
Повне найменування пенсійного фонду
НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД 

"ЄВРОПА"

Контактна інформація пенсійного фонду (місцезнаходження, 

телефон, факс, адреса електронної пошти та вебсайту)

Юридична адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7, (044) 207-02-96, Email: 

info@vseapf.com.ua, Сайт: http://npfeurope.com.ua/

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ пенсійного фонду 26581709

Інформація про реєстрацію пенсійного фонду як фінансової 

установи (реєстраційний номер пенсійного фонду в Державному 

реєстрі фінансових установ, дата видачі, серія та номер свідоцтва 

про реєстрацію фінансової установи)

Реєстраційний номер: 2877

Серія та номер свідоцтва: ПФ №21

Дата видачі свідоцтва: 26.11.2004

Дані про адміністратора НПФ (повне найменування, 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ адміністратора, контактна 

інформація адміністратора: місцезнаходження, телефон, факс, 

адреса електронної пошти та вебсайту)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АДМІНІСТРАТОР 

ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ" (код ЄДРПОУ 32800088)

Юридична адреса: 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 23, літера "А", Телефон: (044) 207-02-97, 

Факс: (044) 207-02-95, Email: info@vseapf.com.ua, сайт: https://www.vseapf.com.ua

Дані про особу, що здійснює управління активами НПФ (повне 

найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що 

здійснює управління активами пенсійного фонду, контактна 

інформація особи, що здійснює управління активами пенсійного 

фонду: місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної 

пошти та вебсайту)

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з

управління активами "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 35253924)

Юридична адреса: 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 7, Телефон: (044) 590 54 54,  Email: 

am@eavex.com.ua, Сайт: http://am.eavex.com.ua/

Дані про зберігача НПФ (повне найменування, ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ зберігача пенсійного фонду, контактна інформація 

зберігача пенсійного фонду: місцезнаходження, телефон, факс, 

адреса електронної пошти та вебсайту))

Публічне акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909)

Юридична адреса:02000 м. Київ, вул. Миколи Лєскова , 9, Телефон:(044) 490-8888, E-mail: 

info@aval.ua, Сайт: https://www.aval.ua/

Загальна кількість учасників пенсійного фонду станом на 

31.12.2020 р., (осіб)
133664

Загальна кількість вкладників - фізичних осіб станом на 31.12.2020 

р., (осіб)
9247

Загальна кількість вкладників - юридичних осіб станом на 

31.12.2020 р., (осіб)
1354

Загальна сума сплачених пенсійних внесків до НПФ станом на 

31.12.2020 р., грн.
26819873,21

Загальна сума переведених пенсійних коштів до НПФ станом на 

31.12.2020 р., грн.
1760669,97

Загальна сума пенсійних виплат станом на 31.12.2020 р., грн. 11074411,30

Дані про діяльність недержавного пенсійного фонду за 2020 рік

Інформація про засновників пенсійного фонду: повне 

найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові 

(за наявності) фізичної особи, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

станом на 31.12.2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ІВЕКС ЕССЕТ 

МЕНЕДЖМЕНТ" (код ЄДРПОУ 35253924)



Загальна сума переведень пенсійних коштів до інших фінансових 

установ станом на 31.12.2020 р., грн.
784874,52

Чиста вартість активів станом на початок періоду (на 31.12.2019 

року), грн.
28944585,82

Чиста вартість активів станом на кінець періоду (на 31.12.2020 

року), грн.
34 824 222,85

Зміна чистої вартості активів пенсійного фонду за 2020 рік (%) 20,31

Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на початок 

періоду (на 31.12.2019 р.), грн.
1,84531770890000

Чиста вартість одиниці пенсійних активів станом на кінець періоду 

(на 31.12.2020 р.), грн.
2,23670847520000

Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів за 2020 рік, (%) 21,08

Загальний сукупний прибуток (збиток) від інвестування пенсійних 

активів пенсійного фонду станом на 31.12.2020, грн.
18 102 965,49

Відомості про об’єкти інвестування активів пенсійного фонду 

(щодо кожного напряму інвестування, визначеного інвестиційною 

декларацією пенсійного фонду, окремо), на 31.12.2020p., грн.:

