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1. ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка
Ми провели аудит річної фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВЮ» ( надалі 
«Товариство»), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 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 2020 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-VIII 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 Кодексом 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 цьому 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, 6, оф. 304, тел/факс 501-6191, 
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Ми визначили наступні ключові питання аудиту, інформацію щодо яких слід надати в 
нашому звіті.

Фінансові інвестиції
Значну частину активів Товариства (88,25%) становлять довгострокові фінансові інвестиції, 

що станом на 31.12.2020р. обліковуються на балансі в сумі 6 467 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 ISIN Кількість,
ПІТ.

Номінальна вартість, 
тис грн.

Балансова вартість, 
тис. грн.

Міністерство 
фінансів України, 
облігації

UA4000204002 6 173 6 173 6 467

Всього 6 173 6 467
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 МСА, 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 грунтуються 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.

З
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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 «АСВЮ» засновано згідно з рішенням загальних зборів 
засновників ТОВ «КУА «АСВЮ» 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 2020 року 
складає - 7 200 000,00 (Сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок.

Інформація про Засновників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВЮ» станом на 31Л2.2020р.

№ 
з/п Засновники

Частка у 
статутному 

капіталі, грн

Частка у 
статутному 
капіталі, %

1
Супруненко Вячеслав Іванович (паспорт серії V. 

виданий МВС України в м.
р.), зареєстрований за адресою: ,
, , ідентифікаційний

номер:

5 040 000 ,00 70,0

2
Супруненко Олександр Іванович (паспорт серії

■ виданий МВС України в м.
р.), зареєстрований за адресою:

ідентифікаційний номер:

1 440 000 ,00 20,0

3

Заєць Андрій Григорович (паспорт серії .
виданий України в м.

.), зареєстрований за адресою: ,
вул. , буд. , 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 «АСВЮ» . Сплату внесків до статутного 
капіталу підтверджено банківською випискою АТ «АСВЮ БАНК» (МФО 353489) з поточного 
рахунку ТОВ «КУА «АСВЮ» 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;

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 2020 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-VIII від 06 лютого 2018 року, Закону України «Про 
інститути спільного інвестування» № 5080-VI 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 
31.12.2020р. 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 2020 року складає 7 274 
тис. грн.

Власний капітал складається із:
- статутного капіталу - 7 200 тис. грн.;
- нерозподіленого прибутку - 74 тис. грн.
Додатково вкладеного капіталу, іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, та 

неоплаченого станом на 31 грудня 2020 року Товариство не має.
Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу Товариства протягом 2020 року 

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

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВЮ» станом на 31 грудня 2020 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 31.12.2020 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 2020 року на балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи 
первісною вартістю 15 тис. грн.

Сума нарахованого зносу нематеріальних активів становить 12 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 2010 року на балансі Товариства обліковуються основні засоби 
первісною вартість 83 тис. грн.

Сума нарахованої амортизації на 31 грудня 2010 року становить 26 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 2020 року на балансі Товариства обліковуються довгострокові 
фінансові інвестиції - ОВДП Міністерства фінансів України (UA4000204002) в сумі 6 467 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 2020 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 1 тис. грн.; МШП - 14 
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 2020 року на балансі Товариства обліковується дебіторська 
заборгованість в сумі 176 тис. грн., в тому числі:

- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги в сумі 2 тис. грн.
- дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами в сумі 27 тис. грн.;
- дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів в сумі 147 тис. грн.;
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що відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та синтетичного 
обліку.

Дебіторська заборгованість Товариства за розрахунками із нарахованих доходів в сумі 147 
тис. гри., повністю складається з заборгованості з нарахованого купонного доходу по ОВДП 
Міністерства фінансів України.

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 31.12.2020 року становить 625 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 2020 року на балансі Товариства обліковуються поточні забезпечення у 
сумі 41 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 2020 року на балансі Товариства обліковується зобов’язання в сумі 13 

тис. грн., які повністю складаються з поточних зобов’язань за розрахунками з бюджетом 
(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 «АСВЮ» за 2019-2020 рр.

Доходи Сума (тис. грн.)
За 2019р. За 2020

Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, 
робіт,послуг (винагорода за управління активами) 8
Інші операційні доходи (відсотки по поточному 
депозиту ) 735 20
Інші фінансові доходи (відсотки по ОВДП) 50 871
Інші доходи (дохід від реалізації фінансових 
інвестицій - ОВДП МФУ) 255
Разом 785 1 154
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Порівняно з 2019 роком доходи Товариства збільшилась на 369 тис. грн. При цьому, чистий 
дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зріс на 8 тис. грн. (в 2019 році 
винагороди за управління активами Товариство не отримувало); дохід від отриманих відсотків по 
депозитам зменшився на 715 тис. грн.; інші фінансові доходи (відсотки по ОВДП) збільшились на 
821 тис. гри.; інші доходи збільшились на 225 тис. грн. (в 2019 році доходів від реалізації 
фінансових інвестицій Товариство не отримувало).

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

Витрати

Витрати Товариства в 2020 році (без урахуванням витрат з податку на прибуток) склали 
1 082 тис. грн., що відповідає даним первинних документів та даним реєстрів аналітичного та 
синтетичного обліку.

Структура витрат ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АСВЮ» за 2020 рік

Витрати Сума (тис. гри.)
2019 р. 2020 р.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - -
Адміністративні витрати 754 835
Витрати на збут - -
Інші операційні витрати - -
Фінансові витрати 13 -
Інші витрати - 247
Разом 767 1 082

Порівняно з 2019 роком витрати Товариства зросли на 315 тис. грн. При цьому, 
адміністративні витрати зросли на 81 тис. грн.; фінансові витрати зменшились на 13 тис. (в 2020 
році фінансові витрати відсутні); інші витрати збільшились на 247 тис. грн. (в 2019 році інші 
витрати відсутні).

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 13 тис. грн..
За результатом діяльності за звітний період Товариством отриманий прибуток у сумі 59 тис. 

грн.
Звіт про фінансові результати за 2020 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 «АСВЮ» (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.

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 * паспорт серії М.
виданий року

мвс
України в м.

70

2 Супруненко 
Олександр Іванович

одноосібно ЗУі паспорт серії х/_
виданий
року
МВС України в м.

20

3 Заєць Андрій 
Григорович

одноосібно л паспорт серії ,xj ,
виданий

МВС
України в м.

10

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)

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

Повне найменування 
юридичноїособи, щодо якої 
існує пов'язаність

Частка в 
статутно 
му 
капіталі 
пов'язано 
їособи,%

Посада у 
пов'язані 
й особі

1 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

41183808 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФ1КОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНЕСТ 

ПРОПЕРТІЗ"

70

2 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

41179278 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНЕСТ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ"

69,9994
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3 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

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)

42600852 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

НЕКСТ"

70

9 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

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)

43071127 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ ПРОМ"

70

12 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

39907319 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ- 

ГРУП”

70

13 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

42014780 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВАТЕРРА"

70

14 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

42004788 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНУМ"

70

15 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

32706865 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛАДІС"

25,5

16 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

32706856 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЕКВІТАС"

25,5

17 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

31807519 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВОЗАХИСНИК"

50 Г олова 
наглядової 

ради

18 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

09809192 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСВЮ БАНК"

69,9016 Член 
наглядової

ради
19 Супруненко Вячеслав Іванович 

(брат Супруненка Олександра 
Івановича)

34936209 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОПРІО"

100

20 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43381921 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТРІН-

ЕКСПО"

70

21 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43356392 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ 

ПРОПЕРТІЗ"

70

22 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43341763 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

КОНЦЕПТ"

70

23 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43341700 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ПРОУН"

70

24 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43341669 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ БР1ДЖ 

ПОШТ"

70
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25 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43341627 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ПРОМЕНАД"

70 ■

26 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43341564 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ БРІДЖ 

ЛАЙН"

70

27 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43341501 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ РІВЕР 

ЛАЙН"

70

28 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43616879 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІТ ЮНІТ»

70

29 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

42999290 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНЕСТ 

РІТЕЙЛ"

70

30 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43718223 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТС»

100

31 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43718333 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ЮНІВЕРСАЛ»

100

32 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

43718270 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АСВЮ 

КАПІТАЛ»

100

33 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

42872983 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛОУДСТОУН ХАБ»

70

34 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

42872852 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛОУДСТОУН»

70

35 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

42872721 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОК 

ФАЙБЕР"

70

36 Супруненко Вячеслав Іванович 
(брат Супруненка Олександра 

Івановича)

42872687 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МАГНЕТІКС"

70

37 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42758595 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НП 17 А"

20

38 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42758548 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НП 17"

20

39 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42600915 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

КОМПЛЕКС"

20

40 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42600852 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

НЕКСТ"

20

41 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42600737 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ПРАЙМ"

20
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42 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42574325 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ІНДАСТРІАЛ"

20

43 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43071127 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ ПРОМ"

20

44 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

39907319 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ- 

ГРУП"

20

45 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42014780 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВАТЕРРА"

20

46 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42004788 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНУМ"

20

47 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

48 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

36972631 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІРОН 2010"

16

49 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43204178 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

КАРГО"

50

50 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43204007 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ІНДУСТРІЯ"

50

51 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43381921 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН- 

ЕКСПО"

20

52 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43356392 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ 

ПРОПЕРТІЗ"

20

53 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43341763 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

КОНЦЕПТ"

20

54 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43341700 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ПРОУН"

20

55 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43341669 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ БРІДЖ 

ПОІНТ"

20

56 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43341627 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ПРОМЕНАД"

20

57 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43341564 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ БРІДЖ 

ЛАЙН"

20

58 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43341501 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ РІВЕР 

ЛАЙН"

20

12
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59 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

43616879

ТОВАРИСТВО 3 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІТ 
ЮНІТ»

20

60 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42872983

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛОУДСТОУН ХАБ»

20

61 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42872852

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛОУДСТОУН»

20

62 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42872721

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОК 

ФАЙБЕР" 20 -

63 Супруненко Іван Петрович 
(батько Супруненка Вячеслава 

Івановича та Супруненка 
Олександра Івановича)

42872687

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МАГНЕТІКС" 20 -

64 Супруненко Олександр Іванович 
(брат Супруненка Вячеслава 

Івановича)

32706865 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАЛАДІС"

50

65 Супруненко Олександр Іванович 
(брат Супруненка Вячеслава 

Івановича)

42887408 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АСВЮ»

20

66 Супруненко Олександр Іванович 
(брат Супруненка Вячеслава 

Івановича)

32706856 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЕКВІТАС"

50

67 Супруненко Олександр Іванович 
(брат Супруненка Вячеслава 

Івановича)

31807519 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВОЗАХИСНИК"

50 Директор

68 Супруненко Олександр Іванович 
(брат Супруненка Вячеслава 

Івановича)

09809192 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСВЮ БАНК"

20

69 Супруненко Олександр Іванович 
(брат Супруненка Вячеслава 

Івановича)

41183808 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНЕСТ 

ПРОПЕРТІЗ"

20

70 Супруненко Олександр Іванович 
(брат Супруненка Вячеслава 

Івановича)

41179278 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНЕСТ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ"

19,9984

71 Супруненко Олександр Іванович 
(брат Супруненка Вячеслава 

Івановича)

1863188 КОМПАНІЯ 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАВОРІЯ 

ГРУП ЛТД»

100

72 Супруненко Олександр Іванович 
(брат Супруненка Вячеслава 

Івановича)

42999290 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНЕСТ 

РІТЕЙЛ"

20

73 Супруненко Олена Леонідівна 
(дружина Супруненка 
Олександра Івановича)

32706856 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "ЕКВІТАС"

Директор

74 Супруненко Олена Леонідівна 
(дружина Супруненка 
Олександра Івановича)

34694820 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"АСТРУМС"

100 Директор

13



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

75 Заєць Андрій Григорович 42758595 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НП 17 А"

10 -

76 Заєць Андрій Григорович 42887408 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ 
АКТИВАМИ «АСВЮ»

10

77 Заєць Андрій Григорович 42758548 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НП 17"

10 -

78 Заєць Андрій Григорович 42600915 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

КОМПЛЕКС"

10

79 Заєць Андрій Григорович 42600852 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

НЕКСТ"

10

80 Заєць Андрій Григорович 42600737 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ПРАЙМ"

10

81 Заєць Андрій Григорович 42574325 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ІНДАСТРІАЛ"

10

82 Заєць Андрій Григорович 43071127 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ ПРОМ"

