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1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Думка
Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» ( надалі 
«Товариство»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2019 р., звіту про 
сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух грошових коштів за рік, що 
закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., його фінансові результати і грошові 
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ).

Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року N 2258-УІІІ і Міжнародних стандартів контролю 
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2016-2017 років, 
які оприлюднені українською мовою на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України 
(надалі - МСА) та у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку України в тому числі «Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності 
інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з 
управління активами», що затверджені Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку України № 991 від 11.06.2013 року.

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до 
Товариства згідно з Кооексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів 
етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до 
нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих 
вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 
формуванні думки щодо неї, при ньому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

ТОВ "УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРЕДО"
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №3018 
03150, м. Київ, вул. Є. Ґедройця, б, оф. 304, тел/факс 501-6191, 

е-таіі: кгедо@ГаизЄ,пе£.иа, сайт: ЬЬкр://кгесіо-иак.сот.иа/ 1



Ми визначили наступні ключові питання аудиту, інформацію щодо яких слід надати в 
нашому звіті.

Фінансові інвестиції
Значну частину активів Товариства (95,33%) становлять довгострокові фінансові інвестиції, 

що станом на 31.12.2019р. обліковуються на балансі в сумі 6 903 тис. грн.
Довгострокові фінансові інвестиції, які повністю представлені Облігаціями внутрішньої 

державної позики Міністерства фінансів України, обліковуються Товариством за амортизованою 
вартістю (придбані з метою отримання купонного доходу та кваліфіковані як утримуванні до 
погашення):

Емітент І8Ж Кількість, 
шт.

Номінальна вартість, 
тис грн.

Балансова вартість, 
тис. грн.

Міністерство 
фінансів України, 
облігації

ІЇА4000204002 6 403 6 403 6 903

Всього 6 403 6 903
В рамках аудиторських процедур ми проаналізували судження керівництва щодо визначення 

та оцінки фінансових інвестицій, перевірили достовірність і повноту розкриття у фінансовій 
звітності та їх відповідність МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваження, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 
застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо 
управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або немає 
інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 
що аудит, проведений відповідно до МСД, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того ми:

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження 
або нехтування заходами внутрішнього контролю;
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• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки 
щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, та на 
основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність 
щодо подій, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжувати 
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 
розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 
доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 
примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь- 
які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим. кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші 
питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а 
також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавались тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

2. ЗВІТ ПРО ІНШІ ПРАВОВІ ТА РЕГУЛЯТОРНІ ВИМОГИ
Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВЮ»
№

п/п Показник Значення

1 Повне найменування
Товариства

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВЮ»

2 Код ЄДРПОУ 42887408

3 Основний вид діяльності за
КВЕД-2010 66.30 Управління фондами.
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4
Ліцензія Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 
ринку

Ліцензія на здійснення професійної діяльності на 
фондовому ринку - діяльності з управління активами 
інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами);
Дата прийняття рішення та номер рішення про видачу 
ліцензії': 29.08.2019 року № 460;
Строк дії ліцензії: 29.08.2019 р. - необмежений;
Дата видачі Ліцензії: 29.08.2019 р.

5 Місцезнаходження юридичної 
особи 04071, м. Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 66

Статутний капітал
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» засновано згідно з рішенням загальних зборів 
засновників ТОВ «КУА «АСВІО» від 14.03.2019 року (Протокол №1) та зареєстроване в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
14.03.2019р. за № 1 071 102 0000 043762. Місцезнаходження юридичної особи: 04071, м. Київ, 
вулиця Верхній Вал, будинок 66. Ідентифікаційний код юридичної особи - 42887408.

Відповідно до Статуту Товариства розмір статутного капіталу станом на 31 грудня 2019 року 
складає - 7 200 000,00 (Сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок.

Інформація про Засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» станом на 31Л2.2019р.

№ 
з/п Засновники

Частка у 
статутному 

капіталі, грн

Частка у 
статутному 
капіталі, %

1
Супруненко Вячеслав Іванович (паспорт серії -V-

виданий
р.), зареєстрований за адресою: ,

, ідентифікаційний 
номер:

5 040 000 ,00 70,0

2
Супруненко Олександр Іванович (паспорт серії ;Х-

,виданий
р.), зареєстрований за адресою:

ідентифікаційний номер:

1 440 000 ,00 20,0

3

Заєць Андрій Григорович (паспорт серії • 
виданий

.), зареєстрований за адресою:
, ідентифікаційний 

номер:

720 000,0 10,0

ВСЬОГО: 7 200 000,00 100,0

Формування статутного капіталу відбувалось шляхом внесення засновниками (учасниками) 
грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «КУА «АСВІО» . Сплату внесків до статутного 
капіталу підтверджено банківською випискою АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489) з поточного 
рахунку ТОВ «КУА «АСВІО» 26508581335001 від 26.03.2019 р., згідно з яким на поточний 
рахунок зараховано:

внесок до статутного капіталу Товариства від Супруненка Вячеслава Івановича в сумі 
5 040 000,00 (п’ять мільйонів сорок тисяч) гривень;

■X - нє 0^ На 1
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внесок до статутного капіталу Товариства від Супруненка Олександра Івановича в сумі 
1 440 000,00 (один мільйон чотириста сорок тисяч) гривень;

внесок до статутного капіталу Товариства від Зайця Андрія Григоровича в сумі 720 000,00 
(Сімсот двадцять тисяч) гривень.

Такім чином станом на 31 грудня 2019 року Статутний капітал Товариства сплачений на 100 
% та сформований за рахунок внесків засновників (учасників) Товариства грошовими коштами.

На нашу думку статутний капітал Товариства сформовано та сплачено у відповідності до 
Статуту Товариства, встановлених вимог Закону України «Про Товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю» № 2275-УПІ від 06 лютого 2018 року, Закону України «Про 
інститути спільного інвестування» № 5080-УІ від 05.07.2012 р. (з змінами та доповненнями), 
Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних 
паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління 
активами), затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
23.07.2013 р. №1281 (з змінами та доповненнями) та інших нормативних та законодавчих актів 
України, чинних на період перевірки. Розмір статутного капіталу Товариства станом на 
31.12.2019р. та на дату складання аудиторського звіту відповідає вимогам чинного законодавства 
та встановленим нормативам, у тому числі вимогам пункту 2 статті 63 Закону України «Про 
інститути спільного інвестування».

Власний капітал
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2019 року складає 7 215 

тис. грн.
Власний капітал складається із:
- статутного капіталу - 7 200 тис. грн.;
- нерозподіленого прибутку - 15 тис. грн.
Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, та 

неоплаченого станом на 31 грудня 2019 року Товариство не має.
Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2019 року 

наведено Товариством в Звіті про власний капітал.
Розмір власного капіталу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВЮ» станом на 31 грудня 2019 року, відповідає 
вимогам пункту 12 глави 3 розділу II Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на 
фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльності з управління активами) щодо розміру власного капіталу компанії з 
управління активами.

Розмір та структура власного капіталу повно і достовірно відображені у фінансовій 
звітності станом на 31.12.2019 р., формування статутного капіталу та статей власного 
капіталу відповідає Статуту Товариства та вимогам чинного законодавства.

Інформація про активи, зобов’язання та чистий прибуток (збиток)

Нематеріальні активи
Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи 

первісною вартістю 15 тис. грн.
Сума нарахованого зносу нематеріальних активів становить 5 тис. грн.
Дані фінансової звітності Товариства стосовно нематеріальних активів відповідають даним 

реєстрів аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам; склад 
нематеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки відповідають вимогам Наказу про 
облікову політику, Міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи».

Інформацію про нематеріальні активи розкрито в Примітках до річної фінансової звітності.
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Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи
Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби 

первісною вартість 83 тис. грн.
Сума нарахованої амортизації на 31 грудня 2019 року становить 11 тис. грн.
Відповідно до Наказу про облікову політику нарахування амортизації на основні засоби 

здійснюється прямолінійним методом. Аудитори зазначають про незмінність визначеного методу 
протягом звітного періоду.

Дані фінансової звітності Товариства стосовно основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів відповідають даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку 
Товариства та первинним документам; склад основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів, достовірність і повнота їх оцінки відповідають вимогам Наказу про 
облікову політику, Міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 16 «Основні засоби».

Інформацію про основні засоби розкрито в Примітках до річної фінансової звітності.

Фінансові інвестиції
Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства обліковуються довгострокові 

фінансові інвестиції - ОВДП Міністерства фінансів України (ИА4000204002) в сумі 6 903 тис. грн. 
Наведені фінансові інвестиції придбані Товариством з метою отримання купонного доходу та 
кваліфіковані як утримуванні до погашення і обліковуються Товариством за амортизованою 
вартістю.

Дані фінансової звітності Товариства стосовно фінансових інвестицій відповідають даним 
реєстрів аналітичного та синтетичного обліку та первинним документам. Облік фінансових 
інвестицій Товариством в усіх суттєвих аспектах здійснюється у відповідності із вимогами Наказу 
про облікову політику та вимогами Міжнародного стандарту фінансової звітності 9 «Фінансові 
інструменти».

Інформація щодо фінансових інвестицій розкрита Товариством в Примітках до річної 
фінансової звітності.

Облік запасів
Станом на 31 грудня 2019 року запаси на балансі Товариства не обліковуються.
За звітний період Товариством придбано та списано на адміністративні витрати запасів в 

сумі 15 тис. грн., у тому числі: виробничих запасів (інші матеріали) - в сумі 7 тис. грн.; МШП - 8 
тис. грн..

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю. 
Первісна вартість запасів визначається згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 
2 «Запаси».

При вибутті запасів оцінка їх здійснюється за собівартістю перших за часом надходження 
запасів (ФІФО).

Списання матеріалів проводиться на підставі актів на списання, які підписані 
уповноваженими особами Товариства та затверджені в установленому порядку.

Аналітичний облік запасів ведеться Товариством у відомостях по кожному виду запасів 
окремо у розрізі найменувань.

Дані фінансової звітності Товариства стосовно запасів відповідають даним реєстрів 
аналітичного та синтетичного обліку Товариства та первинним документам. Облік запасів 
Товариством здійснюється у відповідності із вимогами Наказу про облікову політику та вимогами 
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 2 «Запаси».

Дебіторська заборгованість
Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства обліковується дебіторська 

заборгованість в сумі 19б тис. грн., в тому числі:
- дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами в сумі 19 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів в сумі 177 тис. грн.;
що відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного 
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обліку.
Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками із нарахованих доходів в сумі 177 

тис. грн., складається з заборгованості за нарахованими відсотками по депозитному вкладу (ЗО 
тис. грн..) та з заборгованості з нарахованого купонного доходу по ОВДП Міністерства фінансів 
України (147 тис. грн.).

Дані фінансової звітності Товариства стосовно дебіторської заборгованості відповідають 
даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку та первинним документам. Облік 
дебіторської заборгованості Товариством в усіх суттєвих аспектах здійснюється у відповідності із 
вимогами Наказу про облікову політику та вимогами МСФЗ (МСБО).

Інформація щодо дебіторської заборгованості розкрита Товариством в Примітках до річної 
фінансової звітності.

Грошові кошти
Залишок грошових коштів Товариства станом на 31.12.2019 року становить 60 тис. грн., що 

відповідає банківським випискам та даним, відображеним в фінансовій звітності Товариства.
Інформація щодо грошових коштів розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової 

звітності.
Забезпечення витрат і платежів

Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства обліковуються поточні забезпечення у 
сумі 22 тис. грн., що складаються з резерву коштів на оплату відпусток.