34983421,44

1. Вартість інвестицій в цінні папери, грн 26644072,08

2. Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках, 

грн
8171128,05

3. Вартість дебіторської заборгованості, грн 168221,31

Відомості про сукупну винагороду суб’єктів, що надають послуги 

пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, 

осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, 

зберігача пенсійного фонду, аудитора, торговців цінними 

паперами та інших осіб), всього сплачено станом на 31.12.2020 

року, грн.:

18514226,25

Винагорода адміністратора НПФ станом на 31.12.2020 р., грн. 4977420,38

Винагорода особи, що здійснює управління активами НПФ станом на 

31.12.2020 р., грн.
12146531,28

Винагорода зберігача пенсійного фонду, станом на 31.12.2020 р., 

грн.
1004666,54

Винагорода аудитора станом на 31.12.2020 р., грн. 213634,75

Винагорода торговця цінними паперами, станом на 31.12.2020 р., 

грн.
155842,33

Винагорода інших осіб, оплата послуг яких не заборонено законом, 

станом на 31.12.2020 р., грн.
16130,97

Відомості про коефіцієнт навантаження на пенсійний фонд , % 4,63



Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01

Підприємство НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ 
НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЄВРОПА" за ЄДРПОУ 26581709

Територія ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання IНШI ОРГАНIЗАЦIЙНО-ПРАВОВI 

ФОРМИ за КОПФГ 995
Вид економічної діяльності НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  за КВЕД 65.30
Середня кількість працівників 1 0

Адреса, телефон УКРАЇНА, 01021, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н, УЗВIЗ КЛОВСЬКИЙ, 
БУД. 7, +38 (044) 207-02-97

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 р.

Форма №1  Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
   I. Необоротні  активи

Нематеріальні активи 1000 - -
     первiсна вартiсть 1001 - -
     накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 - -
     первiсна вартiсть 1011 - -
     знос 1012 - -
Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 - -

     інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом I 1095 - -

II. Оборотні активи
Запаси 1100 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     за виданими авансами 1130 - -

     з бюджетом 1135 - -
          у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 109 168
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - -
Поточні фінансові інвестиції 1160 18 266 26 644
Гроші та їх еквіваленти 1165 10 675 8 171
     Готівка 1166 - -
     Рахунки в банках 1167 10 675 8 171
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 29 050 34 983

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 - -

Баланс 1300 29 050 34 983



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
   I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капiтал 1410 - -
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток) 1420 - -
Неоплачений капітал 1425 - -
Вилучений капітал 1430 - -
Усього за роздiлом I 1495 - -

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові  зобов'язання 1500 - -
Довгострокові кредити банкiв 1510 - -
Інші довгостроковi зобов'язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Усього за роздiлом IІ 1595 - -

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банкiв 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:    
     довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
     товари, роботи, послуги 1615 106 129
     розрахунками з бюджетом 1620 - -
        у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
     розрахунками зі страхування 1625 - -
     розрахунками з оплати праці 1630 - -
Поточні забезпечення 1660 - 30
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 - -
Усього за роздiлом ІII 1695 106 159

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 28 944 34 824
Баланс 1900 29 050 34 983

Керівник Сотскова О.А.

Головний бухгалтер Синозацька Л.М.

1  Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
статистики.