10 -

83 Заєць Андрій Григорович 39907319 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ- 

ГРУП"

10

84 Заєць Андрій Григорович 42014780 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"АВАТЕРРА"

10 Директор

85 Заєць Андрій Григорович 42004788 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕНУМ"

10 -

86 Заєць Андрій Григорович 31405933 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАТЕК"

100 Директор

87 Заєць Андрій Григорович 41183808 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНЕСТ 
ПРОПЕРТІЗ"

10

88 Заєць Андрій Григорович 41179278 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНЕСТ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

10,0022

89 Заєць Андрій Григорович 09809192 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АСВЮ БАНК"

7,6930 Член 
наглядової 

ради
90 Заєць Андрій Григорович 43204178 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 
КАРГО"

50

91 Заєць Андрій Григорович 43204007 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ІНДУСТРІЯ"

50

92 Заєць Андрій Григорович 42999290 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНЕСТ 

РІТЕЙЛ"

10

93 Заєць Андрій Григорович 43381921 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІН- 

ЕКСПО"

10

14



94 Заєць Андрій Григорович 43356392 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ 

ПРОПЕРТІЗ"

10 ■

95 Заєць Андрій Григорович 43341763 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

КОНЦЕПТ"

10

96 Заєць Андрій Григорович 43341700 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ПРОУН"

10 ■

97 Заєць Андрій Григорович 43341669 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ БРІДЖ 

ПОІНТ"

10

98 Заєць Андрій Григорович 43341627 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ 

ПРОМЕНАД"

10

99 Заєць Андрій Григорович 43341564 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ БРІДЖ

ЛАЙН"

10

100 Заєць Андрій Григорович 43341501 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІТ РІВЕР 

ЛАЙН”

10

101 Заєць Андрій Григорович 43616879 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІТ ЮНІТ»

10 -

102 Заєць Андрій Григорович 42872983 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЛОУДСТОУН ХАБ»

10

103 Заєць Андрій Григорович 42872852 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛОУДСТОУН»

10

104 Заєць Андрій Григорович 42872721 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОК 

ФАЙБЕР"

10

105 Заєць Андрій Григорович 42872687 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МАГНЕТІКС"

10

106 Заєць Андрій Григорович 43989654 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«ІНДУСТРІАЛЬНИЙ

100

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: 
21.03.2019р. укладено договір банківського рахунку №2104-201/19Т з АТ «АСВЮ БАНК», де 

учасники Товариства є одночасно акціонерами AT «АСВЮ БАНК»;
- Станом на 31.12.2020 р. грошові кошти Товариства в сумі 622 тис. грн. розміщенні на депозитному 

рахунку в AT «АСВЮ 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 депозитним договором нараховані та отримані відсотки в сумі 20 тис. грн. та 49 тис. 
грн. відповідно. Грошові кошти в сумі 2 тис. грн. та 1 тис. грн. знаходяться відповідно на 
відсотковому та поточному рахунках Товариства.

- Товариство виступило майновим поручителем ТОВ «УБМ-ГРУП» та уклало договір застави цінних 
паперів №75-201/19-3 від 11.12.2019р. з AT «АСВЮ БАНК» на суму - 6 943,4 тис. грн., предмет застави 
ОВДП;

- нарахована та виплачена заробітна плата директору Товариства Мельченку P.O. в сумі 144,1 тис. 
грн.

15



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.

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-p Лесі Українки, 28А, кв.
312

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

Телефон (044)5016191
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Основні відомості про умови договору на проведення аудиту річної фінансової 
звітності:

а) дата та номер договору на проведення аудиту:
Додаткова угода про проведення аудиту №2 від 01.02.2021 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 - 02.02.2021 року;
дата закінчення аудиту - 26.02.2021 року.

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.

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

Адреса аудитора:

ахмудов Г.І.

вул. Є. Ґедройця

дінсь
ДИТОР

код 321 bd і эЬ
Ідентифіка'.'.іччии

адреса здійснення діяльності: 
(Тверська), 6, оф. 304

Дата складання Звіту незалежного аудитора: 26.02.2021 р.
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Додаток I
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

КОДИ 
20211 01 І 0Ї

42887408

Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників1 ______________________________________________________________________________
Адреса, телефон 04071, м. Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 66____________________________________________________
Одиниця виміру: тис. гри. 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 "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ПОДІЛЬСЬКИМ р-н м. Києва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Управління фондами
4

за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

8038500000
240

66.30

V

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

Форма N 1 Код за ДКУД І 1801001 |

Актив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 10 3
первісна вартість 1001 15 15
накопичена амортизація 1002 (5) (12)

Незавершені капітальні інвестиції 1005 •• -
Основні засоби 1010 72 57

первісна вартість 1011 83 83
знос 1012 (Н) (26)

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 6467
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 6985 6527

II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2
Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 1130 19 27
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 177 147
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - -
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 60 625
Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 60 625
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 256 801

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 7241 7328



I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
Й
I
I

Керівник

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 7200 7 200
Капітал у дооцінках 1405 -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 15 74
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Усього за розділом І 1495 7215 7274

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 13
у тому числі з податку на прибуток 1621 3 13
розрахунками зі страхування 1625
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 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660 22 41
Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690
Усього за розділом III 1695 26 54
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс , 1900 7241 7328

Мельченко P.O.

Головний бухгалтер

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

ерна О.В.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 26.02.2021 року

I
M
M

Директор
ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо" Махмудов Г.І.

КРЕДО
Ідентифікаї'.ічнии

код 311 Ьо/5:

и 
н
І



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

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З 
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АСВЮ" за ЄДРПОУ 42887408

(найменування)

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

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

І. 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 8 -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( - )
Валовий:

прибуток 2090
8 -

збиток 2095 ( ) ( - )
Інші операційні доходи 2120 20 735
Адміністративні витрати 2130 ( 835 ) ( 754 )
Витрати на збут 2150 ( - ) ( - )
Інші операційні витрати 2180 ( - ) ( - )
Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190
- -

збиток 2195 ( 807 ) ( 19 )
Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 871 50
Інші доходи 2240 255 -
Фінансові витрати 2250 ( - ) ( із )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 247 ) ( - )
Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290
72 18

збиток 2295 ( ) ( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (13) (3)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат: 

прибуток 2350
59 15

збиток 2355 ( - ) ( - )



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 ^іохід 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 59 15

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 15 15
Витрати на оплату праці 2505 435 370
Відрахування на соціальні заходи 2510 96 81
Амортизація 2515 22 68
Інші операційні витрати 2520 267 220
Разом 2550 835 754

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Головний бухгалтер Верна О.В.

Мельченко P.O.

рсмудов Г.І.

Фінансова звітність підтверджена \іудито

Директор
ТО В "Українська аудиторська компанія "Кредо



коди
Дата (рік, місяць, число) 

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Пш„р„»ет,о "КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АСВ1О" »ЄД™ОУ

2021 01 01

42887408
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 р.

Форма N 3 Код за ДКУД | 1801004

Г

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 6
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 49 ’ 705
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 279 ) ( 299 )
Праці 3105 ( 337 ) ( 283 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 92 ) ( 77 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 85 ) ( 69 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 3 ) ( - )

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

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118
( 82 ) ( 69 )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( И ) ( 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 (749) (42)

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

фінансових інвестицій 3200 265
необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 1049
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 1314 (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 3360 ( ) ( - )

Витрачання Ііа 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 565 60
Залишок коштів на початок року 3405 60
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 625 60



I
коди

I
I Підприємство

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

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АСВЮ" за ЄДРПОУ
42887408

(найменування)

І Звіт про власний капітал 
за 2020 р.

І Форма N4 КодзаДКУД 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 7200 - - - 15 7215

Коригування:
(Зміна облікової політики 4005 - - - - - -

Зиправлення помилок 4010 - - - - - -

ІНШІ зміни 4090 - - - - - -

Скорнгований залишок на 
початок року 4095 7200 - - - 15 7215

Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 4100 - - - - 59 59

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

дооцінка (уцінка) необоротних 
активів 4111 - - - - -

Розподіл прибутку:
Ігпшати власникам (дивіденди) 4200

Э врахування до резервного
■тіталу 4210 - - - - -

Н вески учасників:
Е зески до капіталу 4240

~: гашення заборгованості з 
кх^талу 4245 - - - - -

1 влучення капіталу: 
куп акцій (часток) 4260

± зміни в капіталі 4290 - - -
• із їм змін у капіталі 4295 - г - 59 - 59
І4.ИШ0К 
■а кінець року 4300 7200 ■ (■ / ’ \* * - 74 - 7274

зник

■: зний бухгалтер

Мельченко P.O.

ернаО.В.

Україна

Махмудов Г.І.АУДИТОРСЬКА

-ансова звітність підтверджена аудиторським звітом ві

- .~:<тор V'
‘ .2 "Українська аудиторська компанія "Кредо"

|донтиф'ка'!дмчии
код ЗкіЬоізЬ



ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

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

код за ЄДРІІОУ 42887408

За 2020 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 2020 року

(в тисячах гривень)
АКТИВИ Примітки На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

Необоротні активи
Нематеріальні активи 7.2. 10 3
Основні засоби 7.1. 72 57
Інвестиції до погашення 7.3. 6 903 6 467
Всього необоротні активи 6 985 6 527

Поточні активи
Торгівельна та інша дебіторська заборгованість 7.4. 196 176
Грошові кошти та їх еквіваленти 7.5. 60 625
Всього поточні активи 256 801
Усього активи 7 241 7 328
Власний капітал та зобов’язання
Власний капітал
Статутний капітал 7.8. 7 200 7 200
Нерозподілені прибутки 7.8. 15 74
Усього капітал 7215 7 274
Поточні зобов ’язання і забезпечення
Короткострокові забезпечення 7.7. 22 41
Торгівельна та інша кредиторська заборгованість 7.6. 4 13
Всього зобов’язання 26 54
Разом власний капітал та зобов’язання 7 241 7 328

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід 
за 2020 р.

(в тисячах гривень)
Стаття Примітки За звітний 

період
За 

аналогічний 
період 

попереднього 
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

7.9.1 8

Інші операційні доходи 7.9.2. 20 735
Адміністративні витрати 7.9.3. (835) (754)
Інші фінансові доходи 7.9.4. 871 50
Інші доходи 255 -
Фінансові витрати 7.9.4. - (13)
Інші витрати (247) -
Прибуток до оподаткування 7.10. 72 18
Витрати з податку на прибуток 8. (13) (3)
Прибуток (збиток) 7.10. 59 15
Усього сукупний дохід (збиток) за рік 59 15

2
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 2020 р.

(в тисячах гривень)
Стаття Примітки За звітний 

період
За 

аналогічний 
період 

попереднього 
року

Операційної діяльності

Надходження від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

6

Інші надходження в 49 705
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) (279) (299)
Праці (337) (283)
Відрахувань на соціальні заходи (92) (77)
Зобов’язань з податків і зборів (85) (69)
Витрачання на оплату авансів (Н) (19)
Інші витрачання
Чисті потоки грошових коштів від операційної 
діяльності

(749) (42)

Інвестиційна діяльність
Надходження від реалізації: фінансових 
інвестицій
Надходження від отриманих відсотків 
Витрачання на придбання фінансових інвестицій

265

1049
0 (7000)

Витрачання на придбання необоротних активів 0 (98)
Чисті потоки грошових коштів від 
інвестиційної діяльності

1314 (7098)

Фінансова діяльність
Надходження від власного капіталу 7200
Чисті потоки грошових коштів від фінансової 
діяльності

- 7200

Чистий рух грошових коштів за звітний період 565 60
Залишок коштів на початок року 60 -
Залишок коштів на кінець року 625 60

Звіт про зміни в капіталі 
за 2019 р.

(в тисячах гривень)
Стаття Примітки Статутний 

капітал
Резервний 

капітал
Нерозподілений 

прибуток 
(непокритий 

збиток)

Усього 
капітал

Залишок на 01.01.2019 - - - -
Чистий прибуток(збиток) за 
рік

7.8. - - 15 15

Внески учасників до капіталу 7.8. 7200 - - 7200
Залишок на 31.12.2019 7.8. 7200 - 15 7215

З



Звіт про зміни в капіталі 
за 2020 р.

(в тисячах гривень)
Стаття Примітки Статутний 

капітал
Резервний 

капітал
Нерозподілений 

прибуток 
(непокритий 

збиток)

Усього 
капітал

Залишок nsMH.01.2020 7200 - 15 7215
Чистий прибуток(збиток) за 
рік

7.8. - - 59 59

Внески учасників до капіталу - - - ■
Залишок на 31.12.2020 7.8. 7200 - 74 7274

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „КОМПАНІЯ З 

УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “АСВЮ” (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 66.30. 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.