Визнання, облік та оцінка забезпечень Товариства відповідають вимогам Наказу про 
облікову політику та вимогам Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 37 «Забезпечення, 
умовні зобов’язання та умовні активи».

Визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства
Станом на 31 грудня 2019 року на балансі Товариства обліковується зобов’язання в сумі 4 

тис. грн., в тому числі:
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 1 тис. грн.;
поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом в сумі 3 тис. грн. (зобов’язання з податку 

на прибуток),
що відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного 

обліку.
Дані фінансової звітності Товариства стосовно зобов’язань відповідають даним реєстрів 

аналітичного та синтетичного обліку та первинним документам. Визнання, облік та оцінка 
зобов‘язань Товариства в усіх суттєвих аспектах здійснюється у відповідності із вимогами Наказу 
про облікову політику та вимогами МСФЗ (МСБО).

Інформація щодо зобов’язань розкрита Товариством в Примітках до річної фінансової 
звітності.

Доходи
Загальні доходи Товариства за звітний період склали 785 тис. грн., що відповідає даним 

первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного обліку.
Структура доходів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» за 2019 рік

Доходи Сума (тис. грн.)
2019р.

Інші операційні доходи (відсотки по поточному депозиту) 735
Інші фінансові доходи (відсотки по ОВДП) 50
Разом 785

Визнання, облік та оцінка доходів Товариства в усіх суттєвих аспектах здійснюється у 
відповідності із вимогами Наказу про облікову політику та вимогами МСФЗ (МСБО).
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Витрати
Витрати Товариства в 2019 році (без урахуванням витрат з податку на прибуток) склали 767 

тис. грн., що відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та 
синтетичного обліку.

Структура витрат ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВІО» за 2019 рік

Витрати Сума (тис. гри.)
2019 р.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -
Адміністративні витрати 754
Витрати на збут -
Інші операційні витрати -
Фінансові витрати 13
Інші витрати -
Разом 767

Визнання, облік та оцінка витрат Товариства в усіх суттєвих аспектах здійснюється у 
відповідності із вимогами Наказу про облікову політику та вимогами МСФЗ (МСБО).

Витрати з податку на прибуток за звітний період склали 3 тис. грн..
За результатом діяльності за звітний період Товариством отриманий прибуток у сумі 15 тис. 

грн.
Звіт про фінансові результати за 2019 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно 

відображає величину і структуру доходів та витрат Товариства.

Про дотримання вимог нормативно - правових актів Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку

Під час перевірки фактів порушення вимог нормативно-правових актів Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку, що регулюють порядок складання та розкриття інформації 
компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів, 
аудиторам не надана інформація про жодні порушення.

Система внутрішнього аудиту (контролю)
Товариством створена служба внутрішнього аудиту (контролю). Загальними зборами 

учасників ТОВ «КУА «АСВІО» (протокол №1 від 28.03.2019 року), призначено внутрішнього 
аудитора з метою оцінки та вдосконалення системи внутрішнього контролю Товариства, в цілях 
надання Загальним зборам учасників Товариства та керівництву Товариства необхідної підтримки 
(сприяння) у виконанні їх обов’язків з досягнення мети діяльності Товариства.

Стан корпоративного управління
Стан корпоративного управління Товариства побудовано у відповідності до вимог 

законодавства України.
Пов’язані особи

Пов’язані сторони Товариства включають учасників, ключовий управлінський персонал, 
підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, 
підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також 
компанії, стосовно яких у Товариства є істотний вплив.

8



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Інформація про власників та керівника Товариства

Засновники (учасники) та управлінський персонал Товариства
Засновник (учасник) Супруненко Вячеслав Іванович
Засновник (учасник) Супруненко Олександр Іванович
Засновник (учасник) Заєць Андрій Григорович
Директор Мельченко Роман Олексійович

Інформація про власників Товариства :
№ Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 
особи - власника 
(акціонера, 
учасника) 
заявника

Вид 
участі 
(одно
осібно або 
спільно)

Реєстрацій 
ний номер 
облікової 
картки 
платника 
податків 
(за 
наявності)

Паспортні дані фізичної 
особи, про яку 
подається інформація 
(серія (за наявності) та 
номер паспорта, дата 
видачі та найменування 
органу, що його видав)

Частка 
в 
статути 
ому 
капітал 
ІКУА,
%

1 Супруненко Вячеслав 
Іванович

одноосібно

•X
паспорт серії ,/ 
виданий

70

2 Супруненко
Олександр Іванович

одноосібно
X

паспорт серії . . 
виданий тХ

20

3 Заєць Андрій
Григорович

одноосібно
X

паспорт серії 
виданий

10

Інформація про пов'язаних осіб власників Товариства - фізичних осіб:

X - не М& ніг

№ Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи - власника 
заявника та її 
прямих родичів, 
інших пов'язаних 
осіб (ступінь 
родинного зв'язку)

Реєстра
ційний 
номер 
облікової 
картки 
платника 
податків

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 
особи, щодо 
якої існує 
пов'язаність

Повне найменування 
юридичної особи, 
щодо якої існує 
пов'язаність

Частка в 
статутно 
му 
капіталі 
пов'язан 
ої особи, 
%

Посада
У 
пов'яза 
ній 
особі

1 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

¥
41183808 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ"

69,9999

2 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
41179278 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

69,9993

9
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3 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

х
42799432 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СУПРО ГРУП"

100

4 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*
42887408 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ 3 
УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «АСВЮ»

70

5 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*
42758595 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НП 17 А"

70

6 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*
42758548 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НП 17"

70

7 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*
42600915 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ КОМПЛЕКС"

70

8 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42600852 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ НЕКСТ"

70

9 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42600737 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ ПРАЙМ"

70

10 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*
42574325 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ ІНДАСТРІАЛ"

70

11 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43071127 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ ПРОМ"

70

12 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
39907319 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УБМ-ГРУП"

70

13 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42014780 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВАТЕРРА"

70

14 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42004788 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"РЕНУМ"

70

15 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
32706865 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПАЛАДІС"

25,5

16 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
32706856 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР 

"ЕКВІТАС"

25,5

17 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
31807519 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВОЗАХИСНИК"

50 Голова 
наглядов 
ої ради

18 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
09809192 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО"АСВЮ 
БАНК"

61,2542 Член 
наглядов 
ої ради

ю
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19 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
34936209 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОПРІО"

100

20 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43381921 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ГРІН-ЕКСПО"

70

21 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43356392 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УБМ ПРОПЕРТІЗ"

70

22 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341763 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ КОНЦЕПТ"

70

23 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341700 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ ПРОУН"

70

24 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

х
43341669 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ БРІДЖ ПОІНТ"

70

25 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341627 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ ПРОМЕНАД"

70

26 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341564 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ БРІДЖ ЛАЙН"

70

27 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

х
43341501 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ РІВЕР ЛАЙН"

70

28 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

х
42758595 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НП 17 А"

20

29 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42758548 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НП 17"

20

ЗО Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42600915 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ КОМПЛЕКС"

20

31 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42600852 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ НЕКСТ"

20

32 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42600737 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ ПРАЙМ"

20
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33 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

42574325 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ ІНДАСТРІАЛ"

20

34 СупруненкоІван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*

43071127 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ ПРОМ"

20

35 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

* 39907319 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УБМ-ГРУП"

20

36 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*

42014780 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АВАТЕРРА"

20

37 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*

42004788 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РЕНУМ"

20

38 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

21720744 ПЕРВИННА 
ПРОФСПІЛКОВА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВАГОННОЇ 
ДІЛЬНИЦІ СТ. КИЇВ- 

ПАСАЖИРСЬКИЙ 
(ППО ВД СТ. київ- 
ПАСАЖИРСЬКИЙ)

Директор

39 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*

36972631 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ІРОН 2010"

16

40 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

43204178 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ КАРГО"

50

41 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*

43204007 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ ІНДУСТРІЯ"

50

42 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*

43381921 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГРІН-ЕКСПО"

20

43 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

*

/X

43356392 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УБМ ПРОПЕРТІЗ"

20

не. На р<^к
12



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

44 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

43341763 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ КОНЦЕПТ"

20

45 СупруненкоІван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341700 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ ПРОУН"

20

46 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341669 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ БРІДЖ ПОІНТ"

20

47 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341627 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ ПРОМЕНАД"

20

48 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

43341564 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ БРІДЖ ЛАЙН"

20

49 СупруненкоІван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341501 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ РІВЕР ЛАЙН"

20

50 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
32706865 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПАЛАДІС"

50

51 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
42887408 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ 3 
УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «АСВЮ»

20

52 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
32706856 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР 

"ЕКВІТАС"

50

53 Супруненко Олександр 
Іванович (брат

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
31807519 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВОЗАХИСНИК"

50 Директор

54 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
09809192 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АСВЮ 
БАНК"

28,6474

55 Супруненко Олександр 
Іванович (брат

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

*
41183808 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ"

20,0003

У- не 'дав і тя
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 X - не дав /у# розкриття

56 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
41179278 АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

19,9993

57 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
1863188 КОМПАНІЯ 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФАВОРІЯ ГРУП ЛТД»

100

58 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича) X

42999290 АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"АНЕСТ РІТЕЙЛ"

100

59 Супруненко Олена 
Леонідівна (дружина 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
32706856 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР 

"ЕКВ1ТАС"

Директор

60 Супруненко Олена 
Леонідівна (дружина 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
34694820 ПРИВАТНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 
"АСТРУМС"

100 Директор

Інші пов'язані особи 
Супруненка Вячеслава 

Івановича та 
Супруненка Олександра 
Івановича не володіють 

10 і більше % у 
господарських 

товариствах та не є 
керівниками в таких 

товариствах
61 Заєць Андрій 

Григорович X
42758595 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"НП 17 А"

10

62 Заєць Андрій 
Григорович X

42887408 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМПАНІЯ 3 
УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «АСВЮ»

10

63 Заєць Андрій 
Григорович X

42758548 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"НП 17"

10

64 Заєць Андрій 
Григорович X

42600915 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ КОМПЛЕКС"

10

65 Заєць Андрій 
Григорович X

42600852 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ НЕКСТ"

10

66 Заєць Андрій 
Григорович X

42600737 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ ПРАЙМ"

10

67 Заєць Андрій 
Григорович X

42574325 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ ІНДАСТРІАЛ"

10
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68 Заєць Андрій 
Григорович

•

X
43071127 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ ПРОМ"

10

69 Заєць Андрій 
Григорович

X
39907319 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"УБМ-ГРУП"

10

70 Заєць Андрій 
Григорович X

42014780 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АВАТЕРРА"

10 Директор

71 Заєць Андрій 
Григорович X

42004788 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РЕНУМ"

10

72 Заєць Андрій 
Григорович X

31405933 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФІНАТЕК"

100 Директор

73 Заєць Андрій 
Григорович X

41183808 АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФ1КОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ"

9,9998

74 Заєць Андрій 
Григорович X

41179278 АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

10,0014

75 Заєць Андрій 
Григорович X

09809192 АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО "АСВЮ 

БАНК"

6,4275 Член 
наглядов 
ої ради

76 Заєць Андрій 
Григорович X

43204178 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ КАРГО"

50

77 Заєць Андрій 
Григорович X

43204007 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ ІНДУСТРІЯ"

50

78 Заєць Андрій 
Григорович X

43381921 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ГРІН-ЕКСПО"

10

79 Заєць Андрій 
Григорович X

43356392 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"УБМ ПРОПЕРТІЗ"

10

80 Заєць Андрій 
Григорович X

43341763 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ КОНЦЕПТ"

10

81 Заєць Андрій 
Григорович X

43341700 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ ПРОУН"