Додаток 1
до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової 
звітності"

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01

за ЄДРПОУ 26581709
Підприємство НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ 

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЄВРОПА"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2000 - -
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 2050 - -
Валовий :
     прибуток 2090 - -
     збиток 2095 - -
Інші операційні доходи 2120 1 432 1 419
Адміністративні витрати 2130 (1 484) (1 455)
Витрати на збут 2150 - -
Інші операційні витрати 2180 (881) (1 823)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток 2190 - -
     збиток 2195 (933) (1 859)
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 3 713 3 604
Інші доходи 2240 20 089 33 098
Фінансові витрати 2250 - -
Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 (22 869) (34 843)
Фінансовий результат до оподаткування:
     прибуток 2290 - -
     збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 2350 - -
     збиток 2355 - -

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 - -



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 - -
Витрати на оплату праці 2505 - -
Відрахування на соціальні заходи 2510 - -
Амортизація 2515 - -
Інші операційні витрати 2520 1 484 1 456
Разом 2550 1 484 1 456

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код 
рядка

За звітний
період

За аналогічний
період

попереднього
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію    2615 - -
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник   Сотскова О.А.

Головний бухгалтер Синозацька Л.М.



Додаток 1
до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової 
звітності"

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31

за ЄДРПОУ 26581709
Підприємство НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ 

НЕДЕРЖАВНИЙ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЄВРОПА"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код
рядка За звітний період За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
  Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 - -
  Повернення податків і зборів 3005 - -
    у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
  Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках 3025 - 1

Інші надходження 3095 1 -
Витрачання на оплату:
  Товарів (робіт, послуг) 3100 (1 431) (1 511)
  Праці 3105 - -
  Відрахувань на соціальні заходи 3110 - -
  Зобов’язань із податків і зборів 3115 - -
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 - -
Витрачання на оплату авансів 3135 - -
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 - -
Інші витрачання 3190 (1) -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (1 431) (1 510)

 ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
  фінансових інвестицій 3200 3 773 22 434
  необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
  відсотків 3215 3 641 3 498
  дивідендів 3220 20 53
Надходження від деривативів 3225 - -
Інші надходження 3250 1 -
Витрачання на придбання:
  фінансових інвестицій 3255 (8 818) (26 539)
  необоротних активів 3260 - -
Виплати за деривативами 3270 - -
Інші платежі 3290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (1 383) (554)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
  Власного капіталу 3300 - -
  Отримання позик 3305 - -
Інші надходження 3340 172 120
Витрачання на:
  Викуп власних акцій 3345 - -
  Погашення позик 3350 - -
  Сплату дивідендів 3355 - -
Інші платежі 3390 (406) (378)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (234) (258)
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (3 048) (2 322)
Залишок коштів на початок року 3405 10 675 13 433
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 544 (436)
Залишок коштів на кінець року 3415 8 171 10 675

Керівник Сотскова О.А.

Головний бухгалтер Синозацька Л.М.



Додаток 1
до Національного положення 
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової 
звітності"

Коди
Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01

за ЄДРПОУ 26581709
Підприємство НЕПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ТОВАРИСТВО "ВІДКРИТИЙ НЕДЕРЖАВНИЙ 

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД "ЄВРОПА"
(найменування)

Звіт про власний капітал
за  2020 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код

рядка
 

Зареєст-
рований

(пайовий)
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатко-
вий

капітал

Резервний 
капітал

Нерозподі-
лений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений

капітал

Вилуче-
ний

капітал
Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 - - - - - - - -
Коригування :             
   Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
    Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
    Інші зміни 4090 - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок 
року 4095 - - - - - - - -

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 4100 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід
за звітний період 4110 - - - - - - - -

Розподіл прибутку :
   Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
   Спрямування прибутку до
   зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -

   Відрахування до резервного
   капіталу 4210 - - - - - - - -

Внески учасників:
   Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
   Погашення заборгованості з
   капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:
   Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -
   Перепродаж викуплених акцій
   (часток) 4265 - - - - - - - -

   Анулювання викуплених акцій
   (часток) 4270 - - - - - - - -

   Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Разом змін в капіталі 4295 - - - - - - - -
Залишок на кінець року 4300 - - - - - - - -

Керівник Сотскова О.А.

Головний бухгалтер Синозацька Л.М.