Товариство не має дочірні підприємства
У звітному році Товариство здійснювала управління активами:
- AT ЗНВКІФ «АСВЮ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 43718270, ЕДРСІ 13300972);
- AT ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРЕАЛ ІНВЕСТМЕНТ» (код. ЄДРПОУ 43718223, ЕДРСІ 13300973);
- AT ЗНВКІФ «ІНДУСТРІАЛЬНИЙ» (код. ЄДРПОУ 43989654, ЕДРСІ 13301066);
- AT ЗНВКІФ «ЮНІВЕРСАЛ» (код. ЄДРПОУ 43718333, ЕДРСІ 13300969)
Кількість працівників станом на 31 грудня 2020 р. - 4 особи.
Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрованими учасниками Товариства є фізичні особи:

пп 
№ Учасники Товариства Резиденство 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. ЗАГАЛЬНА 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.

4
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Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за 2020 рік є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ). включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та 
Тлумачення (К1МФЗ. ІІКТ). видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО). в редакції, що офіційно оприлюдненні на веб-сайтї Міністерства фінансів України станом 
на 01 січня 2020 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, як би Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської 
діяльності відповідно до принципів безперервною ті діяльності.

2.4. Рішення про <атвердження фінансової зві і пості
Ця фінансова звітність була затверджена до випуску (з мстою оприлюднення) керівником 

Товариства 26 лютого 2021 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни 
до цієї фінансової звітності після її затвердження.

3. СУТТЄВІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
3.1.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 ІЗ «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 політ ик
3.2.1 Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила га 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 14.03.2019р.

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 

НІІ(С)БС) І «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розробленні у 
відповідност і 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 ІІІІ((')Б() 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 адміністрат ивну діяльність.

3.3. Облікові політ ики щодо фінансових інст рументів
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 контракт них положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або 
продажу фінансових інструмент ів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

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

амортизованою собівартості, або за справедливою вартісно на основі обох таких чинників:
- модель бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активам; та
- характерист ик конт ракт них грошових потоків фінансової о акт иву.
Товариство визнає такі категорії фінансових акт ивів:
- фінансові активи за справедливою вартісно з відображенням переоцінки у прибутку або 

збитку;
- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у іншому сукупному доході;
- фінансові акт иви, 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 вартісно, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збит ку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство 

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

Активи, які Товарист во утримує з метою от римання передбачених договором грошових потоків 
(виключно платежі основного боргу та відсотків на непогашену суму основного боргу) 
обліковуються но амортизованій вартості но моделі ефективної ставки відсотка. Прибутки (збитки) 
по доходам, вибутті, знеціненню чи рскласифікації визнаються в звіті про прибутки чи збитки. 
Станом на .31.12.2020 р. в складі акт ивів Товарист ва обліковуються но амортизованій вартост і ОВДІ1.

Активи, які Товариство утримує з мстою отримання платежів в рахунок основного боргу, 
відсотків на непогашену суму основного боргу (критерії SPPI) та 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 цс усуває чи значно зменшує непослідовність в 
застосуванні 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 варт існо та отриманою 
компенсацією (включаючи будь-який актив мінус будь-яке зобов'язання) визнаються у прибутку або 
збитку.
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Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 
відповідних розділах облікової політики.

3.3.2 Грошові копн и та їхні еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
І'квівален ги грошових кош і ів цс короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

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

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

Грошові копни 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

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

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

випадку призначення ІІБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути 
класифіковані у складі не поточних активів. У випадку прийняття ІІБУ 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.

3.3.3 Дебіторська заборгованість та фінансові активи, що оцінюються за амортизованою 
собівартістю

Дебіторська заборгованість цс 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 кошт и.

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

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за 
амортизованою варт істю.

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 су ми та валюте, в якій здійснюватимуться платежі.

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

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збит ки за фінансовим інст рументом 
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 одержат и.

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 етаном на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим 
інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обгрунтовано необхідну та 
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иідтве|т'іжувану інформацію, що е доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне 
зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.

Говариство 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 мас низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.

У випадку фінансового активу, що с 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 вартісно 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 міжбалансовою 
варт істю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву 
на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналіз} 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, су ми яких індивідуально не є іст отними - на основі і ру нової оцінки. Фактори, які 
Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'є ктивні свідчення наявності збитків від 
зменшення корисності, включають інформацію про тенденції пеногашения заборгованості у строк, 
ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими є|такторами є негативні зміни у 
стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; 
негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Говариство 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 звіту дату, безпосередньо з моменту надання. Величина резерву очікуваних 
кредитних збитків визнається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості на коефіцієнт 
сумнівності:

не прост рочена 1%;
прострочена менше ніж ЗО днів 2%; 
прострочена від 3 1 до 180 днів 5%; 
прострочена від 181 дня до І року 25%; 
прострочена від І року до 2 років 50% 
прострочена від 2 років до 3 років 75%; 
прострочена більше .З років 100%

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 
зменшення корисності зменшується і цс 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 
ст вореного резерву на покриття збит ків від зменшення корисност і.

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

договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошт и.
Поточні зобов'язання це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із 

н ижченаведен их ознак:
- Керівниці во Товариства сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає 

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

протягом щонайменше дванадцят и місяців після звітного періоду.
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Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 
амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення кориснос ті.

Очікуваний сірок корисного використання по класах нематеріальних активів представлений
таким чином:

Клас нематеріальних активів Строк корисної експлуатації 11 А. (років)
Комп'ютерні програми

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

3.4.5 Зменшення корисності основних засобів га 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. Такс 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
Па 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 гаку ставку можна легко 
визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар застосовує ставку но якій він 
може залучи ти додаткові позикові кошти.

І овариство. нараховуючи аморт изацію активу з права користу вання. застосовує вимоги щодо 
амортизації МСБО 16 Основні засоби.

Після дати почат ку оренди Товариство визнає у прибу гку або зби тку:
- процен ти 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 

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

впевнений у тому, що він не реалізує гаку 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 вноси ти орендні платежі на користь орендодавця.

Товариство застосовує звільнення (не застосовуються вимоги 22 -49 МСФЗ 16 «Оренда») 
щодо визнання, оцінки й подання інформації у відношенні до короткос трокової оренди чи оренди, за 
якою базовий актив є малоцінним. Товариство визнає орендні платежі, пов'язані з такою орендою, як 
витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі. 
Товариство застосовує іншу систематичну основу, якщо така основа більше відображає модель 
отримання вигоди орендарем.
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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 па прибуток, що підлягають сплаті 
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні виграти 
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 пода тковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові 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 кожне 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 активе повніє по 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 маг теперішнє зобов'язання (юридичне або 

конструктивне) внаслідок минулої події, та існує ймовірність, що для погашення зобов'язання 
знадоби ться вибуггя 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 він рані
Дохід це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження 

чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є 
збільшення чист их акт ивів, за винят ком 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 акт ивом.

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 но управлінню активами оформлюється актом 
виконаних робіт. в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результат ів на звітну лату.

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 
активе;
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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 оціни ти;
д) ймовірно, то 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 Товарис тва на одержання виплат за дивідендами вс тановлено;
- 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 II I та І II ІФ.
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.

Виграти визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню за 
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.

Виграти визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов'язання без визнання активу

Вигрази. понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаюіься 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 
непрацездатність Для оцінки короткострокових зобов'язань Товариство не застосовує 
дисконтування.

3.7.4. Соціальні (в з. 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. Виграти на ССВ відображаються у періоді нарахування належної заробітної плази 
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.
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3.8. Прийняття нових стандартів
Принципи облікової політики, застосовані при складанні цієї фінансової звітності, відповідають 

тим. що застосовувалися Товариством у річній фінансовій звітності за рік. що закінчився ЗІ грудня 
2019 р., за виня тком застосування нових стандартів та поправок до чинних стандартів, які набувають 
чинності для річних періодів, що починаються І січня 2020 або після цієї дати. Характер і вплив 
кожного/ой нового/ой стандарту/поправки описані нижче:

Стандарти та поправки, які набули чинності з 01 січня 2020 року.

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 
с торона економічної діяльності, яка має чітко визначені межі та поняття зведеної звітнос і і.

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 І зобов'язання виробляти І передавати економічні вигоди.

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

І Іова редакція КОФЗ застосовується з 01.01.2020р.
МСБО 1 «Подання фінансової шіїноеіі» га МСБО 8 «Облікова політика, імііін в 

облікових оцінках та помилки»
Зміни уточнюють визначення суттсвості. пояснення до цього визначення та застосування цього 

поняття завдяки включенню рекомендацій щодо визначення, які раніше були наведені в інших 
стандартах МСФЗ.

Інформація є суттєвою, якщо обгрунтовано 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.

Зміни забезпечують послідовність використання визначення суттєвості в усіх стандартах 
МСФЗ.

Зміни застосовуються з ефективної дати 01.01,2020р.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФОЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття 

інформації», МСБО 39 «Фінансові інст румент и: визнання та оцінка»
Зміни стосуються процентних ставок (такі як LIBOR. I IIRIBOR і I IBOR). що 

використовуються в різних фінансових інструментах: від іпотечних кредитів до похідних 
інструментів.

І Іоправки:
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.
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I
Зміни застосовуються з ефективної дати 01.01.2020р.
Застосування нових стандартів, змін і поправок до стандартів, що надули чинності для 

річних неріод 'и^нісля 01 січня 2020 року не мало впливу па фінансову звітність Компанії.

Стандарти та поправки, які були випущені, але не набрали чинності.

І Нижче наводяться стандарти та поправки, які були випущені, але ще не набули чинності на
дату випуску фінансової звітності Товариства. Товариство мас намір застосувати ці стандарти з дати 
їх вступу в силу.

ІМСФЗ 9 Фінансові інструменти , МСБО 39 Фінансові інструменти: Визнання та оцінка , 
МСФЗ 7 Фінансові іисі румен і и: Розкриття інформації, МСФЗ 4 Страхові контракти та ІМСФЗ 
16 Оренда
У серпні 2020 року Рада з МСФЗ в рамках Реформи 1BOR опублікувала поправки, що 

доповнюють випущені у 2019 році та зосереджують увагу на наслідках реформи базового рівня 
процентних ставок на фінансовій звітності компанії, які виникають, коли, наприклад, базовий 
показник процентної ставки, який використовується для обчислення процентів за фінансовим 
активом замінено альтернативною базовою ставкою. Поправки до фази 2 розглядають питання, які 
можуть вплинути на фінансову звітність під час реформи базового рівня процентних ставок, 
включаючи наслідки змін договірних грошових потоків або відносин хеджування. що виникають 
внаслідок заміни базового рівня процентної ставки, з альтернативною базовою ставкою (проблеми із 
заміною). На етапі 2 свого проекту Рада внесла зміни до вимої зазначених стандартів, що стосуються:

• зміни договірних грошових потоків - компанії не доведеться припиняти визнання або 
коригувати балансову вартість фінансових інструментів для змін, що вимагаються реформою, а 
замість цього оновить ефективну процентну с тавку, щоб відобразити зміну до альтернативної базової 
ставки;

• облік хеджування - компанії не доведеться припиняти облік хеджування виключно тому, що 
вона вносить зміни, які вимагає реформа, якщо хеджування відповідає іншим критеріям обліку 
хеджування: і

• розкриття інформації - компанія повинна буде розкривати інформацію про нові ризики, що 
виникають внаслідок реформи, та про те. як вона управляє переходом до альтернативних ставок.

Поправки до Фази 2 поширюються лише на зміни, які вимагає реформа базового рівня 
процентних ставок до фінансових інструмен тів та відносин хеджування.;

Ефективна дата - І січня 2021 року. Дострокове застосування дозволяється.
МСБО 16 «Основні засоби».
Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості основних засобів суми, отримані від 

реалізації вироблених предметів, коли компанія готує актив до його цільового використання. 
Натомість компанія визнає такі надходження від продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або 
збитку.

Ефективна дата - І січня 2022 року. Дострокове зас тосування дозволяється.
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи».
Поправки уточнюють, що «виграти на виконання договору» являють собою виграти, 

безпосередньо пов'язані з договором - тобто або додаткові виграти виконання договору (наприклад, 
прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат. які також безпосередньо пов'язані з 
договором (наприклад . розподіл амортизації об'єкта основних засобів, що використовується при 
виконанні договору).