10

82 Заєць Андрій 
Григорович X

43341669 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ БРІДЖ ПОІНТ"

10

X - 'Дав
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83 Заєць Андрій 
Григорович

*
43341627 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КІТ ПРОМЕНАД"

10

84 Заєць Андрій 
Григорович *

43341564 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ БР1ДЖ ЛАЙН"

10

85 Заєць Андрій 
Григорович

43341501 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КІТ РІВЕР ЛАЙН"

10

Пов’язані особи Заєць 
Андрія Григоровича не 
володіють 10 і більше 

% у господарських 
товариствах та не є 
керівниками в таких 

товариствах

В звітному періоді Товариство здійснювало наступні операції з пов’язаними сторонами:
- В березні 2019р. було укладено договір оренди об’єкта нерухомості №47030/19 з Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Наукове промислове підприємство «АВАНГОР», де учасники Товариства є 
кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «НПП «АВАНГОР», який був розірваний в вересні 2019р.;

- 21.03.2019р. укладено договір банківського рахунку №2104-201/19Т з АТ «АСВІО БАНК», де 
учасники Товариства є одночасно акціонерами АТ «АСВІО БАНК»;

- Станом на 31.12.2019 р. грошові кошти Товариства в сумі 60 тис. грн. розміщенні на депозитному 
рахунку в АТ «АСВІО БАНК», згідно з договором банківського вкладу (депозиту) «Гнучкий+» №031- 
201/19Д з правом поповнення (з щомісячною сплатою процентів) від 01.04.2019., строк вкладу з 01 квітня 
2019р. по 01 липня 2019р. з можливістю пролонгації на строк такої ж тривалості у випадку, якщо 
вкладник не вимагатиме повернення вкладу протягом операційного часу банку на дату повернення вкладу, 
вклад розміщується з правом поповнення та з правом дострокового повного або часткового повернення 
коштів протягом всього строку дії Договору. За звітний період за зазначеним депозитним договором 
нараховані та отримані відсотки в сумі 735 тис. грн.. та 705 тис. грн. відповідно. Дебіторська 
заборгованість Товариства за нарахованими відсотковими доходами за зазначеним договором депозиту 
станом на 31.12.2019 року складає 30 тис. грн..;

- Товариство виступило майновим поручителем ТОВ «УБМ-ГРУП» та уклало договір застави цінних 
паперів №75-201/19-3 від 11.12.19р. з АТ «АСВІО БАНК» на суму - 6 950,6 тис. грн., предмет застави 
ОВДП;

- нарахована та виплачена заробітна плата директору Товариства Мельченку Р.О. в сумі 114,4 тис. 
грн.

На 31.12.2019 року:
- Засновниками (учасниками) ТОВ «КУА «АСВІО» здійсненні внески до статутного капіталу, 100 % 

грошовими коштами на банківський рахунок Товариства.

Події після дати балансу
Події після дати балансу які б суттєво вплинули на фінансовий стан Товариства, та підлягали 

б додатковому розкриттю в складі фінансової звітності не відбувались.

Ступінь ризику КУА
Відповідно до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на 

фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками)», затвердженого Рішення 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 01.10.2015 № 1597 Товариством 
розраховані пруденційні нормативи, на кінець звітного періоду. Відповідно до цього розрахунку 
всі показники відповідають нормативним значенням.

Н£ Зой 3^0^
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Щодо можливості (спроможності) Товариства безперервно здійснювати свою діяльність 
протягом найближчих 12 місяців

Аудитором отримані прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо доречності 
використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність діяльності 
при складанні фінансової звітності. Товариство продовжуватиме свою діяльність у близькому 
майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або припиняти її.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування та ідентифікаційний 
код юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Українська аудиторська компанія 
«Кредо»,
32158755

Номер та дата свідоцтва про включення до 
реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого АПУ
Свідоцтво Аудиторської палати України 
про відповідність системи контролю якості

Номер реєстрації в Розділі "Суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов'язковий аудит фінансової 
звітності" Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

Свідоцтво №3018, видане згідно з рішенням 
Аудиторської палати України № 113 від 
26.09.2002р.
Свідоцтво №0726, видане згідно з рішенням 
Аудиторської палати України № 352/4 від 
30.11.2017 р.

№3018

Прізвище, ім’я, по-батькові аудитора, який 
проводив аудиторську перевірку, та серія, 
номер, дата видачи Сертифіката аудитора, 
виданого АПУ

Махмудов Гурбан Іса огли 
сертифікат аудитора серії А №004653 
виданий рішенням Аудиторської палати 
України № 101 від 18.05.2001 р., 
Номер реєстрації в Розділі «Аудитори» 
Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності - 101522

Місцезнаходження (юридична адреса) 01133, м. Київ, б-р Лесі Українки, 28А, кв. 
312

Адреса здійснення діяльності 03150, м. Київ, вул. Є. Ґедройця (Тверська),
6, оф. 304

Телефон (044)5016191

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту річної фінансової 
звітності:

а) дата та номер договору на проведення аудиту:
Додаткова угода про проведення аудиту №1 від 25.12.2019 р. до Договору про комплексне 

аудиторське обслуговування від 24.12.2019 року № 18/12/19;
б) дата початку та дата закінчення проведення аудиту:
дата початку аудиту - 14.01.2020 року;
дата закінчення аудиту - 24.02.2020 року.
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Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є 
Махмудов Гурбан Іса огли сертифікат аудитора серії А №004653 виданий рішенням Аудиторської 
палати України № 101 від 18.05.2001 р., номер реєстрації в Розділі «Аудитори» Реєстру аудиторів 
та суб’єктів аудиторської діяльності - 101522.

Від імені аудиторської фірми: 
Директор ТОВ «УАК «Кредо» 
сертифікат серії А № 004653, 
виданий рішенням АПУ 
№101 від 18.05.2001 року.

Адреса аудитора: адреса здійснення дія 
(Тверська'). 6, оф. 304

Махмудов Г.І.

м. Київ, вул. Є. Ґедройця

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 24.02.2020 р.
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство

Дата (рік, місяць, число) 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
"АСВЮ" за ЄДРПОУ

ПОДІЛЬСЬКИМ р-н м. КиєваТериторія

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників ___________________________
Адреса, телефон 04071, м. Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 66

Управління фондами
4

____________________________________________ за КОАТУУ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ за КОПФГ

за КВЕД

Одиниця виміру тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), 
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "у" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 20 19 р.

Форма N 1 КодзаДКУД | 1801001 |

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 10
первісна вартість 1001 15
накопичена амортизація 1002 (5)

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -
Основні засоби 1010 72

первісна вартість 1011 83
знос 1012 (И)

Інвестиційна нерухомість 1015 -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 -

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030

інші фінансові інвестиції 1035 6903
Відстрочені податкові активи 1045 -
Інші необоротні активи 1090 -
Усього за розділом І 1095 6985

II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 19
з бюджетом 1135 -
у тому числі з податку на прибуток 1136 -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 177
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 -
Поточні фінансові інвестиції 1160 -
Гроші та їх еквіва тенти 1165 60
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167 60
Витрати майбутніх періодів 1170 -
Інші оборотні активи 1190 -
Усього за розділом II 1195 256

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -
Баланс 1300 7241



Пасив
Код

рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7 200
Капітал у дооцінках 1405
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Усього за розділом 1 1495 7215

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500
Довгострокові кредити банків 1510 -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -
Усього за розділом II 1595 -

III. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 1
розрахунками з бюджетом 1620 3
у тому числі з податку на прибуток 1621 3
розрахунками зі страхування 1025
розрахунками з оплати праці 1630

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1045
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 22
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690
Усього за розділом III 1695 26
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними актинами, 
утримуваними для продажу, та групами вибутім 1700 -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 -
Баланс і / 1900 7241

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

Керівник
Мельченко Р О.

Головний бухгалтер Оганесян Л.С.



Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АСВЮ" за ЄДРПОУ

коди
2020 01 01

42887408
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 2019 р.

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Валовий:

прибуток 2090 - -

збиток 2095 ( "7 ( - )
Інші операційні доходи 2120 735
Адміністративні витрати 2130 ( 754 ) ( - )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( - )
Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 - -

збиток 2195 ( 19 ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200 -
Інші фінансові доходи 2220 50
Інші доходи 2240 -
Фінансові витрати 2250 ( із ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 18 -

збиток 2295 ( - ) ( ’ )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (3) -
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат: 

прибуток 2350 15 -

збиток 2355 ( - ) ( ' )



І
І
І

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття 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 15

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 15
Витрати на оплату праці 2505 370
Відрахування на соціальні заходи 2510 81
Амортизація 2515 68
Інші операційні витрати 2520 220
Разом 2550 754

Керівник

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 2010
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію к ‘ 2050

Головний бухгалтер

Мельченко Р.О.

Оганесян Л.С.



Підприємство

Дата (рік, місяць, число)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АСВЮ" за ЄДРПОУ

коди
2020 01 01

42887408
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2019 р.

1801004Форма N 3 Код за ДКУД

Стаття Код
рядка За звітний період За аналогічний період 

попереднього року

1 2 3 4
І. 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 ЗОЮ
Надходження від отримання субсидій, дотацій ЗОН
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках 3025

Надходження від операційної оренди 3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045

Інші надходження 3095 705
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 299 ) ( - )
Праці 3105 ( 283 ) ( - )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 77 ) ( - )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 69 ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ' ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117
( - ) ( )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118
( 69 ) ( - )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 19 ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (42) -

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 3200
необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215
дивідендів 3220 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255 ( 7000 ) ( - )
необоротних активів 3260 ( 98 ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 (7098)



III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 7200
Отримання позик 3305 -

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310

Інші надходження 3340 - -
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350 ( ) ( )
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків ЗЗбО ( - ) ч - )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365
( ) ( )

Інші платежі 3390 ( ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 7200 -

1 2 3 4
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 60
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 60

Керівник

Головний бухгалтер
< ■

Оганесян Л.С.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 24.02.2020 року

Директор
ТОВ УАК "Кредо" Махмудов Г.І.



КОДИ

Підприємство

Дата (рік, місяць, число) 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ

З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АСВЮ" 32 '11 1ЮУ
(найменування)

Звіт про власний капітал 
за 2019 р.

42887408

І
І
І

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код 

рядка

Зареєстро
ваний 

капітал

Капітал у 
дооцін

ках

Додатко
вий 

капітал

Резерв
ний 

капітал

Нерозпо
ділений 

прибуток 
(непокри

тий збиток)

Неопла- 
чений 

капітал

Вилу
чений 

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 - - - - 15 - - 15

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

Дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 4111 - - - - - - - -

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

Відрахування до резервного 
капіталу

4210 - - - - - - - -

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240
7200 (7200)

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 - - - - 7200 - 7200

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)

4260
* \ -

Інші зміни в капіталі 4290 - - - -
Разом змін у капіталі 4295 7200 і

о ’. 15 - - 7215
Залишок 
на кінець року 4300 7200 ї V- о /

________
15 - - 7215

Керівник

І Головний бухгалтер

І Фінансова звітність підтверджена аудиторська

І
Директор
ТО В УАК "Кредо"

І

Мельченко Р.О.

Оганесян Л.С.

ахмудов Г.І.
РСЬКА

МПАНІЯ

.2020 року

ІНСЬКАХ^

’ІКРЕДО
іяентифітіида /о\0П32158755/^

І



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВЮ»

код за ЄДРПОУ 42887408

За 2019 рік

і



Повний пакет фінансової звітності який включає Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про 
фінансові результати (звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний 
капітал і відповідні примітки, в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що 
вимагається МСФЗ.

