відкритий Недержавний
пенсійний
фонд
«Покрова»
працює
з
вересня 2008 року
Впродовж всього часу
роботи, вартість активів
Фонду зростала, як за
рахунок
пенсійних
внесків, так і за рахунок
отриманого
інвестиційного прибутку
Станом на 31.12.2015
вартість активів Фонду
склала 3,2 млн. грн.

КУА «Всесвіт» щоденно відстежує
зміни на світових та українських
фінансових ринках, в політичному та
діловому житті країни та відповідно
коригує портфель інвестицій НПФ
«Покрова».
Активи фонду широко диверсифіковані
як по галузях економіки, так і по
регіонах країни, що у максимально
можливий спосіб знижує ризики під час
переживання кризи.
Всього активи Фонду диверсифіковані
по 20 інвестиційним кошикам.
Фонд має надійну та аргументовану
інвестиційну
стратегію,
яка
у
довгостроковому періоді захищає
накопичення учасників фонду –
майбутніх пенсіонерів.

Завдяки антикризовій інвестиційній
стратегії КУА «Всесвіт» забезпечила
доходність НПФ «Покрова» за два
надважких для країни роки 2014-2015
+82,5% (найкращий результат на
ринку).
Доходність за 2014 рік - +39,7%
Доходність за 2015 рік - +30,7%
За весь період діяльності фонду
доходність (приріст ЧВ ОПА) склала
+139,3%.
Таким чином, КУА «Всесвіт» виконує
основну задачу - забезпечує надійне
збереження та захист від знецінення
пенсійних
накопичень
учасників
НПФ
«Покрова»
в
умовах
невизначеності та високих економічних і
політичних ризиків в Україні.

Ані фінансова та політична кризи, ані
зменшення надходжень від вкладників
не вплинули на виконання НПФ
«Покрова» свого головного призначення
– забезпечення додатковими пенсіями
учасників фонду.
Компанії, що обслуговують фонд, на
жоден день не припиняли виплачувати
100% пенсій всім учасникам, які мають
право та звернулись за виплатами до
фонду.
Станом на 31.12.2015 року учасники
НПФ «Покрова» отримали пенсій на
загальну суму 510 тис. гривень

Структура пенсійних контрактів НПФ "Покрова"
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Перспективи розвитку пенсійного накопичення в
Україні:
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Пенсійна реформа. Уряд планує у 2017 році запустити обов’язкові
накопичувальні пенсії в Україні. Це одна із вимог МВФ, а також один з
пунктів коаліційної угоди.
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Обсяг коштів. Вже у 2017 році до системи обов’язкового пенсійного
накопичення заплановано здійснити внески в розмірі (згідно розрахунків
Кабміну):
2017 – 9,89 млрд. грн.
2018 – 25,02 млрд. грн.
2019 – 47,14 млрд. грн.
2020 – 78,16 млрд. грн.

3

3

Внески громадян. Запровадження накопичувальних пенсій найближчим
часом неминуче. Куди підуть ці обов'язкові внески громадян? Завдання
Церкви - забезпечити можливість для всіх своїх прихожан
спрямувати до НПФ «Покрова» свої обов’язкові накопичувальні
пенсії. Для цього фонд має відповідати законодавчим вимогам та
критеріям відбору.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Безкоштовна консультаційна лінія
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