Ефективна дата - І січня 2022 року. Дострокове застосування дозволяється.
МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу».
Актуалізація посилань в МСФЗ (II RS) 3 на Концептуальні основи підготовки фінансової 

звітності, не змінюючи вимог до обліку для об'єднання бізнесів. Додано виняток щодо зобов’язань і 
умовних зобов'язань. Цей виняток передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і умовних 
зобов'язань організація, яка застосовує МСФЗ (IERS) З. повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 
«Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" або на Роз'яснення КТМФЗ 
(II RIC) 21 «Збори», а не на Концептуальні засади фінансової зві тності 2018 року.

Ефективна дата - І січня 2022 року. Дострокове застосування дозволяється.
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Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1.
Дочірнє підприємство, яке уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому 

підприємству, що застосовує IFRS I: D16 (а) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї материнської 
компанії), викопати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у складі іншого сукупного доходу 
- на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на дату її переходу на МСФЗ.

Ефективна дата - І січня 2022 року. Дострокове застосування дозволяється.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9.
Комісійна винагорода, що включається в «10-відсотковий» тест при припиненні визнання 

фінансових зобов'язань. Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди - вона включає 
тільки винагороду. сплачену між позикодавцем і позикоотриму вачем. включаючи винагороду, 
сплачену або отриману від особи інших сторін.

Ефективна да та - І січня 2022 року. Дострокове застосування дозволяється.

Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16.
Стимулюючі платежі по оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад № ІЗ до МСФЗ 

(IERS) 16 шляхом виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від 
орендодавця в якості компенсації за понесені витрати на поліпшення об'єкта оренди.

Ефективна дата - І січня 2022 року. Дострокове застосування дозволяється.
Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (1AS) 41.
Ефекти оподаткування при визначенні справедливої вартості. Поправка виключає вимогу IAS 

11:22. яка вказує, що потоки грошових коштів, пов'язані з оподаткуванням, не включаються до 
розрахунків справедливої вартості біологічних активів. Поправка призводить до відповідності IAS 41 
і II RS ІЗ.

Ефективна дата - І січня 2022 року. Дострокове застосування дозволяється.
МС БО І «Поданий фінансової івігносіі».
Поправки роз’яснюють критерій у МСБО І для класифікації зобов'язання як довгострокового: 

вимога до суб'єкта господарювання мати право відкласти погашения зобов'язання принаймні на 12 
місяців після звітного періоду. Сутність поправок:

• уточнено, що зобов'язання класифікується як довгострокове, якщо у організації є право 
відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців, а право компанії на відстрочку 
розрахунків має існувати на кінець звітного періоду;

• класифікація залежить тільки він наявності такого права і не залежи ть від імовірності того, чи 
планує компанія скористатися цим правом - на класифікацію не впливають наміри чи очікування 
керівництва щодо того, чи компанія реалізує своє право на відстрочку розрахунків;

• роз’яснення впливу умов кредитування на класифікацію - якщо право відстрочити 
врегулювання зобов'язання залежи ть від виконання організацією певних умов, то дане право існує на 
дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці умови на дату 
закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на дату закінчення звітного 
періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше; і

• роз'яснення вимої до класифікації зобов'язань, які компанія може або може погасити шляхом 
випуску власних інструментів власного капіталу.:

Ефективна дата - І січня 2023 року. Дострокове застосування дозволяється.
МСФЗ 17 Страхові контракти. Ефективна дата - 1 січня 2023 року.
Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ І 7

• Спрощене подання активів і зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звіті про 
фінансовий стан

• Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових зві гноегях
• Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків
• Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в звіті про прибутки і збитки
• Розподіл маржі за передбачені договором страхування інвестиційні послуги (CSM)
• Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного перестрахування і 

непохідних фінансових інструментів
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• Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17. а також продовження період) звільнення від 
застосування Г^СФЗ (II RS) 9 для страхових компаній до І січня 2023 року

• Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню збитків за договорами, які виникли до дати 
переходу на МСФЗ І 7

• І Іослаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику
• Можливість визначення інвестиційного договоре з умовами дискреційного участі в момент 

переходу на новий стандарт, ніж в момент виникнення договоре
Ефективна дата - І січня 2023 роке. Дострокове застосування дозволяється.
Товариство у фінансовій звітності за період, що шкінчився 31.12.2020р., не застосувала 

достроково опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації.
За оцінкою керівництва Товариства зазначені зміни не матимуть супиш ваго впливу на 

фінансову звітність Компанії.

4. УМОВИ, В ЯКИХ ПРАЦЮЄ ТОВАРИСТВО
Діяльність компаній з управління активами (КУЛ) в Україні відбувалась та відбувається в 

умовах фінансової нестабільності, політичних, економічних та законодавчих змін. Представлена 
фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого впливе умов здійснення 
діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Компанії. Майбу гні умови здійснення діяльності 
можуть відрізнятися від оцінок керівництва.

Хоча керівництво Товариства вважає, що вживає необхідних заходів для забезпечення стійкості 
діяльності Товариства у даній ситуації, непередбачувані подальші погіршення у вищезазначених 
сферах можуть негативно вплинути на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, у 
спосіб, що не може бети визначений на даний момсні.

Представлена фінансова звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого 
впливе умов здійснення діяльності в Україні на операції іа фінансовий стан Товариства. Майбе гні 
умови здійснення діяльності можуть відрізня тися від оцінок керівниці ва.

Загальний ризик для операцій.
З ЗІ грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COV1D-I9. яке суттєво сильно 

вплинуло на економічне становище як України, гак і Товариства. Значна кількість компаній в країні 
вимушені припиняти або обмежувати свою діяльність на нсвизначений на дату підготовки цієї 
фінансової звітності час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусе, включаючи 
обмеження руху транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об'єктів 
інфраструктури, тощо уновільнююі ь економічне діяльність компаній, у юме числі і 
Товарист ва. Фінансова система в країні на дате' підготовки цієї фінансової звітності працює відносно 
стабільно, але має суттєві ризики.

Товариство визначило, що ці події є покорите ючими по відношенню до фінансової звіттюсті за 
2020 рік. Відповідно, фінансовий стан на 31.12.2020 та результати діяльності за рік. що закінчився ЗІ 
грудня 2020 року, не було скориговано на вплив подій, пов'язаних з COVID-I9.

І ривалісгь та вплив пандемії COVII)-19. а гакож ефсктивнісгь державної підтримки на лагу 
підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними. що не дозволят з достатнім 
ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих наслідків, а також їх вплив на 
фінансовий стан та результати діяльності Товариства в майбутніх періодах.

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

вплив на елементи фінансової звітності. грунтуючись 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 обгрунтованими і за 
результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів га 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 складност і, та област і, в яких припуіцення 
й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітност і за МСФЗ. наведені нижче.
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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 Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 
політики, щоб інформація була доречною для погреб користувачів для прийняття економічних 
рішень га достовірною. у тому значенні, що фінансова звітність:

-подає достовірно фінансовий стан, фінансові результат діяльності га грошові потоки 
Товариства;

- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повного в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства 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 звішості.
ІІід час здійснення судження керівництво Товариства 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 па звітну дату. В 
інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується па судженнях щодо передбачуваних 
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, власт ивих різним фінансовим 
інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ ІЗ «Оцінка справедливої вартості».

5.3. Судження щодо змій 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, волагильностї. 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 Іовариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на 
професійній компетенції працівників Іовариства. досвіді га минулих подіях, а також з 
використанням розрахунків та моделей вартост і фінансових активів. Залучення зовнішніх експерт них 
оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, 
досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнят ним та необхідним.

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

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

нісгрумені ів. що входя іь до складу фінансових акт ивів. 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 Іовариства фактором і може суттєво вилинути на 
оцінку фінансових інструментів.
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5^5. Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту цс 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 мат визначатися з урахуванням трьох факторів:

- вартості грошей у часі;
- вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають 

різні рівні компенсації:
- фактори ризику або міри ймовірнос ті отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2020 р. середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у 

національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено 
ліквідаційну комісію, становила 4.3% річних. Інформація, що використана для визначення 
середньозваженої ставки одержана з офіційною сайту ІІБУ за посиланням 
https://bank.fiov.Ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs розділ «Вартість строкових 
депозитів за даними стаї истичної 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 професійної о 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 креди тних збитків за весь 
сірок дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредиіно-знецінених 
фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного 
зростання кредитного ризику).

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь сірок дії мають бути визнані до того, 
як фінансовий інструмент станс 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 
рсстру кту ризації).

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважаєіься низьким, якщо фінансовий 
інструмені 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 зби тки за весь с трок дії не визнаються за фінансовим інсгрументом 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.

https://bank.fiov.Ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial%25232fs


6. РОЗЕТИ кая ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВИЕ'ОРИСТЛІІНЯ СПРАВЕДЛИВОЇ ВАРТОСТІ
6.1. Методики оцінювання іа вхідні дані, використані для складання оцінок <а 

справедливою варіісі ю
Іовариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 

зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ ІЗ у звіті про фінансовий стан на 
кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та 
зобов’язань.
оцінених за
справедливою 
вартістю

—

Методики оцінювання
Метод 
оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 
витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти 1 Ісрвісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх еквівалент їв 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вар гості

Ринковий Офіційні курси 1ІБУ

Дебіторська 
заборгованість

1 Ісрвісна та подальша оцінка 
дебіторської заборі ованосі і
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості 
нот апісння. тобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на 
дату оцінки.

Дохідний Контрактні умови,
ймовірність погашення, 
очікувані вхідні
і ротові потоки

1 Іоточні
зобов’язання

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

Витратний Контрактні умови,
ймовірність гюі антен ня. 
очікувані вихідні
грошові потоки

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

кошти в AT «АСВІО БАНК» на депозитному рахунку з правом поповнення та зняття в сумі 624 тис. 
гри. (з урахуванням залишків на відсотковому рахунку) та І тис. гри. на поточному рахунку, які 
відображені в Звіті по фінансовий стан но номінальної вартості.

Говариство використовує ієрархію справедливої вартості згідно вимог МСФЗ ІЗ «Оцінка 
справедливої вартості». Цей МСФЗ всіановлює ієрархію справедливої вартості, у якій передбачено гри 
рівня вхідних даних для методів оцінки вартості, шо використовуються для оцінки справедливої 
вартості, ієрархія справедливої вартості встановлює найвищий пріоритет для цін котирування 
(нескориїованих) на активних ринках на ідентичні активи або зобов’язання (вхідні дані І-іо 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 кот ирування 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 сностсріїаюгься на звичайних інтервалах 

котирування;
(ii) допустима змінніст ь; та
(iii) кредитні спреди
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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 припуіцсння. які викориетову вали б учасники ринку, встановлюючи ціну на актив або 
зобов'язання, втому чиелі припущення про ризик.

Керівництво Говариетва вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 
вартості с 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 звітносі і.

6.3. Розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»:
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю

(тис, і рн.)
Балансова варі ісгь Справедлива вартість

На 01.01.2020р. На 31.12.2020р. На 01.01.2020р На 31.12.2020р.
Грошові кошти 60 625 60 625
Фінансові інвест иції, які 
оцінюються за амортизованою 
вартістю (ОГЗД11)

6 903 6 467 7199* 6759*

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками за виданими 
авансами

19 27 19 27

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих 
доходів

177 155 177 155

♦Справедлива вартість ОРДИ вказана і урахуванням накопиченого купонного доходу. Справедлива варіісіь ОРДИ 
без у рахування накопиченого ку повної о доходу складів 6 614 і не. і рн. Для визначення оцінки енраведливої варі осі і ()РДІ І 
використані вхідні дані 1-го рівня ієрархії справедливої вартості.

Зміни справедливої вартості активів та зобов'язань Товариства між датою первісного визнання 
та звітною датою 31.12.2020 відсутні.

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

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо засюсуваїшя 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 звітнос і і.

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

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

7.1. Основні засоби
Станом на 31.12.2020 року балансова вартість основних засобів становить 57 тис. гри.

тис. гри.
Актив у формі права 

користування
Машини та 
обладнання

Всього

Основні засоби
Станом на 31.12.2019 р. - 83 83
Надходження -

Вибутт я - -
Станом на 31.12.2020 р. 83 83
1 Іаконичена
амортизація
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Станом на 31.12.2019 р. 1 1 1 1
Нараховано w 15 15
Вибу ггя -
Станом на 31.12.2020 - 26 26
Р-___

7.2. Нематеріальні активи
Станом на 31.12.2020 року балансова вартість нематеріальних активів становить 3 тис. гри.