Звіт про фінансовий стан 
станом на 31 грудня 2019 року 

/в тисячах гривень)
АКТИВИ Примітки На кінець На початок

звітного звітного
періоду періоду

Необоротні активи
Нематеріальні активи 7.2. 10
Основні засоби 7.1. 72
Інвестиції до погашення 7.3. 6 903
Всього необоротні активи 6985
Поточні активи
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 7.4. 196
Грошові кошти та їх еквіваленти 7.5. 60
Всього поточні активи 256
Усього активи 7 241
Власний капітал та зобов’язання
Власний капітал
Статутний капітал 7.9. 7 200 -
Нерозподілені прибутки 7.9. 15 -
Усього капітал 7 215 -
Поточні зобов ’язання і забезпечення
Короткострокові забезпечення 7.8. 22 -
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 7.7. 4 -
Всього зобов’язання 26
Разом власний капітал та зобов’язання 7 241 -

І
І
І

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за 2019 р.

(в тисячах гривень)
Стаття Примітки За звітний За

період аналогічний
період

попереднього
року

Інші операційні доходи 7.10.1. 735
Адміністративні витрати 7.10.2. (754)
Інші фінансові доходи 7.10.3. 50
Фінансові витрати 7.10.3. (13)
Прибуток до оподаткування 7.11. 18
Витрати з податку на прибуток 8. (3)
Прибуток (збиток) 7.11. 15
Усього сукупний дохід (збиток) за рік 15

2

&



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за2019р.

(в тисячах гривень)
Стаття Примітки За звітний За

Операційної діяльності

період аналогічний 
період 

попереднього 
року

Інші надходження ( надходження відсотків за 
короткостроковими депозитами)

705 •

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) (299)
Праці (283)
Відрахувань на соціальні заходи (77)
Зобов’язань з податків і зборів (69)
Витрачання на оплату авансів (19)
Чисті потоки грошових коштів від операційної 
діяльності
Інвестиційна діяльність

(42)

Витрачання на придбання фінансових інвестицій (7000) -
Витрачання на придбання необоротних активів (98) -
Чисті потоки грошових коштів від 
інвестиційної діяльності 
Фінансова діяльність

(7098)

Надходження від власного капіталу 7200 -
Чисті потоки грошових коштів від фінансової 
діяльності

7200

Чистий рух грошових коштів за звітний період 60 -
Залишок коштів на початок року - -
Залишок коштів на кінець року 60 -

Звіт про зміни в капіталі 
за 2019р.

(в тисячах гривень)
Стаття Примітки Статутний Резервний Нерозподілений Усього

Залишок на 01.01.2019

капітал капітал прибуток 
(непокритий 

збиток)

капітал

Чистий прибуток(збиток) за 7.9. - - 15 15
рік
Внески учасників до капіталу 7.9. 7200 7200
Залишок на 31.12.2019 7.9. 7200 - 15 7215



1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ“АСВІО”(далі - Товариство) (код ЄДРПОУ 42887408) зареєстроване 
14 березня 2019 року відповідно до чинного законодавства України. Місцезнаходження Товариства: 
вул. Верхній Вал, буд. 66, м. Київ, 04071, Україна.

Товариство є професійним учасником фондового ринку. Виключним видом діяльності 
Товариства є управління фондами КВЕД бо.ЗО. Для здійснення своєї діяльності Товариство в 2019 
році отримало ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльність з 
управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), яка видана на 
підставі рішення НКЦПФР №460 від 29 серпня 2019 року, термін дії: з 29.08.2019 року - 
необмежений.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. -4 особи.
Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрованими учасниками Товариства є фізичні особи:

№
пп Учасники Товариства Резидентство Частка в статутному 

капіталі, грн.
Питома вага 

в СК, %

1 Супруненко Вячеслав 
Іванович Резидент

5 040 000,00 (П'ять 
мільйонів сорок тисяч 
гривень 00 копійок)

70

2 Супруненко Олександр
Іванович Резидент

1 440 000,00 (Один мільйон 
чотириста сорок тисяч 
гривень 00 копійок)

20

3 Заєць Андрій Григорович Резидент
720 000,00 (Сімсот двадцять 
тисяч гривень 00 копійок) 10

Разом 7 200 000,00 100,00

2.3АГАЛБНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та 
грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів 
при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за201О рік є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та 
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО), в редакції, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України станом 
на 01 січня 2019 року.

При формуванні фінансової звітності Товариство керується також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ, зокрема Законом України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Бухгалтерський облік з початку діяльності ведеться відповідно стандартам МСФЗ.
Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності («МСФЗ»),
2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта 

України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.3. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 

діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході 
звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в 
тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської 
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

ІЗ
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2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності
Ця фінансова звітність була затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником 

Товариства 21 лютого 2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни 
до цієї фінансової звітності після її затвердження.

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
З.І.Основи оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основні історичної вартості активів та справедливої або 

амортизованої вартості фінансових активів та зобов’язань відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки 
фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Такі методи 
оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б отримана за продаж 
активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату 
оцінки.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1 Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 

застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ 
наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, 
яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони 
застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом відповідно до вимог 
МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, згідно 
наказу №2 від 14.03.2010р.

3.2.2 Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, 

інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, 
для яких інші політики можуть бути доречними.

3.2.3 Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розробленні у 
відповідності до МСФЗ.

3.2.4 Методи подання інформації у фінансових звітах
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 

здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні 
класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види 
грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний доход передбачає подання витрат 
визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або 
собівартості реалізації, згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини 
собівартості або адміністративну діяльність.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.3.1 Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли 

воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або 
продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються:
- поточні зі строком виконання до 12місяців;
- довгострокові зі строком виконання більше 12 місяців.
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за 

амортизованою собівартості, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
- модель бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активам; та
- характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
- фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку або 

збитку;
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- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у іншому сукупному доході;

- фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов’язань:
- фінансові зобов’язання, оцінені за амортизаційною собівартістю;
- фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство 

оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку фінансового активу або 
фінансового зобов'язання, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) 
витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового 
активу або фінансового зобов'язання.

Активи, які Товариство утримує з метою отримання передбачених договором грошових потоків 
(виключно платежі основного боргу та відсотків на непогашену суму основного боргу) 
обліковуються по амортизованій вартості по моделі ефективної ставки відсотка. Прибутки (збитки) 
по доходам, вибутті, знеціненню чи рекласифікації визнаються в звіті про прибутки чи збитки. 
Станом на 31.12.2019р. в складі активів Товариства обліковуються по амортизованій вартості ОВДП.

Активи, які Товариство утримує з метою отримання платежів в рахунок основного боргу, 
відсотків на непогашену суму основного боргу (критерії 8РРІ) га за рахунок продажу цих активів 
обліковуються по справедливій вартості через інший сукупний дохід.

Всі інші активи обліковуються по справедливій вартості через прибуток і збиток. Незалежно 
від ознак класифікації, наведеної вище, Товариство може при первісному визнанню безвідклично 
класифікувати фінансовий актив, як оцінюваний по справедливій вартості, зміни якого 
відображаються в складі прибутку чи збитку, якщо це усуває чи значно зменшує непослідовність в 
застосування принципів оцінки чи визнання, яка в іншому випадку виникла б при оцінці активів чи 
зобов’язань чи визнанню пов’язаним з ними прибутків та збитків з використанням різних принципів.

Переоцінка активів Товариства та відображення її результатів у бухгалтерському обліку 
здійснюється на дату складання звітності.

При припиненні визнання фінансового активу різниця між балансовою вартістю та отриманою 
компенсацією (включаючи будь-який актив мінус будь-яке зобов’язання) визнаються у прибутку або 
збитку.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 
відповідних розділах облікової політики.

3.3.2 Грошові кошти та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. 
Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку 
погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 
активами.

Первісна оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, 
яка дорівнює їх номінальній вартості

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 

амортизованою собівартістю.
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути 
класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 
банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу 
припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
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3.3.3 Дебіторська заборгованість та фінансові активи, що оцінюються за амортизованою 
собівартістю

Дебіторська заборгованість - це фінансовий актив, який являє собою контрактне право 
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарювання.

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною 
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за 
амортизованою вартістю.

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи 
кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових 
інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість 
інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також 
залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за 
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом 
у розмірі, що дорівнює:

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не 
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний 
ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між 
договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і 
грошовими потоками, які Товариство очікує одержати.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки 
Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання 
дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для 
виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за 
фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим 
інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обгрунтовано необхідну та 
підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне 
зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим 
інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що 
фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є 
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані 
кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю 
очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка 
за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або 
збиток від зменшення корисності.

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти 
місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно 
призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою 
вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву 
на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає 
суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, 
які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для 
фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які 
Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від 
зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, 
ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у 
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стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; 
негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Товариство застосовує спрощену модель очікуваних кредитних збитків для торгової 
дебіторської заборгованості і активів за договором, які виникають внаслідок операцій,що належать до 
сфери застосування МСФЗ 15, які не містять значного компонента фінансування, або для договорів з 
терміном погашення не більше одного року відповідно до МСФЗ 15. Відповідно до спрощеного 
підходу резерв визнається на основі очікуваних кредитних збитків протягом терміну інструменту на 
кожну звітну дату, безпосередньо з моменту надання. Величина резерву очікуваних кредитних 
збитків визнається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості на коефіцієнт сумнівності: 

-не прострочена - 1%;
-прострочена менше ніж ЗО днів - 2%;
-прострочена від 31 до 180 днів - 5%;
-прострочена від 181 дня до 1 року - 25%;
-прострочена від 1 року до 2 років - 50%
-прострочена від 2 років до 3 років - 75%;
-прострочена більше 3 років - 100%
Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 

зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, яка 
відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення 
корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи 
збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок 
створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

3.3.4 Зобов'язання
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною 

договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов’язання - це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак:
- Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання 

протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 

зобов’язань.
Подальша оцінка поточних фінансових зобов’язань відбувається за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за 

сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Товариство проводить перекласифікацію довгострокової кредиторської заборгованості в 

поточну (короткострокову), коли станом на дату балансу за умовами договору до повернення суми 
заборгованості залишилося менше ніж 365 днів.

3.3.5 Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство має юридично право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 
актив та виконати зобов’язання одночасно.

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.4.1 Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою 

використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і 
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше 
одного року та вартість яких більше 6000,00 (шість тисяч гривень 00 копійок).

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби 
оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки 
від зменшення корисності. Припинення визнання балансової вартості об’єкта основних засобів 
відбувається після його вибуття або коли не очікують майбутніх економічних вигід від його 
використання.
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3.4.2 Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи 
збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші 
витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

3.4.3 Амортизація основних засобів
Амортизація основних засобів Товариство нараховується прямолінійним методом з 

використанням таких щорічних норм:

Клас основних засобів Строк корисної експлуатації 03, (років)

Машини та обладнання / Офісне обладнання 5
Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації та нарахованих збитків від знецінення.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного 

використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. 
Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив 
класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

3.4.4 Нематеріальні активи
Нематеріальний актив - немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути 

ідентифікований.
Актив є ідентифікованим, якщо він:
- може бути відокремлений, тобто його можна відокремити або відділити від суб’єкта 

господарювання і продати, передати, ліцензувати, здати в оренду або обміняти індивідуально або 
разом з пов’язаним з ним контрактом, ідентифікованим активом чи зобов’язанням, незалежно від 
того, чи має суб’єкт господарювання намір зробити це,

або
виникає внаслідок договірних або інших юридичних прав, незалежно від того, чи можуть вони 

бути передані або відокремлені від суб’єкта господарювання або ж від інших прав та зобов’язань.
Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Очікуваний строк корисного використання по класах нематеріальних активів представлений 

таким чином:

Амортизація нематеріальних активів здійснюються прямолінійним методом на визначений 
Товариством термін корисного функціонування. Нематеріальні активи, які виникають у результаті 
договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

Клас нематеріальних активів Строк корисної експлуатації НА, (років)
Комп’ютерні програми 2

3.4.5 Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його 
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, 
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки 
якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. 
Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в 
майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на 
систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.5. Оренда
На початку дії договору оренди Товариство оцінює чи є договір орендою, або чи містить 

договір оренду. Договір є, чи містить оренду, якщо договір передає право контролювати 
користування ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін на компенсацію.

