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Уточнение результатов рэнкинга НПФ
Рейтинговое агентство «Эксперт-Рейтинг» аннулирует результаты
рэнкинга по итогам работы НПФ в 2009 году для НПФ «ОТП Пенсия» в
связи с некорректно предоставленными данными о доходности НПФ «ОТП
Пенсия» со стороны «ОТП Администратор пенсионных фондов».
Ошибка была выявлена Агентством после публикации рэнкинга в
журнале «Эксперт Украина» № 15 (225) от 19 апреля 2010 года. Компания
признала наличие ошибки в рейтинговой анкете и дала официальные
разъяснения с воем письме (см. текст письма далее). В связи с этим самую
высокую доходность по итогам 2009 года среди НПФ, участвовавших в
рэнкинге, показал Открытый НПФ «Социальный стандарт» под
управлением КУА «КИНТО».
Агентство выражает сожаление о наличии ошибки в рейтинговой анкете
НПФ «ОТП Пенсия» и считает, что наличие официальных разъяснений
компании «ОТП Администратор пенсионных фондов» подчеркивает
случайный характер ошибки.
Аналитическая служба РА «Эксперт-Рейтинг»
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Вих. № 163 від 21 квітня 2010 р.
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Шановні панове,
Товариство з обмеженою відповідальністю “ОТП Адміністратор пенсійних фондів”
(надалі – Товариство) висловлює свою повагу та інформує про наступне.
19 квітня 2010 року Вами було опубліковано рейтинг недержавних пенсійних фондів, в
якому була опублікована інформація, зокрема щодо показників діяльності ВПФ “ОТП Пенсія”,
адміністратором якого є Товариство.
Звертаємо Вашу увагу на те, що в інформації стосовно ВПФ “ОТП Пенсія” є технічна
помилка, яка виникла в зв’язку з неоднозначним трактуванням показника “Приріст чистої
вартості одиниці пенсійних внесків за рік, %” для пенсійних фондів, у яких відсутні показники
діяльності на початок року.
Просимо Вас внести зміни до рейтингу недержавних пенсійних фондів, та інформуємо,
що ВПФ “ОТП Пенсія” розпочав свою діяльність в червні 2009 року. Станом на кінець 2009
року показник ВПФ “ОТП Пенсія” “Чиста вартість одиниці пенсійних внесків” становить
1,02386 грн. Таким чином зміна чистої вартості одиниці пенсійних внесків з початку
діяльності становить 2,4%. Станом на початок 2009 року ВПФ “ОТП Пенсія” не провадив
діяльність, в зв’язку з цим не мав жодних показників.
Також звертаємо Вашу увагу на те, що всі актуальні показники діяльності недержавних
пенсійних фондів, зокрема ВПФ “ОТП Пенсія”, розміщені в електронній системі
оприлюднення інформації про діяльність недержавних пенсійних фондів на офіційному сайті
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
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