складається з програмної продукції " І С:1 Іідприсмство 8.УТ11".
Всього

Нематеріальні активи
Станом на 31.12.2019 р. 15
Надходження -
Вибуття -
С таном на 31.12.2020 р. 15
Накопичена амортизація
Станом на 31.12.2019 р. 5
Нараховано 7
Вибу ггя
Станом на 31.12.2020 р. 3

7.3. Довгострокові фінансові інвестиції
На балансі Товариства обліковуються по амортизованій вартості ОВД11 в сумі 6 467 тис. гри.

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

ІІГІ.
Номінальна вартість, 

тне гри.
Балансова вартість, 

тне. гри.
Міністерство 
фінансів України, 
облігації

IJ А-1000204002 6 1 73 6 173 6 467

Всього 6 173 6 467

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 облікову юі ься за справедливою вартістю за вирахуванням 
збитків від знецінення та сумнівної заборгованості.

Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості на 3 1.12.2020 року проводиться 
відповідно МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Дебіторська заборгованість за станом на З І грудня 2020 року представлені таким чином:
(тис. три.)

Стаття На 01.01.202(1 р. На 31.12.2020 р.
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
за виданими авансами (передплати іа
роботи. послуги) 19 27
Дебіторська заборгованість за розрахунками 
з нарахованих доходів (нараховані відсотки 
но поточному депози ту та за ОВІ'З) 177 147 ;
Дебіторська заборгованість за продукцію.
товари, роботи, послуги 0 п і
Разом 196 176

Станом на Зі грудня 2.020 року Товариство не мат простроченої дебіторської заборгованості. 
Сірок виникнення заборі ованосі і не перевищував 365 інів.

Дебіторська заборгованіс ть ;а с і роками виникнення наведена у таблиці нижче:
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(тис. гри.)

1 Іайменування
Всього на 

кінець 
року

Дебі горська 
до 12 

місяців

іаборговаїїість за 
від 12 місяців 
до 18 місяців

с сроками
від 18 місяців 
до 36 місяців

Станом на 31.12.2020р.
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками за виданими авансами 27 27
Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів 147 117
Дебіторська заборгованість за 
продукцію.товари, роботи, послуги о О
Всього дебі торська заборгованіст ь 176 176

Дебіторська заборгованість обліковується за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки та є поточною.

Станом на З 1.12.2020 року сумнівна заборгованість відсутня.
Загальна сума резерву під очікувані кредиті збитки за дебіторською заборгованістю склала 

0.02 тис. гри. (І % від торгової дебі торської заборгованос і і станом на З І. І 2.2020 р.).

7.5. Грошові копн и
Грошових коштів цс 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 та кошти на поточному рахунку.

Рахунок
Поточний рахунок банку в національній 
валюті в AT «АСВІО БАНК» МФО 353489
Інші рахунки у банку в національній валюті 
(депозитний та відсотковий за депозитом 
рахунки в національній валюті в А І «АСВІО 
БАНК» МФО 353 189)
Всього

на 01.01.2020 р.
0

60

60

(тис. гри.)
на 31.12.2020 р.

62 1

625
АІ «АСВІО БАНК» маг кредитний рейгині рівня иаААі. прогноз «стабільний», рейтинг 

иаАА і характеризується дуже високою кредитоспроможна тю порівняно з іншими українськими 
позичальниками або борговими інструментами (hitp://vx \х\х .crcdit-ralin«.ua/ru/rate history/21/677/), 
тому кошти обліковуються по номінальній вартості.

7.6. Зобов’язання
Загальна сума зобов’язань Товариства станом на З 1.12.2020 року складають ІЗ тис. гри.
Станом на 3 1.1 2.2020 р. зобов’язання Товариства мають наступний склад:

Стаття
(гне. гри.)

На
01.01.2020р.

На
31.12.2020р.

1 Іоточна кредиторська заборгованість за товари, робот и, послуги 1 -
Поточна кредиторська заборгованість з подат ку на прибуток .5 ІЗ
Всього 4 ІЗ

Кредиторська заборгованііь с реальною, таборговапостї з простроченим терміном давності не 
мас.

7.7 Забезпечення
Товариство визнає короткострокові виплат працівникам як витрати та як зобов'язання після 

вирахування будь-якої вже сплаченої су ми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових 
виплат працівникам як забезпечення відпусток під час надання працівниками послуг, які
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збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. Станом на 31.12.2020 р. поточні 
забезпечення складають 41 тис. гри. (станом на 31.12.2019 р. 22 тис. гри.).

7.8. Власний капітал
Статутний капі гал
Станом на ЗІ грудня 2020 року зареєстрований статутний капітал Товариства становии, 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 етапі 63 Закону України «ІІро інститути спільного 
інвестування», в якому зазначено, що розмір статутного капіталу компанії з управління активами 
повинен становити не менш 7 мільйонів гривень. Товариство мас зареєстрований та сплачений 
статутний капітал у сумі 7 200 00.00 (сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок.

Нерозподілений прибуток складає 74 тис. грн.
Станом на З І грудня 2020 року власний капітал Товариства складає 7 274 тис. грн.

(тис. грн.)
Стаття На 01.01.2020р. На ЗІ. 12.2020р.
Зареєстрований капітал 7 200 7 200
1 Іерозподілсний прибуток (непокритий збиток) 15 74
Всього 7 215 7 274

7.9. Доходи та витрати
7.9.1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чистий дохід від реалізації складається з нарахованої винагороди за управління активами 

інвестиційних фондів, що знаходяться в управлінні Товариства і становить 8 тис. грн. відповідно до 
\ кладених договорів \ правління, а саме:

- Договір №1-2020 від 28.07.2020 про управління активами нсдивсрсифікованоїо венчурного 
корпоративного інвестиційного фонду АГ «ЗІ ІВКІФ «АСВІО КАІ И ГАЛ» код ('ДРІІОУ 1371 8270;

- Договір №2-2020 від 28.07.2020 про управління активами недиверсифікованого венчурного 
корпоративного інвестиційного фонду AT «ЗІ ІВКІФ «ДЖІ'І IIJ’AJI IIІВЕСТМІ Л І С» код ('ДРІ ІОУ 
43718223;

- Договір №3-2020 від 28.07.2020 про управління активами недиверсифікованого венчурного 
корнора гивного інвестиційного фондх AT «ЗІ ІВ КІ «ІОІIIВІ .РСАЛ» код ('ДРІ ІОУ 43718333;

- Договір №>4-2020 від 10.11.2020 про управління активами недиверсифікованого венчурного 
корнора і и вг юго і нвсс і и ці Иного фондх А І «ЗІ ІВКІФ «IIІДУСТРІАЛЫ ІИЙ» код С ДРІ ІОУ 43989654.

7.9.2. Інші операційні доходи
Інші операційні доходи складаються із відсотків по поточному депозиту з можливістю зняття 

та поповнення коштів в сумі 20 тис. грн. (за 2019 р. - 735 тис. грн.)

7.9.3. Адміністративні витрати
Основні витрати Товариства, що пов'язані із здійсненням її господарської діяльності є 

адміністративні витрати. Загальний розмір цих витрат за звітний період, складає 835 тис. грн.. у тому 
числі:

(тис. грн.)

Bin pa r и
За івігний 

період

За 
аналогічний 

період 
попередньої о 

року
Ма теріальні ви гра і и 15 15
Ви гра ти на оплату праці 135 370
Внески на соціальні заходи 96 81
Амортизація 22 68
Інші операційні витрати всього, з них: 267 220
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членські внески до УАІБ 40 63
витрати на оплату послуг дизайну - 37
Ремонт 03 загальногосподарського використання 9 -
винагорода за консультаційні, інформаційні, аудиторські 
й інші послуги 68 23
ви гра ти на оренду офісу 1 10 59
виграти на охорону приміщення 12 8
плата за розрахунково-касове обслуговування й інші 
послуги банків 14

5

Витрати на сплату за ліцензії - ->

витрати на опла ту послуг зв'язку 12 Э
Інші виграти т 20

Разом 835 754

7.9.4. Фінансові доходи та витрати
Фінансові доходи складаються із нарахованих відсотків по ОВДП в сумі 871 тис. гри. (за 2019 

р. - 50 гис. гри.)
Інші доходи в сумі 255 тис. гри. за звітний період отримані за рахунок реалізації ОВДІ І.
Інші витрати Товариства сформовані за рахунок собівартості реалізованих ОВДІ І за звітний 

період та склали 2-17 гис. гри.

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

оподаткування в розмірі 72 тис. гри. Виграти з податку на прибуток склали ІЗ гис. гри. Чистий 
прибуток Товариства за звітний період склав 59 гис. гри.

8. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Відповідно до її. її. 134.1.1 її. 134.1 ст. 134 Податкового Кодексе України об’єктом 

оподаткування податком на прибуток < прибуток із джерелом походження з України іа 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 
звітності. на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток 
підприємств» Податкового Кодексу України.

Законом України від 16.01.2020 Я» 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу 
України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних 
псу згодженосгей у податковому законодавстві» внесено зміни:

до її.п. 134.1.1 ст. 134 ІІКУ. в частині підвищення вартісного критерію річного доходу для 
незастосування різниць (набули чинності 23 травня 2020 року), а саме:

- для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням 
непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний 
період не перевищує сорока мільйонів гривень, об'єкт оподагкування з податку на прибуток може 
визначатися без коригування фінансового результату до оподагкування на усі різниці (крім 
від'ємного значення об'єкта опода і кування минулих податкових (зві тних) років), визначені 
відповідно до положень розділу 111 ІІКУ.

1 овариство на основі н. 134,1.1 ІІКУ прийняло рішення про незастосування коригувань 
фінансового резуль та ту до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об’є к та 
оподаткування минулих податкових (звітних) років).

За звітний період виграти з податку на прибуток складають ІЗ тис. гри. (за 2019 рік 3 тис. 
гри.).
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9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ПОВ’ЯЗАНИМИ СТ ОРОНАМИ
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)
Директор

Заєць Андрій Григорович
Мельченко Роман Олексійович

Інформація про власників Товариства :

№ Прізвище, ім'я, 110 Вид участі Реєстраційнії Паспортні дані фізичної Части
батькові фізичної (одно й номер особи, про яку подасться а в
особи - власника осібно або облікової інформація (серія (за стату
(акціонера, учасника) спільно) картки наявності) та номер гному
заявника платника паспорта, дата видачі та капі і

податків (за найменування органу, що а.іі
наявності) його видав) КУА, 

%
1 Супруненко Вячеслав одноосібно аа,

А паспорт серії 70
Іванович виданий року

мвс
України в м.

Супру пенко
Олександр Іванович

одноосібно * пас пор і серії _У
виданий

20

року
МВС України в м.

з Заєць Андрій одноосібно паспор т серії 10
Григорович виданий ' . року

МВС
України в м.