На дату початку оренди Товариство визнає актив з права користування та орендне зобов’язання 
за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі 
дисконтуються, застосовуючи припустиму ставку відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко 
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визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар застосовує ставку по якій він 
може залучити додаткові позикові кошти.

Товариство, нараховуючи амортизацію активу з права користування, застосовує вимоги щодо 
амортизації МСБО 16 Основні засоби.

Після дати початку оренди Товариство визнає у прибутку або збитку:
- проценти за орендним зобов’язанням;
та
- змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у якому 

сталася подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.
Товариство визначає строк оренди, як невідмовний період оренди разом з обома такими 

періодами:
- періодами, які охоплюється можливістю продовження оренди у випадку, якщо Товариство 

обґрунтовано впевнено у тому, що воно реалізує таку можливість;
та
- періодами, які охоплюється можливістю припинити дію оренди, якщо орендар обґрунтовано 

впевнений у тому, що він не реалізує таку можливість.
Амортизація активу у формі права користування нараховується протягом строку оренди, 

передбаченим договором, відповідно до якого Товариство отримує право на використання активу й 
одночасно зобов'язується регулярно вносити орендні платежі на користь орендодавця.

3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 

податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 
Товариство за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 
основному чинних) на дату балансу

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє 
собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкова активи визнаються з урахуванням імовірності 
наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані 
тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів 
переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що 
буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від 
відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні 
та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім 
випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у власному капіталі 
або від об'єднання бізнесу.

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, 
які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

3.7. Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань
3.7.1. Забезпечення
Забезпечення визнається тоді, коли Товариство має теперішнє зобов’язання (юридичне або 

конструктивне) внаслідок минулої події, та існує ймовірність, що для погашення зобов'язання 
знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і сума зобов’язання може бути 
достовірно оцінена.

Товариство створює; резерв забезпечень на виплату відпусток працівникам. Величина 
забезпечення на виплату відпусток визначається як добуток кількості днів невикористаної 
працівниками відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення розрахунку, 
враховуючи відрахування на соціальне страхування з цих сум. Розмір створеного резерву підлягає 
інвентаризації на кінець року.

3.7.2. Доходи та витрати
Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження 

чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є

її
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збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками учасників.
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє 

зобов’язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив 
передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.

При визначені вартості винагороди від управління активами Товариство відповідно до МСФЗ 
15 використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, 
зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. 
Враховуючи принцип професійного скептицизму для змінної вартості винагороди розрахунок доходу 
здійснюється на кінець кожного місяця.

Результат визначення розміру винагороди по управлінню активами оформлюється актом 
виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату.

Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх 
наведених далі умов:

а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового 
активу;

б) Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов’язані з фінансовим 
активів;

в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка 
зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими 
інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ж) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:
- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;
- є ймовірність, що економічні вигоди, пов’язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;
- суму дивідендів можна достовірно оцінити.
Доходи від управління активами фондів включають в себе винагороди окремо по кожному 

фонду, розмір яких встановлюється в відповідних документах ІСІ та НПФ.
Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати 

надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на 
дату балансу.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або 
зменшення зобов’язань.

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи 
амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є зменшення чистих 
активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не 
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов’язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 
доходи.

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
3.7.3. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість наступних 
короткострокових виплат працівникам, якщо очікується, що вони будуть повністю сплачені у 
повному обсязі протягом дванадцяти місяців після закінчення річного звітного періоду, у якому 
працівники надавали відповідні послуги: заробітна плата, оплачені щорічні відпустки та тимчасова 
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непрацездатність Для оцінки короткострокових зобов’язань Товариство не застосовує 
дисконтування.

3.7.4. Соціальні (в т.ч. пенсійні) зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує єдиний соціальний внесок 

на фонд оплати праці. Поточні внески розраховуються, як процентні нарахування (22%) на фонд 
заробітної плати. Витрати на ЄСВ відображаються у періоді нарахування належної заробітної плати 
та надає працівникам права на соціальні гарантії.

3.7.5. Умовні зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація 

про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі 
економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про 
умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

3.8. Прийняття нових стандартів
У зв’язку з реєстрацією Товариства в 2019 році датою застосування всіх МСФЗ обрано початок 

здійснення господарської діяльності.
МСФЗ (ІГК8) 16 «Оренда»
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено 

стандарт МСФЗ 16 «Оренда», що був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСБО (ІА8) 17 
«Оренда».

МСФЗ 16 «Оренда» набув чинності 01 січня 2019 року. Стандарт встановлює принципи 
визнання, оцінки, подання оренди та розкриття інформації про неї. Мета полягає у тому, щоб 
забезпечити надання орендарями та орендодавцями доречної інформації у такий спосіб, щоб ці 
операції були подані достовірно. На основі цієї інформації користувачі фінансової звітності можуть 
оцінити вплив оренди на фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
суб'єкта господарювання. МСФЗ 16 «Оренда» застосовується з моменту створення Товариства.

Стандарти та поправки, які були випущені, але не набрали чинності.
Нижче наводяться стандарти та поправки, які були випущені, але ще не набули чинності на 

дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство має намір застосувати ці стандарти з дати 
їх вступу в силу.

Концептуальна основа фінансової звітності
У новій редакції оновлено структуру документа, визначення активів і зобов'язань, а також 

додано нові положення з оцінки та припинення визнання активів і зобов'язань, подання і розкриття 
даних у фінансовій звітності за МСФЗ. Згідно нової редакції інформація, представлена у фінансовій 
звітності, також повинна допомагати користувачам оцінити ефективність керівництва компанії в 
управлінні економічними ресурсами. Принцип обачності трактується через підтримку нейтральність 
представлених даних. Обачність визначається як прояв обережності при винесенні суджень в умовах 
невизначеності. Правдиве уявлення даних трактується як подання суті операцій, а не тільки їх 
юридичної форми. Нова редакція КОФЗ передбачає дві форми звітності: звіт про фінансовий стан і 
звіт про фінансові результати. Інші форми об'єднані під назвою «інші форми і розкриття», 
визначається, що дані фінансової звітності представляються за певний період і містять порівняльну 
інформацію, а також за певних обставин - прогнозні дані.

У новій редакції КОФЗ вводиться поняття «звітуюче підприємство», під яким мається на увазі 
сторона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітності.

Вираз «економічний ресурс» замість терміну «ресурс» підкреслює, що Рада МСФЗ більше не 
розглядає активи лише як фізичні об'єкти, а, скоріше, як набір прав. Визначення активів і зобов'язань 
не відносяться до «очікуваних» надходжень або відтоків. Замість цього визначення економічного 
ресурсу відноситься до потенціалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економічні вигоди.

Нова глава КОФЗ присвячена опису різних методів оцінки (історична і поточна вартість 
(справедлива вартість, вартість використання)), інформації, яку вони надають.

Ефективна дата 01.01.2020р. Дострокове застосування дозволяється.

МСФЗ (ІГК8) 3 «Об'єднання бізнесу» - внесено зміни до визначення «бізнесу», яке вплинуло 
на відображення в обліку та звітності об'єднання бізнесів;
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Нова поправка до ІЕК8 3 змінила тільки Додаток А з Визначеннями термінів, а також 
керівництво по застосуванню та ілюстративні приклади - таким чином, ніяких змін в основних 
статтях стандарту не відбулося.

Зміни роз'яснюють вимоги до корпоративного придбання, щоб класифікувати його як бізнес і 
додають керівництво і ілюстративні приклади.

Ця зміна набуває чинності з 1 січня 2020 року.

МСБО (ІА8) 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО (ІА8) 8 «Облікові політики, зміни 
в облікових оцінках та помилки»

Поправка пов'язана з визначенням суттєвості інформації. Визначення стало більш точним.
Згідно з новим визначенням, інформація є суттєвою, якщо обґрунтовано очікується, що її 

пропуск, спотворення або затуманення може вплинути на рішення основних користувачів фінансової 
звітності загального призначення, винесені на підставі такої фінансової звітності, що представляє 
фінансову інформацію про звітуючу компанію

Поправка набуває чинності з 1 січня 2020 року.
За оцінкою керівництва Товариства зазначені зміни не матимуть суттєвого впливу на фінансову 

звітність Товариства.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФОЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 
інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»

Зміни стосуються процентних ставок (такі як ЬІВОК, ЕІЖІВОК і ТІВОК.), що 
використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних 
інструментів.

Поправки:
-змінили вимоги до обліку хеджування: при обліку хеджування передбачається, що 

контрольний показник процентної ставки, на якому засновані грошові потоки, що хеджуються і 
грошові потоки від інструменту хеджування, не зміниться в результаті реформи;

-обов'язкові для всіх відносин хеджування, на які безпосередньо впливає реформа 
внутрішньобанківської ставки рефінансування;

-не можна використовувати для усунення будь-яких інших наслідків реформи;
-вимагають розкриття інформації про ступінь впливу поправок на відносини хеджування.
Поправки набувають чинності з 01,01.2020р. Дострокове застосування дозволяється.

За оцінкою керівництва Товариства зазначені зміни не матимуть суттєвого впливу на фінансову 
звітність Товариства.

4. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ
ЗВІТНОСТІ.

У зв’язку з реєстрацією Товариства в 2019 році датою застосування МСФЗ обрано початок 
здійснення господарської діяльності.

5. ОСНОВНІ ПРИПУЩЕННЯ, ОЦІНКИ ТА СУДЖЕННЯ
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають 

вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 
попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за 
результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. Хоча ці 
розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні 
результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо 
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення 
й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

5.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво Товариство застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 
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політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних 
рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 
Товариства;

- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариство посилається на прийнятність наведених 

далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
- вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
- визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у 

концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариство враховує найостанніші положення інших 

органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну 
основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві 
практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювалися.
5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариство
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В 
інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим 
інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до 

оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 
невизначеності оцінок, тому що:

вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 
базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних 
курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а 
також специфічних особливостей операцій;

та вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на 
доходи (витрати) може бути значним.

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої 
вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого 
рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на 
професійній компетенції працівників Товариства, досвіді та минулих подіях, а також з 
використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних 
оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, 
досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 
значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 

інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 
грунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших 
факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних 
паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на 
оцінку фінансових інструментів.

5.5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це відсоткова ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх 

потоків доходів в єдине значення теперішньої вартості (поточної вартості), яка є базою для 
визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана 
інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об’єкти 
інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня 
ризик на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:
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- вартості грошей у часі;
- вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають 

різні рівні компенсації;
- фактори ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2019р. середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у 

національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено 
ліквідаційну комісію, становила 9,8% річних. Інформація, що використана для визначення 
середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням 
ІШр$://Ьапк.йОУ.иа/5І:аІ:і5бс/8ЄСї:ог-1їпапсіаІ/сІаіа-$есіог-1їпапсіаІ#2Т5 розділ «Вартість строкових 
депозитів за даними статистичної звітності банків України».

5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. 
Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за 
наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових 
потоків за даним активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання 
фінансового активу.

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату 
виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими 
активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь 
строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених 
фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного 
зростання кредитного ризику).

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, 
як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до 
того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки 
платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або 
реструктуризації).

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий 
інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати 
свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі 
зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не 
обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових 
потоків.

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на 
підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими 
інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює 
діяльність.

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто 
на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому 
звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство 
з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже 
чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних 
збитків.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
б.І.Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 0 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на 
кінець кожного звітного періоду.

15



Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю

Методики оцінювання
Метод 
оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 
витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх еквівалентів 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартості

Ринковий Офіційні курси НБУ

Дебіторська 
заборгованість

Первісна та подальша оцінка 
дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на 
дату оцінки.

Дохідний Контрактні умови,
ймовірність погашення, 
очікувані вхідні
грошові потоки

Поточні 
зобов’язання

Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань
здійснюється за вартістю
погашення

Витратний Контрактні умови,
ймовірність погашення, 
очікувані вихідні
грошові потоки

6.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
В складі активів, що оцінюються за справедливою вартістю, Товариства обліковуються грошові 

кошти АТ «АСВЮ БАНК» на депозитному рахунку з правом поповнення та зняття в сумі 60 тис. 
грн., які відображені в Звіті по фінансовий стан по номінальної вартості.

Товариство використовує ієрархію справедливої вартості згідно вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості». Цей МСФЗ встановлює ієрархію справедливої вартості, у якій передбачено три 
рівня вхідних даних для методів оцінки вартості, що використовуються для оцінки справедливої 
вартості. Ієрархія справедливої вартості встановлює найвищий пріоритет для цін котирування 
(нескоригованих) на активних ринках на ідентичні активи або зобов'язання (вхідні дані 1-го рівня) та 
найнижчий пріоритет для закритих вхідних даних (вхідні дані 3-го рівня).
Вхідні дані 1-го рівня - це ціни котирування (нескориговані) на активних ринках на ідентичні активи 
або зобов'язання, до яких суб'єкт господарювання може мати доступ на дату оцінки.

Вхідні дані 2-го рівня - це вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1-го рівня), які 
можна спостерігати для активу чи зобов'язання, прямо або опосередковано. До вхідних даних 2-го 
рівня належать:

а) ціни котирування на подібні активи чи зобов'язання на активних ринках;
б) ціни котирування на ідентичні або подібні активи чи зобов'язання на ринках, які не є 

активними;
в) вхідні дані, окрім цін котирування, які можна спостерігати для активу чи зобов'язання, 

наприклад:
(i) ставки відсотка та криві дохідності, що спостерігаються на звичайних інтервалах 

котирування;
(ii) допустима змінність; та
(iii) кредитні спреди
Вхідні дані 3-го рівня - це вхідні дані для активу чи зобов'язання, яких немає у відкритому 

доступі. Закриті вхідні дані слід використовувати для оцінки справедливої вартості, якщо відповідних 
відкритих даних немає, що передбачається в ситуаціях, коли діяльність ринку для активу або 
зобов'язання на дату оцінки незначна, або її взагалі немає. Отже, закриті вхідні дані мають 
відображати припущення, які використовували б учасники ринку, встановлюючи ціну на актив або 
зобов'язання, в тому числі припущення про ризик.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 
вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів 
фінансової звітності.
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6.3. Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»: 
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

(тис, грн.)
Балансова вартість Справедлива вартість

На 01.01.2019р. На 31.12.2019р. На 01.01.2019р На 31.12.2019р.
Грошові кошти - 60 - 60
Фінансові інвестиції, які 
оцінюються за амортизованою 
вартістю(ОВДП)

- 6 903 - 7199*

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками за виданими 
авансами

- 19 - 19

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих 
доходів

- 177 - 177

♦Справедлива вартість ОВДП вказана з урахуванням накопиченого купонного доходу. Справедлива вартість ОВДП 
без урахування накопиченого купонного доходу складає 7 064 тис. грн. Для визначення оцінки справедливої вартості ОВДП 
використані вхідні дані 1-го рівня ієрархії справедливої вартості.

Зміни справедливої вартості активів та зобов’язань Товариства між датою первісного визнання 
та звітною датою 31.12.2019 відсутні.

Вплив періодичних оцінок справедливої вартості на прибуток або збиток у звітному періоді 
відсутній.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 
вартості є достатнім, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 
інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів 
фінансової звітності.

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЄ СТАТТІ ПОДАНІ У ФІНАНСОВИХ 
ЗВІТАХ

Компанія далі наводить додаткову інформацію, яка необхідна для кращого розуміння 
результатів діяльності Компанії.

7.1. Основні засобі
Станом на 31.12.2019 року балансова вартість основних засобів становить 72 тис. грн.

тис, грн.
Актив у формі права 

користування
Машини та 
обладнання

Всього

Основні засоби
Надходження 292 83 375
Вибуття (292) - (292)
Станом на 31.12.2019р. - 83 83
Накопичена 
амортизація
Нараховано 52 11 63
Вибуття (52) - (52)
Станом на 31.12.2019р. - 11 11

14.03.2014 року Товариством був укладений з ТОВ «НПП АВАНГОР» договір оренди 
нежитлового приміщення № 4703/19, загальною площею 47.10 кв.м на 35 місяців, який був 
розірваний у вересні 2019 року.

7.2. Нематеріальні активи
Станом на 31.12.2019 року балансова вартість нематеріальних активів становить 10 тис. грн. і 

складається з програмної продукції "1С:Підприємство 8.УТП".
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Всього
Нематеріальні активи
Надходження 15
Вибуття -
Станом на 31.12.2019р. 15
Накопичена амортизація -
Нараховано 5
Вибуття -
Станом на 31.12.2019р. 5

7.3. Довгострокові фінансові інвестиції
На балансі Товариства обліковуються по амортизованій вартості ОВДП в сумі 6903 тис. грн. 

Вони були придбані з метою утримання до погашення. 
Емітент І8Ш Кількість,

шт.
Номінальна вартість, 

тис грн.
Балансова вартість, 

тис. грн.
Міністерство 
фінансів України, 
облігації

11А4000204002 6 403 6 403 6 903

Всього 6 403 6 903

7.4. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються 

на активному ринку, класифікуються як «дебіторська заборгованість за виданими авансами» та «інша 
поточна дебіторська заборгованість» і обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням 
збитків від знецінення та сумнівної заборгованості.

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості на 31.12.2019 року проводиться 
відповідно МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Дебіторська заборгованість за станом на Зігрудня 201°року представлені таким чином: 
____________________________________________________________________________ (тис, грн.)

Станом на Зігрудня 2019 року Товариство не має простроченої дебіторської заборгованості. 
Строк виникнення заборгованості не перевищував 365 днів.

Дебіторська заборгованість за строками виникнення наведена у таблиці нижче:

Стаття На 01.01.2019р. На 31.12.2019р.
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
за виданими авансами (переоплата за 
роботи, послуги) 0 19
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з нарахованих доходів (нараховані відсотки 
по поточному депозиту та за ОВГЗ) 0 177
Разом 0 196

(тис. грн.)

Найменування

Всього 
на 

кінець 
року

Дебіторська заборгованість за строками

до 12 
місяців

від 12 місяців 
до 18 місяців

від 18 місяців 
до 36 місяців

Станом на 31.12.20]9р.
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками за виданими авансами 19 19
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів 177 177
Всього дебіторська заборгованість 196 196

Дебіторська заборгованість обліковується за справедливою вартістю та є поточною. Станом на 
31.12.2019 року сумнівна заборгованість відсутня.
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Загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки за дебіторською заборгованістю склала 0,2 
тис.грн. (1% від заборгованості станом на 31.12.2019р.).

7.5. Грошові кошти
Грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості.
Грошові кошти включають кошти в АТ «АСВІО БАНК» на депозитному рахунку з правом 

поповнення та зняття.

(тис, грн.)
Рахунок на 01.01.2019р. на 31.12.2019р.
Інші рахунки у банку в національній валюті 
(депозитний рахунки в національній валюті в 
АТ «АСВІО БАНК» МФО 353489)

0 60

Всього 0 60
АТ «АСВІО БАНК» має кредитний рейтинг рівня иаАА+, прогноз «стабільний»,рейтинг 

иаАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими 
позичальниками або борговими інструментами (йіїр:/Ау\у\у.сгеШСгабпй.иа/ги/га{е_1іІ5І:огу/21/677/), 
тому кошти обліковуються по номінальній вартості.

7.6. Оренда
Станом на 31,12.2019 р. товариство є суборендарем нежитлових приміщень, загальною 

площею 47.1 кв.м., за Договором суборенди об’єкта нерухомого майна № ВВ 47-1 від 03.09.2019 
року, укладеним з ТОВ «ПОДІЛ ЕСТЕИТ МЕНЕДЖМЕНТ», за адресою: вул. Верхній Вал, буд. 66, 
м. Київ, 04071, Україна. Термін дії договору до 31 серпня 2020 року. Орендні платежі та витрати по 
утриманню приміщення відображені в складі адміністративних витрат в сумі 34 тис. грн.

7.7.3обов’язання
Загальна сума зобов’язань Товариства станом на 31.12.2019 року складають 4тис. грн.
Станом на 31.12.2019р. зобов’язання Товариства мають наступний склад:

(тис.грн.)

Стаття На
01.01.2019р.

На
31.12.2019р.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 0 1
Поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток 0 3
Всього 0 4

Кредиторська заборгованість є реальною, заборгованості з простроченим терміном давності не
має.

7.8 Забезпечення
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових 
виплат працівникам як забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які 
збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. Станом на 31.12.2019р. поточні забезпечення 
складають 22 тис. грн.

7.9.Власний  капітал
Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований статутний капітал Товариства становить 7 200 

00,00 (сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок, який сплачений на 100% та сформований за 
рахунок внесків засновників (учасників) Товариства грошовими коштами.

Відповідно до вимог пункту 2 статті 63 Закону України «Про інститути спільного 
інвестування», в якому зазначено, що розмір статутного капіталу компанії з управління активами 
повинен становити не менш 7 мільйонів гривень, Товариство має зареєстрований та сплачений 
статутний капітал у сумі 7 200 00,00 (сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок.

Нерозподілений прибуток складає 15 тис. грн.
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(тис, грн.)
Станом на 31 грудня 2019 року власний капітал Товариства складає 7 215 тис. грн.

Стаття На 01.01.2019р. На 31.12.2019р.
Зареєстрований капітал 0 7 200
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 0 15
Всього 0 7 215

7.10.Доходи  та витрати
7.10.1. Інші операційні доходи
Інші операційні доходи складаються із відсотків по поточному депозиту з можливістю зняття 

та поповнення коштів в сумі 735 тис. грн.

7.10.2. Адміністративні витрати
Основні витрати Товариства, що пов’язані із здійсненням її господарської діяльності є 

адміністративні витрати. Загальний розмір цих витрат за звітний період, складає 754тис. грн., у тому 
числі:

(тис, грн.
Витрати За звітний період
Матеріальні витрати 15
Витрати на оплату праці 370
Внески на соціальні заходи 81
Амортизація 68
Інші операційні витрати всього, з них: 220

членські внески до УАІБ 63
витрати на оплату послуг дизайну 37
винагорода за консультаційні, інформаційні, аудиторські й 
інші послуги 23
витрати на оренду офісу 59
витрати на охорону приміщення 8
плата за розрахунково-касове обслуговування й інші послуги 
банків 5
Витрати на сплату за ліцензії 3
витрати на оплату послуг зв'язку 2
Інші витрати 20

Разом 754

7.10.3. Фінансові доходи та витрати
Фінансові доходи складаються із нарахованих відсотків по ОВДП в сумі 50 тис. грн.
Фінансові витрати Товариства повністю сформовані за рахунок нарахованих процентів за 

орендними зобов'язаннями. За рахунок нарахованих, але не сплачених процентів, збільшувалося 
непогашене зобов’язання по операції з оренди офісного приміщення. Загальний розмір цих витрат за 
звітний період склав 13 тис. грн., які відображені у звіті звіт про сукупні доходи Товариства.