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

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи - 
власника заявника за її 
прямих родичів, інших 
пов'язаних осіб (ступінь 
родинного зв'язку)

( 'упруосико Вячеслав 
Іванович(оргії Супруосока

Олександра Івановича)

Сунруосоко Вячеслав
Іванович(браг Су иру неика

О.ісксаодра Івановича)

Ідентифіка
ційний код
юридичної 
особи, щодо 
якої існу(
пов’я гаиість

Повне найменування юридичної 
особи, щодо якої існує пов'язаніст ь

Частка в 
статутном 
у капіталі 
пов'язаної 
особи, %

Посада у 
пов'язані 
й особі

IIІХлХОХ АКІ ЦОІІІ ГІII ІОВАРІК 1 В() 
•закріп ий

III ДИНІ Pl ИФІКОВАІІИІІ 
НІ 1ІЧУРІІИЙ КОРІ ЮРА НІНІ ПІЙ 
ПІНІТ 1 ШИЙНИЙ ФОНД "АІ 11.(1 

111’01 II Р 1 ІЗ”

70 -

41І7927Х АКЦІОІІІ РІП. ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИ ТИЙ 

іівдивіірсифіковаііий 
НІ 4 ІЧУІ’ІІИЙ КОРІ К )РА ГИВНИЙ 
ІІІВІД ТИЦІЙІІИЙ ФОНД "АНІД 1 

ДІ НТЛОІІМІ II Т"

69.9994

25



3 Сунруненко Вячеслав 
Іванович (браг Сунругіенка 

Олександра Івановича)

12799132 ГОВАІ’ИСІ ВО 3 ОБМІОКІЛОІО
ВІДІЮВІДАЛЬІІК'ПО "СУІІІ’О

ГРУП"

100 ■

4 Сунруненко Вячеслав 
Іванович (браг Сунрунепка 

Олександра Івановича)

42ХХ74ОХ ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ
АК 1 ИВАМИ «АСВІО»

70

5 (.'міруненко Вячеслав 
Іванович (браї Сунрунепка 

Олександра Івановича)

4275X595 ГОВАРИС ГВО 3 ОЬМЬЖІ 1ІОІО 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "III 1 17 А"

70

6 Су пру ненко Вячеслав 
Іванович (браї Су нру ненка 

() ісксандра Івановича)

4275Х54Х 1 ОВАІ’ИС 1 ВО 3 ОЬМЬЖІ І ІОІО 
ВІДІ ЮВ1Д.АЛЫ ІІС ПО "III 1 17"

70

n ( у пруненко Вячеслав 
Іванович (браї Сунрунепка 

Олександра Івановича)

42600915 ІОВАРИСІ ВОЗ ОЬМГ.ЖІ І ІОІО 
ВІДІЮВІДАЛЬІІК ІЮ"КІІ 

КОМИ. II К( "

70

X Су пруненко Вячеслав 
Іванович (браї Сунрунепка 

Олександра Івановича)

42600X52 ІОВАРИСІ ВО З ОБМІ ЖІ.І ІОІО 
ВІДПОВІДАЛЬНО НО "КГІ 

ІІІЖСТ"

70 -

9
Сунруненко Вячеслав 

Іванович (браї Сунрунепка 
Олександра Івановича)

42600737 ГОВАРИС ГВО 3 ОЬМЬЖІ І ІОІО
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КГГ

ПРАЙМ"

70

К)
Су пру ненко Вячеслав

Іванович (браї Сунрунепка 
Олександра Івановича)

42574325 ГОВАІ’ИСІ ВО З ОЬМЬЖІ.ІЮЮ 
ВІДІ ЮВІДАЛ Ы ІІС ПО "КГГ 

ІІІДАСІ РІАЛ"

70

II
Су пру ненко Вячеслав

Іванович (браї Сунрунепка 
Олександра Івановича)

43071127 1 ОВАІ’ИС 1 ВО 3 ОЬМЬЖІ4 ІОІО
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КГГ ПРОМ"

70

12
( у прунеико Вячеслав 

Іванович (браї Су пру ненка 
(Тіексан.іра Івановича)

39907319 ГОВАРИС ГВО 3 ОЬМЬЖІ І ІОІО 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ- 

1 РУН"

70

ІЗ
Су пру ненко Вячеслав 

Іванович(браї Су пруненка 
(Хіександра Івановича)

420147X0 ІОВАРИСІ ВО З ОЬМЬЖІ ІЮЮ 
ВІДІЮВІДАЛЬІІК ІЮ 

"АВА ІІ.І’РА"

70

II
Су пруненко Вячеслав 

Іванович (браї Сунрунепка 
Олександра Івановича)

42ОО47ХХ ІОВАРИСІ ВО З ОЬМГ.ЖІ ІЮЮ 
ВІДІЮВІДАЛЬІІК ІЮ'ТІ НУМ"

70

15
Су пру ненко Вячеслав 

Іванович(браг Су нруненка 
(). ісксандра 1 вановича)

32706X65 ГОВАРИС 1 ВО 3 ОЬМІ.ЖІ 1 ІОІО
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІІАЛАДІС"

25.5

16
Су нру ненко Вячеслав

Іванович (браг Сунрунепка 
Олександра Івановича)

32706X56 1 ОВ АІ’ИС ГВО 3 ОБМІ ЖЬ.І ІОІО
ВІДІЮВІДАЛЬІІК'по 

"ЮРИДИЧНИЙ ЦІЛІ 1 Р "І КВІ ГАС"

25.5

17
Су нру ненко Вячеслав 

Іванович (браг Су пру ненка 
()лександра 1 вановича)

31X07519 ГОВАРИС ГВО 3 ОБМІ ЖІ І ІОІО 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВОЗАХИСНИК"

50 1 О.ІОВ11 
паї лядо в 
ої ради

IX
( у пру ненко Вячеслав 

Іванович (браї Сунрунепка 
(І.ісксандра Івановича)

09X09192 АКЦІОНІ І’ІІІ ГОВАРИС ГВО 
" \CBIO БАНК"

69.9016 Ч.ісіі 
наї.іядов 
ої ради

19 ( унруненко Вячеслав 
Іванович (браї Сунрунепка 

Олександра Івановича)

М936209 ІОВ \І’И( 1 ВО И ІЬ.МІ ЖІ 1 К )І()
ВІДІЮВІДАЛЬІІК ГЮ "ІІІ’ОІ П’Ю"

100

2(1 Су пру ненко Вячеслав 
Іванович (браг Су пру ненка 

Олександра Івановича)

433X1921 ГОВАРИС 1 ВО З ОЬМГ.ЖІ ІЮЮ
ВІДІІОВІДАЛЬІІК ГІО "1 Pill-

Г. КСІЮ"

70

21 Сунруненко Вячеслав 
Іванович (браї Сунрунепка 

Олександра Івановича)

43356392 ІОВАРИСІ ВОЗ ОЬМГЖТ.І ІОІО 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЬМ 

ІІРОПГІ’ПЗ"

70

22 Су пру ненко Вячеслав 
Іванович (браї Сунрунепка 

Олександра Івановича)

43341763 ГОВАІ’ИСІ ВО З ОБМІ ЖІ ІЮЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "KI 1 

КОНЦІ III"

70

1 1
26
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23 Супруненко Вячеслав 
Іванович (браг Супрунеііка 

Олександра Івановича)

43341700 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІ1

ІІРОУІІ"

70 ■

2-І Супруненко Вячеслав 43341669 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 70 -
Іванович(браїСу пру ненка ВІДПОВІДАЛЬНЕ ! ІО "КІ 1 ЬРІДЖ

Олександра Івановича) НОНІ 1"
25 Супруненко Вячеслав 43341627 І ОВАРИСІ ВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 70 -

Іванович (браг Су пру ненка ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІ 1
()лександра Івановича) ПРОМТ НАД"

26 Су пру і ієн ко Вячеслав 43341564 ІОВАРИСІ ВО 3 ОБМІЖЕІІОІО 70 -
Іванович (браї Суііруненка ВІДІ ЮВ1ДАЛЫ ПС 1 ІО "КІ 1 ЬРІДЖ

Олександра Івановича) ЛАЙІІ"
27 ( у пру неї і ко Вячеслав 43341501 1 ОВ \РИС 1 ВО 3 ()ЬМІ ЖІ 1ІОК ) 70 -

Іванович(браї Су пру ненка ВІДІ ЮВ1ДАЛЫ ПС 1 ІО "КІ 1 РІВІ Р
Олександра Івановича) ЛАПИ"

28 Су прунеико Вячеслав 43616879 ІОВАРИСІ ВО ЗОБМІ ЖЕНОЮ 70 -
Іванович(бра ї Су пру ненка ВІДПОВІДАЛО! ІІС ІІОвКІІ ІОНІТ»

Олександра Івановича)
29 Су пру неико Вячеслав 42999290 АКЦІОІІІ РІП ТОВАРИСТВО 70 -

Іванович(браг Су пру ненка "ЗАКРИТИЙ
Олександра Івановича) ІІЕДИВЕРСИФІКОВАІІИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРІ ЮРА ІИВІІИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АНІ СІ

PI ІТ.ЙЛ"
ЗО С у пру неико Вячеслав 43718223 АКЦІОІІІ РІП ІОВАРИСІ ВО 100 -

Іванович(браї Су пру ненка "ЗАКРИ 1 ИЙ
Олександра Івановича) ІІЕДИВЕРСИФІКОВАІІИЙ

ВЕНЧУРНИЙ КОРІ ЮРА ІИВІІИЙ
ІІІВІСІ ИЦІЙІІИЙ ФОНД 

«ДЖІ4ІІ РАЛ IIІВІ С ТМІ НІС»
ЗІ Су пру неико Вячеслав 43718333 АКЦІОІІІ РІП ІОВАРИСІ ВО 100 -

Іванович (браї Су пру ненка "ЗАКРИ 1 ИЙ

Л Олександра Івановича) III.ДИВІ PC ИФІКОВАІІИЙ 
ВІ ІІЧУРІІИЙ КОРІ ЮРА ІИВІІИЙ

ІІІВІ СІИЦІЙІІИЙ ФОНД
«ЮІІІВЕРСАЛ»

32 Су нру неико Вячеслав 43718270 АКЦІОІІІ РІП ТОВАРНОЇ ВО 100 -
Іванович (браг Сунруненка "ЗАКРІП ИЙ

Олександра Івановича) ІІЕДИВЕРСИФІКОВАІІИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРІ ЮРА ІИВІІИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АС ВІО

КАПІ 1 АЛ»
33 Супруненко Вячеслав 42872983 ІОВАРИСІ ВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 70 -

Іванович (браї Су нру ненка ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Олександра Івановича) «ЛОУДСТОУІІ ХАБ»

ЗІ Су нрунеико Вячеслав 
Іванович(браї Сунруненка 

Олександра Івановича)

42872852
1 ОВАРИСІ ВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ

70 -

ВІДІЮВІДАЛЬІІІСІЮ
«ЛОУДСТОУІІ»

35 Сунру неико Вячеслав 
Іванович (браї Су нру ненка 

Олександра Івановича)

42872721
1 ОВАРИСІ ВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ

70 -

ВІДІ ЮВ1ДАЛЫ ПС 1 К) "ВОК 
Ф \ЙЬІ Р"

36 ( у нру неико Вячеслав 
Іванович (браї Су пру ненка 

Олександра Івановича)

12872687
ІОВАРИСІ ВО ІОЬМІ ЖІ ПОЮ

70

ВІДІЮВІДАЛЬІІІСІЮ
"MAI III 1 ІКС"

37 Супруненко Іван Петрович 42758595 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕІ ІОІО 20 -
(батько Супру ненка 

Вячеслава Івановича та 
Су нру ненка Олександра

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"! Ill 17 А"

Івановича)
38 Супруненко Іван Петрович 42758548 ЮВАРИС 1 ВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 20 -

(баї ько Су нру неї і ка 
Вячеслава Івановича іа 

( у пру ііеііка ().іександра

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІІ 17"

Івановича)

27



39 Сунруненко Іван Петрович 
(батько Су пру ненка 

Вячеслава Івановича га 
Су пру ненка Олександра 

Івановича)

12600915 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЇ-ЖРІІОІО
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІ 1 

комплекс"

20

40 Сунруненко Іван Петрович 
(батько (’у нру непка 

Вячеслава Івановича іа 
Су прунепка () іексанлра 

Івановича)

12600X52 ІОВАРИС ТВОЗОБМІЖІ ІІОІО 
ВІДІ ІОВІДАЛЬІІІС ТЮ "КІІ 

1II КС 1"

20

41 Сунруненко Іван ІІеірович 
(батько СА пру ненка 

Вячеслава Івановича іа 
Сунру ненка (Хісксандра 

Івановича)

12600737 ІОВАРИС 1 В() 3 ОБМІ.ЖІ.ІЮК )
ВІДПОВІДАЛО! ІІСІІО-КІІ

ПРАЙМ"

20

42 Сунруненко Іван Петрович 
(ба тько Су і ірунеп ка 

Вячеслава Івановича та 
Су пру неї і ка Олександра 

Івановича)

42574325 ТОВАРНО ТВО 3 ОБМІ.ЖІ.ІЮЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІС ТЮ "КІ 1 

ІІІДАС ТРІАД"

20

ІЗ Сунруненко Іван Петрович 
(батько Су нру ненка 

Вячеслава Івановича іа 
Су пру непка (Ілександра 

Івановича)

43071127 ТОВАРНОЇ ВО 3 ОБМІ.ЖІ.ІЮЮ
ВІДІ ЮВ1ДАЛЫ ПС 1 Ю "КІ Т 1ІРОМ"

20

II Сунруненко Іван Петрович 
(батько Су пру пенка 

Вячеслава Івановича іа 
Су нру непка Олександра 

Івановича)

39907319 ТОВАРНІ 1 ВО 3 ОБМІ ЖІ 1ІОІО 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УБМ- 

ГРУII”