7.11. Прибутки та збитки
За результатами всіх видів діяльності за звітний період Товариством отриманий прибуток до 

оподаткування в розмірі 18 тис. грн. Витрати з податку на прибуток склали 3 тис. грн. Чистий 
прибуток Товариства за звітний період склав 15 тис. грн.

8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Відповідно до п. п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового Кодексу України об'єктом 

оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, 
який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до 
оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової
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звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток 
підприємств» Податкового Кодексу України.

Для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням 
непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний 
(податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування визначається 
без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення 
об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Товариство на основі п. 134.1.1 ПКУ прийняло рішення про незастосування коригувань 
фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта 
оподаткування минулих податкових (звітних) років).

За звітний період витрати з податку на прибуток складають 3 тис. грн.

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов’язані сторони Товариства включають учасників, ключовий управлінський персонал, 

підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем, підприємства, 
що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також компанії, стосовно 
яких у Товариства є істотний вплив.

Засновники (учасники) та управлінський персонал Товариства
Засновник (учасник) Супруненко Вячеслав Іванович
Засновник (учасник) Супруненко Олександр Іванович
Засновник (учасник) Заєць Андрій Григорович
Директор Мельченко Роман Олексійович

Інформація про власників Товариства :

№ Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 
особи - власника 
(акціонера, учасника) 
заявника

Вид участі 
(одно
осібно або 
спільно)

Реєстраційни 
й номер 
облікової 
картки 
платника 
податків (за 
наявності)

Паспортні дані фізичної 
особи, про яку подається 
інформація (серія (за 
наявності) та номер 
паспорта, дата видачі та 
найменування органу, що 
його видав)

Частк 
а в 
стату 
тному 
капіт 
алі 
КУА, 
%

1 Супруненко Вячеслав 
Іванович

одноосібно

X
паспорт серії 
виданий /х

70

2 Супруненко 
Олександр Іванович

одноосібно

X
паспорт серії .
виданий X

20

3 Заєць Андрій
Григорович

одноосібно

X
паспорт серії х

•* »
10

X- не Зїїу ро^ри'іТЯ
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Інформація про пов'язаних осіб власників Товариства - фізичних осіб:
№ Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної
особи - власника 
заявника та її прямих 
родичів, інших
пов'язаних осіб
(ступінь родинного
зв'язку)

Реєстра
ційний 
номер 
облікової 
картки 
платника 
податків

Ідентифіка
ційний код 
юридичної 
особи, щодо 
якої існує
пов'язаність

Повне найменування
юридичної особи, щодо якої 
існує пов'язаність

Частка 
в 
статути 
ому 
капітал 
і 
пов'яза 
ної 
особи, 
%

Посада у 
пов'язані 
й особі

1 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
41183808 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ"

69,9999

2 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
41179278 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

69,9993

3 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42799432 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"СУПРО ГРУП"

100

4 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42887408 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АСВЮ»

70

5 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42758595 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НП 17 

А"

70

6 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42758548 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НП 

17"

70

7 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42600915 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

КОМПЛЕКС"

70

8 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42600852 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

НЕКСТ"

70

9 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

42600737 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ПРАЙМ"

70

10 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42574325 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ІНДАСТРІАЛ"

70

11 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43071127 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ПРОМ"

70

X - це даб розкриття
22



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

39907319 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ- 
ГРУП"

70

13 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42014780 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВАТЕРРА"

70

14 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
42004788 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"РЕНУМ"

70

15 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
32706865 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПАЛАДІС"

25,5

16 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
32706856 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР 

"ЕКВІТАС"

25,5

17 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
31807519 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВОЗАХИСНИК"

50 Голова 
наглядов 
ої ради

18 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
09809192 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АСВЮ БАНК"
61,2542 Член 

наглядов 
ої ради

19 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
34936209 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПРОПРІО"

100

20 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43381921 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН- 

ЕКСПО"

70

21 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43356392 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ 

ПРОПЕРТІЗ"

70

22 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341763 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

КОНЦЕПТ"

70

23 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341700 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ПРОУН"

70

24 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

* 43341669 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
БРІДЖ ПОІНТ"

70

25 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341627 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ГІ РОМЕН АД"

70

26 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341564 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

БРІДЖ ЛАЙН"

70

27 Супруненко Вячеслав 
Іванович (брат 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341501 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

РІВЕР ЛАЙН"

70

23



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

28 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

42758595 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НП 17 
А”

20

29 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

42758548 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НП 
17"

20

ЗО Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

42600915 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
КОМПЛЕКС"

20

31 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

Х

42600852 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
НЕКСТ"

20

32 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

42600737 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ПРАЙМ"

20

33 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

42574325 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ІНДАСТРІАЛ"

20

34 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

43071127 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ПРОМ"

20

35 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

39907319 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ- 
ГРУП"

20

36 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

42014780 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АВАТЕРРА"

20

37 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

42004788 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РЕНУМ"

20

38 СупруненкоІван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

21720744 ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРГАНІЗАЦІЯ ВАГОННОЇ 

ДІЛЬНИЦІ СТ. КИЇВ- 
ПАСАЖИРСЬКИЙ 

(ППО ВД СТ. київ- 
ПАСАЖИРСЬКИЙ)

Директор

X- ц£ За? розкриття
24



 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

39 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

36972631 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІРОН 
2010"

16

40 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

43204178 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
КАРГО"

50

41 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

43204007 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ІНДУСТРІЯ"

50

42 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

43381921 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН- 
ЕКСПО"

20

43 Супруненко Іван 
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43356392 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ 

ПРОПЕРТІЗ"

20

44 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341763 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

КОНЦЕПТ"

20

45 Супруненко Іван 
Петрович(батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341700 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ПРОУН"

20

46 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341669 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

БРІДЖ ПОІНТ"

20

47 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

43341627 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ПРОМЕНАД"

20

48 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
43341564 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

БРІДЖ ЛАЙН"

20

49 Супруненко Іван
Петрович (батько 

Супруненка Вячеслава 
Івановича та 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X

43341501 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
РІВЕР ЛАЙН"

20

•% - НЄ За# На р<укриТТЯ
25



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

50 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
32706865 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПАЛАДІС"

50

51 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича) X

42887408 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «АСВЮ»

20

52 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича) X

32706856 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР 

"ЕКВІТАС"

50

53 Супруненко Олександр 
Іванович (брат

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
31807519 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВОЗАХИСНИК"

50 Директор

54 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
09809192 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АСВЮ БАНК"
28,6474

55 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича) •X

41183808 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ"

20,0003

56 Супруненко Олександр 
Іванович (брат 

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
41179278 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 
КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
"АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

19,9993

57 Супруненко Олександр 
Іванович (брат

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X
1863188 КОМПАНІЯ 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФАВОРІЯ ГРУП ЛТД»

100

58 Супруненко Олександр 
Іванович (брат

Супруненка Вячеслава 
Івановича)

X

42999290 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"АНЕСТ РІТЕЙЛ"

100

59 Супруненко Олена
Леонідівна (дружина 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
32706856 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР 

"ЕКВІТАС"

Директор

60 Супруненко Олена 
Леонідівна (дружина 

Супруненка Олександра 
Івановича)

X
34694820 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

"АСТРУМС"
100 Директор

Інші пов'язані особи 
Супруненка Вячеслава 

Івановича та 
Супруненка Олександра 
Івановича не володіють 

10 і більше % у 
господарських 

товариствах та не є 
керівниками в таких 

товариствах

■х - НЄ?йЛ
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61 Заєць Андрій 
Григорович

к
42758595 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НП 17 

А"

10

62 Заєць Андрій 
Григорович

X

42887408 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ 

АКТИВАМИ «АСВЮ»

10

63 Заєць Андрій 
Григорович

X

42758548 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НП 
17"

10

64 Заєць Андрій 
Григорович

X
42600915 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

КОМПЛЕКС"

10

65 Заєць Андрій 
Григорович

X

42600852 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
НЕКСТ"

10

66 Заєць Андрій 
Григорович

X

42600737 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ПРАЙМ"

10

67 Заєць Андрій 
Григорович

X

42574325 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ІНДАСТРІАЛ"

10

68 Заєць Андрій 
Григорович

X

43071127 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ПРОМ"

10

69 Заєць Андрій 
Григорович

X

39907319 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ- 
ГРУП"

10

70 Заєць Андрій 
Григорович

X
42014780 ТОВАРИСТВО 3 

ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВАТЕРРА"

10 Директор

71 Заєць Андрій 
Григорович

X

42004788 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РЕНУМ"

10

72 Заєць Андрій 
Григорович

X

31405933 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФІНАТЕК"

100 Директор

73 Заєць Андрій 
Григорович X

41183808 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"АНЕСТ ПРОПЕРТІЗ"

9,9998

74 Заєць Андрій 
Григорович X

41179278 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"АНЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

10,0014

75 Заєць Андрій 
Григорович X

09809192 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСВЮ БАНК"

6,4275 Член 
наглядов 
ої ради
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76 Заєць Андрій 
Григорович у-

43204178 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
КАРГО”

50

77 Заєць Андрій 
Григорович

X

43204007 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ІНДУСТРІЯ"

50

78 Заєць Андрій 
Григорович X

43381921 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН- 
ЕКСПО"

10

79 Заєць Андрій 
Григорович •х

43356392 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ 
ПРОПЕРТ13"

10

80 Заєць Андрій 
Григорович

43341763 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
КОНЦЕПТ"

10

81 Заєць Андрій 
Григорович к

43341700 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ПРОУН"

10

82 Заєць Андрій 
Григорович X

43341669 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
БР1ДЖ ПОІНТ"

10

83 Заєць Андрій 
Григорович

X

43341627 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
ПРОМЕНАД"

10

84 Заєць Андрій 
Григорович

X

43341564 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
БРІДЖ ЛАЙН"

10

85 Заєць Андрій 
Григорович х

43341501 ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
РІВЕР ЛАЙН"

10

Пов’язані особи Заєць 
Андрія Григоровича не 
володіють 10 і більше 

% у господарських 
товариствах та не є 
керівниками в таких 

товариствах

Товариство здійснювало операції з продажу та закупівлі товарів, робіт і послуг з пов’язаними 
сторонами, а саме:

- в березні 2019р.було укладено договір оренди об’єкта нерухомості №47030/19 з Товариством 
з обмеженою відповідальністю «Наукове промислове підприємство «АВАНГОР», де учасники 
Товариства є кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «НПП «АВАНГОР», який був розірваний в 
вересні 2019р.;

- 21.03.2019р. укладено договір банківського рахунку №2104-201/19Т з АТ «АСВІО БАНК», де 
учасники Товариства є одночасно акціонерами АТ «АСВІО БАНК»;

- Станом на 31.12.2019 р. грошові кошти Товариства в сумі 60 тис. грн. розміщенні на 
депозитному рахунку в АТ «АСВІО БАНК», згідно з договором банківського вкладу 
(депозиту) «Гнучкий+» №031-201/19Д з правом поповнення (з щомісячною сплатою 
процентів) від 01.04.2019., строк вкладу з 01 квітня 2019р. по 01 липня 2019р. з 
пролонгацією на строк такої ж тривалості у випадку, якщо вкладник не вимагатиме 
повернення вкладу протягом операційного часу банку на дату повернення вкладу, вклад 
розміщується з правом поповнення та з правом дострокового повного або часткового 
повернення коштів протягом всього строку дії Договору. За звітний період за зазначеним

* - не на ро^раї ТЯ 28



депозитним договором нараховані та отримані відсотки в сумі 735 тис. грн. та 705 тис. грн. 
відповідно. Дебіторська заборгованість Товариства за нарахованими відсотковими доходами 
за зазначеним договором депозиту станом на 31.12.201*3 року складає ЗО тис. грн..;

- Товариство виступило майновим поручителем ТОВ «УБМ-ГРУП» та уклало договір застави 
цінних паперів №75-201/19-3 від 11.12.2019р. з АТ «АСВІО БАНК» на суму - 6^50,6 тис. грн., 
предмет застави ОВДП;

- нарахована та виплачена заробітна плата директору Товариства Мельченку Р.О. в сумі 114,4 
тис. грн.