20

15 Сунруненко Іван ІІеірович 
(баї ько С’у пру непка 

Вячеслава Івановича іа 
Су нру ненка ()лексан.іра 

Івановича)

42ОІ47ХО ТОВАРНО 1 В() 3 ()ЬМІ ЖІ 1 ЮЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

" \BAII РРА"

20

16 Сунруненко Іван Петрович 
(батько Су пру непка 

Вячеслава Івановича та 
Су прунепка Олександра 

Івановича)

420047X8 ІОВАРИС ТВОЗОБМІЖІЛОЮ
ВІДІ ІОВІДАЛЬІІІС ПОТІ.ПУМ"

20 -

17 Сунруненко Іван Петрович 
(батько Су нру непка 

Вячеслава Івановича іа 
Су пру непка Олександра 

Івановича)

21720744 III РВИІІІІА ПРОФСПІЛКОВА 
ОРІ АІПЗАЦІЯ ВАІ ОІІІЮЇ 

ДІЛЬНИЦІ сі. київ- 
1ІАСАЖИРСЬКИЙ 

(ІІІЮВДС 1. київ- 
1 ІАСАЖИРСЬКИЙ)

Директор 1

IX Сунруненко Іван ІІеірович 
(батько С у пру неї і ка 

Вячеслава Івановича та 
С у нру непка () ісксап іра 

Івановича)

3697263 1 ТОВАРНО 1 ВО 3 ОБМІ ЖІ НОК) 
ВІДІ ЮВ1ДАЛЫ ПС 1 Ю "ІРОІ1 2010"

16

19 Су пру ненко Іван ІІеірович 
(баї і.ко Су пру непка 

Вячеслава Івановича іа 
Су нру непка Олександра 

1 нановича)

43204178 1 ()В \РІІ( 1 В() 3 ()ЬМ 1 ЖІ 1 К )Ю 
ВІДІЮВІДАЛЬІІК ПО "КІІ

КАРІ О"

50

50 Сунруненко Іван Петрович 
(батько С ’у нру непка 

Вячеслава Івановича іа 
Су нру непка (Александра 

Івановича)

•43204007 ІОВАРИС ТВО 3 ОБМІ ЖІ НОК)
ВІДІ ІОВІДАЛЬІІІС ТЮ "КІІ

ІНДУСТРІЯ”

50

51 Сунруненко Іван ІІеірович 
(батько Су нру непка 

Вячеслава Івановича та 
Су пру непка (Александра 

Івановича)

433X1921 ТОВАРНО ТВО 3 ОБМІЖТЛОЮ 
ВІДІЮВІДАЛЬІІК 1 II) "1 РІІІ- 

1 КС ІІО"

20

1

28



52 Супруненко Інші 1 Ісіронич 
(батько Су пру ненка 

Вячеслава Івановича та 
Су пру ненка Олександра 

Івановича)

43356392 ГОВАРИС’ гво з обміжгз ІОІО
ВІДІЮВІДАЛЬІІІС 1 К) "УБМ

111’01114’113"

20

53 Супруненко Іван Петрович 43341763 ГОВАРИС І ВО ЗОБМІЖІ ІІОІО 20 -
(баї і.ко Су пру ненка ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІ 1

Вячеслава Івановича іа 
Су пру ненка (Ідексан. іра

КОНЦІ НІ"

Івановича)
54 Су пру иенко Іван Петрович 43341700 ІОВАІ’ИС І ВО 3 ОБМІ ЖІ ІІОІО 20 -

(батько Су нру ненка ВІДПОВІДАЛЬНІЙ ПО "КІ 1
Вячеслава Івановича та

Сунру ненка Олександра
ІІРОУН"

Івановича)
55 Супруненко Іван Петрович 43341669 іовариство з обміжілою 20 -

(батько Сунру ненка ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІ Г БРІДЖ
Вячеслава Івановича та 

Су пру ненка Олександра
ІЮІІІІ"

Івановича)
56 Супруненко Іван ІІеірович 43341627 ТОВАРИСТВО ? ОБМІЖІЛОЮ 20 -

(ба тько Су пру ненка ВІДІІОВІДАЛЬІІІСПО "КІ 1
Вячеслава Івановича та

Сунру ненка (Александра
ІІІ’ОМГЛАД"

Івановича)
57 Супруненко Іван ІІеірович 43341564 ГОВАРИС ГВО 3 ОБМІЖІ ЛОЮ 20 -

(батько Су нру ненка ВІДПОВІДАЛО! ІІСІЮТІІ ЬІ’ІДЖ
Вячеслава Івановича іа 

( у пру ненка (Оексан. іра
ЛАИН

Івановича)
5Х Супруненко Іван ІІеірович 43341501 ГОВ \І’И(І ВОЗ ОБМГЖГІЮЮ 20 -

(баї ько Сунру ненка ВІДІЮВІДАЛЬІІІС 1 ІО "КІ 1 РІНІ Р
Вячеслава Івановича та 

Су нру ненка Олександра
ЛАЙ II"

1 вановича)
59 Супруненко Іван Петрович ТОВАРИСТВО 3 20 -

(батько Су нру ненка 
Вячеслава Івановича іа 

Су нру ненка (Александра 
Івановича)

43616X79
ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КІТ
ІОНІ г»

60 Супруненко Іван ІІеірович ГОВАРИС ГВО 3 ОБМІ ЖІ ЛОЮ 20
(батько Су нру ненка ВІДІІОВІДАЛЬІІІСПО

Вячеслава Івановича іа
Сунру ненка Олександра

428729X3 «ЛОУДСІОУІІ ХАБ»

Івановича)
61 Супруненко Іван ІІеірович

І (4;і і і, і.•( у ( ' \ І І П\ і і < * і і і/ -1 ІОВАІ’ИСІ ВО З ОБМІ ЖІ НОК)
20 -

\ V ’ СІ 1 1 > І\ К ’ к ' 111/X IICIIIXcl 
Вячеслава Івановича іа 

Су пру ненка < Аіександра
РХ'7',Х>'’

ВІДІІОВІДАЛЬІІІСПО
«ЛОУДСІОУІІ»

Івановича)
62 С у нру иенко Іван ІІеірович 

(батько Су иру ненка 
Вячеслава Івановича іа 

Су нру ненка Олександра

ІОВАІ’ИСІ ВО З ОБМІ ЖІ НОК)

42X72721
ВІДІІОВІДАЛЬІІІСПО "ВОК 

ФАЙБГР" 20

Івановича)
63 Супруненко Іван Петрович 

(батько Сунру ненка 
Вячеслава Івановича та 

Су пру ненка ()іександра
42X726X7

ГОВАРИС ГВО 3 ОБМГЖІЛОЮ
ВІДІ ЮВ1ДАЛЫ не по 

"МАНН І ІКС" 20 -

Івановича)
64 ('у пру иенко ().іексаіі.лр 32706X65 ГОВАРИС ГВО 3 ОБМГЖІ ЛОЮ 50 -

Іванович(орал Су пруненка ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "І1АЛАДІС"
Вячеслава Івановича)

65 Су пру иенко (Александр 42ХХ740Х ІОВАІ’ИСІ ВО 3 ОБМГЖІЛОЮ 20 -
Іванович (браї Су пру ненка ВІДІІОВІДАЛЬІІІСПО

Вячеслава Івановича) "КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ
АК 1 ИВАМИ «АС ВЮ»

29



66 Су т і ру неї і ко ()л екеа і і;ір 
Іванович (браг Су пру пенка 

Вячеслава Івановича)

32706856 ТОВАРНІ 1 ВО В ОБМІСЖІ 1 К Ж)
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЮРИДИЧНИЙ 1 Ц І 1 1 Р "ЕКВІ ГАС"

50

6Ї

68

Сунруненко ()лекеан,тр 
Іванович(браг Супру ненка 

Вячеслава Івановича)

Су пру ненко (Біекеаіілр 
Іванович (браї Сунруненка 

Вячеслава Івановича)

31X07519

О9ХО9І92

1 ()ВАРИС 1 ВО В ОБМІ ЖІ ІІОІО 
ВІДІЮВІДАЛЬІІІСІЮ 
"ЮРИДИЧНА ФІРМА 
"ПРАВОЗАХИСНИК"

АКІ ІІ< >111 РІII ІОВ \РИ( 1 во 
"АСВЮ БАНК"

50

20

Директор

■ -

69 Су прут ієн ко (Сіександр 
Іванович (браг Сунруненка 

Вячеслава Івановича)

41183ХОХ АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИ 1 ИЙ 

1ІЕДИВЕРСИФІКОВАІІИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЛІНІЄ І 

ІІРОІІІ РИЗ"

20

~ 70 Супруненко Олександр
Іванович (браї Сунруненка 

Вячеслава Івановича)

4117927Х АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИ ІИЙ

1II ДИВІ.14 ИФІКОВАІІИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АІІЕСІ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ"

1 9.99X4

~ 71 Су пру ненко Олександр 
Іванович (браї Сунруненка 

Вячеслава Івановича)

1863188 КОМПАНІЯ ЗОЬМІ ЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАВОРІЯ

1 РУН ЛІД»

100

7і Су нру ненко ();іекеан.тр 
Іванович (браї Су нру ненка 

Вячеслава Івановича)

42999290 АКЦЮІІІ.РІП ТОВАРИСТВО 
"ЗАКРИ 1 ИЙ

ІІЕДИВІ 14 ИФІКОВАІІИЙ 
ВЕНЧУРНИЙ КОРІ ЮРА ГИВІІИЙ 
ПІНІ СІ ИЦІЙІ ІИЙ ФОНД "АНІ СІ 

PI 1 ЕЙЛ"

20 ■

73 Су пру ненко ().тена 
Леонідівна (дружина 

Су пру ненка Олександра 
Івановича)

32706856 ІОВАРИСГВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ЮРИДИЧНИЙ ЦЕН ТР "ЕКВІ ГАС"
-

Директор

74' Сунруненко Олена 
Леонідівна (дружина 

Су пру ненка Олександра 
Івановича)

" 34694820~ ПРИВАТНІ. ПІДПРИЄМСТВО 
"АС ГРУМС"

100 Дирекі ор

75

76

Інші пов'язані особи 
Су пру ненка Вячеслава

Івановича та Су пру ненка 
Олександра Івановича не 
володіють 10 і більше % у 

і осподареьких і опарне гва\ 
іа не < керівниками в іаки\ 

іовариеіва\
Ваг нь Андрій 1 ріп орович

Ваг ні. Андрій 1 ріп орович

4275X595

42887 108

ІОВАРИСІ ВО 3 ОБМІ ЖІ ІЮЮ 
ВІДІЮВІДАЛЬІІІСІЮ "III 1 17 А"
ІОВАРИСІ ВО (ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДІЮВІДАЛЬІІІСІЮ 
"КОМПАНІЯ 3 УПРАВЛІННЯ 

АК ТИПАМИ «АСВЮ»

10

10

.
-

77 Ваг нь Андрій 1 ригорович 4275X548 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "1II1 17"

10 -

78 Ваг нь Андрій 1 ригорович 42600915 ІОВАРИСГВОВ ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІІ 

КОМПЛЕКС"

10

79 Ваг нь Андрій 1 риі орович 42600X52 ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІ 1 

ІІІ.КСГ"

10

80 Ваг нь Андрій 1 риі орович 42600737 ІОВАРИСІ ПОЗ ОБМЕЖГ.І ІОІО 
ВІДІ ЮВ1ДАЛЫ ІІС ГІО "КІТ 

ПРАЙМ"

10

J
81 Ваг ні. .Андрій 1 риі орович 42574325 ІОВАРИСІ ВО З ОБМІ ЖІ ІЮЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІ 1 
ІІІДАС 1 РІАЛ"

10

____

зо



Х2 Засць Андрій 1 ригорович 13071 127 ГОВАРИСГВО3 ОЬМІГЖІ пою
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІ1 ПРОМ"

10 -

ХЗ Заєць Андрій 1 ригорович 39907319 ГОВАРИС 1 ВО 3 ОЬМІІЖГІ ЮЮ 10 -
ВІДІІОВІДАЛЬІІК ІЮ "УЬМ-

1 I’M 1"
XI lac ні. Андрій 1 pm орович 420147X0 ІОВАРІК ІВОЗОЬМІ ЖІ пою 10 Директор

ВІДНОВИ АЛЬПИ по
" АВА 11 РРА"

85 Заєць Андрій 1 ригорович 42ОО47ХХ ІОВАРІК ІВОЗОЬМІ ЖГ ІІОІО
ВІДІІОВІДАЛЬІІК ПО "РІ.ПУМ"