На 31.12.2019 року:
- Засновниками (учасниками) ТОВ «КУА «АСВІО» здійсненні внески до статутного капіталу, 

100 % грошовими коштами на банківський рахунок Товариства;

10. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ
10.1.1 Судові позови
В ході нормального ведення бізнесу Товариство час від часу може отримати претензії. 

Виходячи з власної оцінки, а також внутрішніх професійних консультацій, керівництво Товариства 
вважає, що суттєві збитки за позовами не будуть понесені. На даний час у Товариства відсутні судові 
позови.

10.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один 

варіант тлумачень, є можливість того, що податкові органи можуть піддати сумніву певне 
тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що 
Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може 
вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви від знецінення, а також на ринковий 
рівень цін на угоди. На думку управлінського персоналу, Товариство сплатило усі податки, тому 
фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатись 
податковими органами протягом трьох років.

10.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових інвестицій
Внаслідок нестабільної економічної ситуації в країні існує ймовірність, що активи не зможуть 

бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення активів у значній мірі залежить від ефективних заходів, які находяться 

поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариства 
визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва, 
виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний ризик для активів Товариства визначений як 
низький, тому очікувані кредитні збитки складають 0,2 тис. грн.

11. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є важливим 

елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності 
фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного впливу на фінансові 
показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне 
функціонування внутрішньої політики та процедур з метою мінімізації операційних і юридичних 
ризиків. Діяльність Товариства пов’язана з фінансовими ризиками: ринковим ризиком, кредитний 
ризиком і ризиком ліквідності.

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з 
якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг 
за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення.

Для Товариства суттєвим є кредитний ризик:
Кредитний ризик - являє собою ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий 

інструмент не може виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку 
іншої сторони.
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Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 
кредитоспроможності клієнтів, для чого використовується будь-яка доступна інформація щодо їх 
спроможності виконувати боргові зобов’язання.

Станом на 31.12.2019р. кредитний ризик по фінансовим активам, що оцінюються за 
амортизованою собівартістю, є низьким, що підтверджується чинниками, які враховують специфіку 
контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, так і прогнозного напрямків змін і 
умов станом на звітну дату.

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді грошових коштів 
враховуються в першу чергу дані НБУ. Відповідно до цих даних рейтинговими компаніями 
складаються рейтинги банків.
Дане судження можливе виходячи з проведеного аналізу інформації щодо надійності та стабільності 
АТ «АСВІО БАНК, в якому розміщено грошові кошти в розмірі 60 тис. грн. Станом на 20.12.2019р. 
по даним незалежного рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» (Ипр:/Луулу.сгесііі- 
гаііп§.иа/ги/гаіе_Ьіз1огу/21/677/) АТ «АСВІО БАНК» має кредитний рейтинг рівня иаАА--, 
прогноз «стабільний», рейтинг иаАА+ характеризується дуже високою кредитоспроможністю 
порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Враховуючи проведений аналіз, керівництво Товариства дійшло висновку, що банк є 
достатньо надійним.

Також для визначення впливу кредитного ризику на зміну справедливої вартості активів 
керівництво Товариства враховує вимоги Рішення НКЦПФР № 1597 від 01.10.2015р. «Про 
затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому 
ринку та вимог до системи управління ризиками». Згідно з вище зазначеним Положенням, грошові 
кошти, що знаходяться на депозитному рахунку станом на 31.12.2019, віднесений до першої групи 
активів зі ступенем кредитного ризику 0 відсотків.

До заходів з мінімізації впливу кредитного ризику Товариство відносить:
встановлення внутрішнього обмеження обсягу дебіторської заборгованості в активах 
установи;

- диверсифікацію структури дебіторської заборгованості установи;
- аналіз платоспроможності контрагентів;
- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Товариства простроченої 

дебіторської заборгованості.
Також в Товаристві для внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу 

ризиків створені: система управління ризиками, внутрішній аудит (контроль), корпоративне 
управління.

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик виникнення фінансових витрат (збитків), які пов’язані з 

несприятливою зміною ринкової вартості фінансових інструментів у зв’язку з коливаннями цін на 
чотирьох сегментах фінансового ринку, чутливих до змін відсоткових ставок: ринку боргових цінних 
паперів, ринку пайових цінних паперів, валютному ринку і товарному ринку.

Валютний ризик -це ризик, пов’язаний із впливом коливання обмінних курсів на вартість 
фінансових інструментів. Товариство може наражатися на валютний ризик, який виникає в 
основному у зв’язку з монетарними статтями.

Управління валютним ризиком не має великого значення для фінансової звітності внаслідок 
відсутності операцій в іноземній валюті.

Ціновий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 
внаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинення вони 
чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, 
що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 
Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості.

Відсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 
фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво 
усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись, і це впливає на справедливу вартість чистих 
активів. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін 
відсоткових ставок на вартість фінансових інструментів.
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Активи, які наражаються на відсоткові ризики, тис. грн.

Тип активу Станом на 31.12.2019
Банківські депозити. 60
ОВДП 6 903
Всього 6 963

Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик того, що у Товаристві можуть виникнути труднощі з коштами, 

необхідними для погашення зобов'язань по фінансовим інструментам. Ризик ліквідності може 
виникнути через неможливість швидко реалізувати фінансовий актив за ціною, що приблизно 
дорівнює його справедливій вартості. Управління ліквідністю Товариства здійснюється на основі 
прогнозу грошових потоків, в якому вказується строки грошових потоків.

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства в 
розрізі термінів погашення представлена наступним чином, тис. грн.:

Період, що закінчився 
31 грудня 2019 року

До 1 
місяця

Від 1 місяця 
до 3 місяців

ВідЗ місяців 
до 1 року

Від 1 року 
до 5 років

Більше
5 років

Всього

Торгівельна та інша 
кредиторська 

заборгованість
1 3 4

Всього 1 3 4

Управлінський персонал вважає, що доступні інструменти фінансування та очікувані грошові 
потоки достатні для фінансування поточних операцій Товариства.

Операційний ризик
Ризик виникнення збитків, які є наслідком недосконалої роботи внутрішніх процесів та систем 

установи, її персоналу або результатом зовнішнього впливу.
Операційний ризик включає:
ризик персоналу, пов’язаний з діями чи бездіяльністю установи (людським фактором) 

включаючи допущення помилки при проведенні операції, здійснення неправомірних операцій, 
пов’язане з недостатньою кваліфікацією або із зловживанням персоналу, перевищення повноважень, 
розголошення інсайдерської та/або конфіденційної інформації та інше;

інформаційно-технологічний ризик, пов’язаний з недосконалою роботою інформаційних 
технологій, систем та процесів обробки інформації або з їх недостатнім захистом, включаючи збій у 
роботі програмного та/або технічного забезпечення, обладнання, інформаційних систем, засобів 
комунікації та зв’язку, порушення цілісності даних та носіїв інформації, несанкціонований доступ до 
інформації сторонніх осіб та інше;

правовий ризик, пов’язаний з недотриманням установою вимог законодавства, договірних 
зобов’язань, а також з недостатньою правовою захищеністю або з правовими помилками, яких 
припускається Товариство при провадженні діяльності.

12. УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ
Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і 

реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з різноманітних 
джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності Товариства. Ключові 
питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, а також джерела його 
формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм управління капіталом передбачає 
чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а також контроль за їх дотриманням у 
звітному періоді; удосконалення методики визначення й аналізу використання усіх видів капіталу; 
розроблення загальної стратегії управління капіталом.

Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного 
періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. 
Товариство може здійснювати регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу та 
зміни структури капіталу. Система управління капіталом може коригуватись з урахуванням змін в 
операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку
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Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання 
вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в 
якості безперервного діючого підприємства.

Оцінка ризиків професійної діяльності на фондовому ринку
Оцінка ризиків професійної діяльності на фондовому ринку здійснюється шляхом розрахунку 

пруденційних показників, нормативні значення яких визначене у «Положенні щодо пруденційних 
нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», 
затвердженого рішенням НКЦПФР№ 1507 від 01.10.2015р.

Основні показники для компаній з управління активами, що розраховує Товариство, наступні:
1 Розрахунок показника мінімального розміру власних коштів

2. Розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості

№ 
п/п

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних 
нормативів 31.12.2019р.

1 Розмір власних коштів, грн. (стр. 2 + стр.З) 7 200 000
2 Розмір капіталу першого рівня, грн. (стр. 4+стр.5+стр.6 - стр.7) 7 189 064,68
3 Розмір капіталу другого рівня, грн. -
4 Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал, грн 7 200 000
5 Резервний капітал, грн. -
6 Додатковий капітал, грн. -
7 Нематеріальні активи за залишковою вартістю 10 035,32
8 Показник мінімального розміру власних коштів для КУА, грн. 3 500 000
9 Виконання вимог Виконано

Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів 31.12.2019р.

Розмір власного капіталу, грн. 7 214715,46
Вартість активів , грн. 7 240 349,21
Коефіцієнт фінансової стійкості не менше 0,5 0,9965
Виконання вимог виконано

У зв’язку з реєстрацією Товариства 14.03.2019 року норматив достатності власних коштів та 
коефіцієнт покриття операційного ризику Товариством не розраховувались.

13. ІНФОРМАЦІЯ ПО СЕГМЕНТАМ
Відповідно до МСФЗ 8 операційний сегмент - це компонент суб’єкта господарювання:
- який займається економічною діяльністю, від якої він може заробляти доходи та нести 

витрати (включаючи доходи та витрати, що пов’язані з операціями з іншими компонентами того 
самого суб’єкта господарювання);

- операційні результати якого регулярно переглядаються вищим керівництвом з операційної 
діяльності суб’єкта господарювання для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на 
сегменти, та оцінювання результатів його діяльності;

- про який доступна дискретна фінансова інформація.
Основним і єдиним операційним сегментом Компанії є надання послуг з управління активами 

ІСІ.
За звітний період Товариство не надавало послуг з управління активами ІСІ та не отримувало 

винагороди за надані послуги.
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14. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після звітної дати 31 грудня 2019 року не відбулося жодних подій, які справили б істотний

вплив на показники фінансової звітності 
примітках до цієї фінансової звітності.

рік та вимагали б розкриття інформації в

Директор

Головний бухгалтер
Мельченко Р.О.
Оганесян Л.С.

від 24.02.2020 року
Директор
ТОВ УАК "Кредо" Махмудов Г.І.
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