10

Х6 Засць Андрій Григорович 31405933 1 (ІВАРИС ГВО 3ОЬМГЖГІ К Ж) 
ВІДІІОВІДАЛЬІІК ПО "ФІН А 11 К"

100 Директор

' ’Х7
Заєць Андрій Григорович 41ІХЗХОХ АКЦІОІІІ РІП ГОВАРИСІВО

"ЗАКРИ 1 І1Й
ІП.ДИВІ РСИФІКОВАІІИЙ
ВІ 1ІЧУРІІИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІІІВІК 1ИЦІЙІІИЙ ФОНД "АНІ СІ
ІІРОІІІ РІ ІЗ"

10

XX
Заєць Андрій Григорович 41І7927Х АКЦІОІІІ РІП ГОВАРИСІВО

"ЗАКРИ 1 ИЙ
ІІІІДИВГРСИФІКОВАІІИЙ
ВІГІ ІЧУРІІИЙ КОРПОРАТИВНИЙ
ІІІВІ СІИЦІЙІІИЙ ФОНД "ДНІ СІ 
ДІ ВІ ЛОІІМІ III"

10.0022

Х9
Зас нь Андрій 1 ріп орович

09X09192 АКЦІОІІІ РІП ІОВАРІК ІВО 7.6930 11.ІСІІ
"АГ ВЮ ЬАІ ІК" паї дядов

ої ради
90

Зас ць Андрій Григорович
43204І7Х ГОВАРИС ІВОЗОЬМІ ЖІ ІІОІО 50 -

ВІДІІОВІДАЛЬІІКПО "КІ 1
КАРГО"

91
Зас ць Андрій 1 ригорович

43204007 ТОВАРИСТВО 3 ОЬМІ.ЖЫ ЮЮ 50
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІ 1

ІНДУСТРІЯ"
92

Зас ць Андрій 1 риі орович
42999290 АКЦІОІІІІРІІІ ІОВАРІК І ВО 10

"З АКРИ ГИЙ
1ІГДИВІІРСИФІКОВАІІИЙ

ВІ4 ІЧУРІІИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІІІВІ С ІИЦІЙІІИЙ ФОНД "АНІ СІ

РІ 11 ЙЛ"
93

Зас ць Андрій Григорович
433X1921 ТОВАРИСТВО 3 ОЬМІГЖІ І ЮЮ 10

ВІДІІОВІДАЛЬІІК ТЮ "1 РІІІ-
1 ІКСІ Ю"

94
Зас ць Андрій 1 риі орович

43356392 ІОВАРІК 1 ВО 3 ОЬМІ ЖІ І юю 10
ВІДІІОВІДАЛЬІІК ПО "УЬМ

ІІРОІІІ РИЗ"
95

Заєць Андрій 1 ріп орович
13341763 ІОН \РИС ІВОЗОЬМІ ЖІ ПОЮ 10

ВІДІІОВІДАЛЬІІК 1 Ю "КІ 1
КОНЦІ III"

96
Заєць Андрій 1 ригорович

43341700 ІОВАРИС ГВО ЗОЬМЬ.ЖІ JIOIO 10
ВІДІІОВІДАЛЬІІК ПО "КІ 1

ІІРОУН"

97
Зас ць Андрій Григорович

43341669 ІОВАІЛК ІВО 3 ОЬМІ ЖІ ІІОІО 
ВІДІІОВІДАЛЬІІК ПО "КІ Г ЬІ’ІДЖ

10 -

ІІОІІІ І "
98

Заєць Андрій 1 ригорович
43341627 ГОВАРИС ІВО 3 ОЬМІ.ЖІ ІІОІО 10

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КІ г
IIРОМІ НАД"

99
Заєць Андрій 1 риі орович

43341564 ІОВАРІК 1 ВО 3 ОЬМІ ЖІ 4 ЮЮ 
ВІДІІОВІДАЛЬІІКПО "КІ 1 ЬРІДЖ

10 -

Л.АЙН"
100

Зас ць Андрій І риї орович 43341501 ІОВАРІК ІВОЗОЬМІ ЖІ ІІОІО 
ВІДІІОВІДАЛЬІІК 1 Ю "КІ 1 РІВІ.Р

10 -

ЛАЙІІ"
101

Заєць Андрій 1 ріп орович
43616X79 ІОВАРІК 1 ВО 3 ОЬМІ ЖІ ПОЮ 

ВІДІІОВІДАЛЬІІК 1 Ю «КІ 1 ІОНІЇ»
10 -

31



102
Заєць Андрій 1 ригоронич 42X729X3 ТОВАРНО ТВО З ОЬМІІЖРІІОЮ 

ВІДПОВІДАЛО ПО ТІО 
«ЛОУДОІОУІІ ХАЬ»

10

103
Заєць Андрій 1 риі оронич

12X72X52
ТОВАРНОЇ ВО ЗОЬМІ.ЖІ ПОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІЇ 1 ІО 
«ЛОУДОІОУІІ,.

10

101
Заєць Андрій 1 риіоронич

4ЭХ7Э7~) 1
ІОВАРИС 1 ВО 3 ОЬМІ.ЖІ пою

ВІДІ ЮВ1ДАЛЫ ПО НО "ВОК
ФАЙЫ.Р"

10

105
Заєць Андрій І риєоронич

42X726X7
ТОВАРИСТВО ЗОЬМРЖЕІІОІО 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"MAI IIP 1 ІКС"

10

106
Зас иь Андрій Григорович

439X9654
АКЦІОІ ІІ .РІ II; ТОВАРНО ТВО 

"ЗАКРИТ ИЙ
ІІРДИВІ РСИФІКОВАІІИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

«ІНДУСІ РІАЛЬЇІИЙ

100

1 Іов’язані особи Зік ці» 
Андрія 1 ригоровича не 

ВО.ІОДІІОІ і» 10 і бІ.ІЬІІІС % \ 
і оснодареьких товарне і ва\ 
іа не < керівниками в іаких 

іовариеівах

За звіяний період Товариство здійснювало операції з продаж} та закупівлі товарів, робіт і 
послуг з пов'язаними с торонами, а саме:

2 1.03.2019р. укладено договір банківського рахунку №2104-201/191' з А’І «АСВІО БАНК», де 
учасники Товариства є одночасно акціонерами AT «АСВІО БАНК»;

Станом на 31.12.2020 р. грошові кошти Товариства в сумі 622 тис. три. розміщенні на 
депозитному рахунку в АГ «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. но 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 нравом дострокового повного або часткового 
повернення коштів протягом всього строку дії Договору. За звіяний період за зазначеним 
депозитним договором нараховані та отримані відсотки в сумі 20 тис. ірн. та 49 тис. гри. 
відповідно. Грошові кошти в сумі 2 тис. гри. іа І тис. гри. знаходяться відповідно на 
відсотковому іа поточному рахунках Товариства.

- Іоварисяво виступило майновим поручителем ГОВ «УБМ-ГІ’УІІ» та уклало договір застави 
цінних паперів №75-20 Г19-3 від І 1. 12.2019р. з АІ «АСВІО БАНК» на суму 6 913.4 іис. гри., 
предмет застави ОВДІ І;

- нарахована та виплачена заробітна плата директору Товариства Мельченку P.O. в сумі 144.1 
тис.гри.

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 зби тки за позовами не будуть понесені. На даний час у Товариства відсутні судові 
позови.

10.1.2. Оподаткувавіія
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 сплаїиги додаткові податки, штрафи та пені. Гака нсвизначеніеть може 
вплинути на вартість фінансових інструментів. втрати та резерви від знецінення, а також на ринковий
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рівень цін на угоди. На думку управлінського персоналу. Товариство сплатило усі податки, тому 
фінансова звітність не містить резервів під податкові збиіки. ІІодаїкові звіти можуть персідядатись 
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 вартіс тю 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 за інформації, кредитний ризик для активів Товариства визначений як 
низький, тому очікувані кредиті збитки складають 0.02 тис. гри.

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

елементом її діяльності. Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваноезі 
фінансових ринків і націлена на мінімізацію потенційного негативного виливу на фінансові 
показники Товариства. Оперативний і юридичний контроль має на меті забезпечувати належне 
функціонування внутрішньої політики за 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 за 
застосування інструментарію щодо його пом'якшення.

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

інструмент не може виконати зобов'язання і цс буде причиною виникнення фінансового збитку 
іншої с торони.

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 31.12.2020 р. кредитний ризик но фінансовим активам, що оцінюються за 
амортизованою собівартістю, є низьким, що підтверджу г з ься чинниками, які враховують специфіку 
контрагентів, загальні економічні умови та оцінку як поточного, гак і прогнозного напрямків змін і 
умов станом на звіяну дату.

При визначенні рівня кредитного ризику фінансового активу у вигляді грошових коштів 
враховуються в першу чергу дані ІІБУ. Відповідно до цих даних рейтинговими компаніями 
складаються рейтинги банків.

Дане судження можливе виходячи з проведеного аналізу інформації щодо надійноезі за 
стабільності AT «АСВІО БАІІК. в якому розміщено грошові кошти в розмірі 622 тис. гри. Станом на 
10.12.2020р. но даним незалежного рейтингового агентства «Кредиз-Рейтинг» (http://wvvvv.credit- 
raling.ua/ru/ratc liistory/21/677/) AT «АСВІО БАНК» маг кредитний рсйтиіп рівня ііаААС 
прогноз «стабільний», рейзині иаАА • характеризується гуже високою кредитоспроможністю 
порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструмен тами.

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 ІІКЦІ1ФР № 1597 від 01.10.2015р. «Про 
за твердження Положення щодо нруденційних норма тивів професійної діяльноезі на фондовомх 
ринку за вимої до сис теми у правління ризиками». Згідно з вище зазначеним Положенням, грошові 
копни, що знаходяться на депозитному рахунку станом на 31.12.2020. віднесений до першої групи 
активів зі ступенем креди тного ризику 0 ВІДСОІКІВ.

До заходів з мінімізації виливу кредитого ризику Товариство відносить:
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встановлення внутрішньої о обмеження обсягу дебіторської заборі ованості в активах 
установи:
диверсифікацію структури дебіторської заборгованост і 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, валют ному ринку і товарному ринку.

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

Управління валютним ризиком не маг великого значення для фінансової звігіюстї внаслідок 
відсутності операцій в іноземній валюті.

Ціновий ризик це ризик гою. 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 виливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 
Основним методом оцінки цінового ризику с аналіз чутливості.

Відсотковий ризик це ризик того, що справедлива варт ість 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.

Активи, які наражаються на відсот кові ризики, тис. гри.

Тип активу Станом на 31.12.2020
Банківські депозит и. 622
ОВДІІ 6 167
Всього 7 089

Ризик ліквідност і
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 нсдисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в 
розрізі термінів погашення представлена наступним чином, тис. гри.:

1 Іеріод. що закінчився До 1 Від 1 місяця Від 3 місяців Від 1 року Більше Всього
З 1 і рудня 2020 року місяця до 3 місяців до 1 року до 5 років 5 років
Інша кредиторська

заборгованої ь 0 ІЗ ІЗ
Всього 0 13 13

Управлінський персонал вважає, що доступні інструменти фінансування та очікувані грошові 
потоки достатні для фінансування поточних операцій Товарист ва.
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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 захис том, включаючи збій у 
роботі програмного га/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 усціновою вимої законодавства, договірних 
зобов'язань, а також з недос та і нього правовою захищеністю або з правовими помилками, яких 
припускається Товариство при провадженні дія.іьносіі.

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 капі галом.

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 розви тку

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання 
вимог до капі талу, встановлених регулятором, і забезпечення зданюсті Товариства (|)у нкціону вати в 
якості безперервного діючого підприємства.

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

нруденційних показників, нормативні значення яких визначене у «Положенні щодо пруденнійних 
нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», 
затвердженого рішенням ІІКІ (І ІФР № 1597 від 01.10.201 5р.

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

№ 
п/п

Дата, станом на яку здійснено розрахунок нруденційних 
нормативів 31.12.2019 31.12.2020 р.

1 Розмір власних коштів, гри. (стр. 2 + стр.З) 7 189 964,68 7 211 579,45
9 Розмір капі талу першого рівня, гри. (стр. 1і стр.5 і стр.6 стр.7) 7 189 961.68 ’ 7 211 579,45
.5 Розмір капіталу другого рівня, гри. - 7

1 Фактично сплачений зареєстрований ста тутний капі тал, гри 7 200 000 7 200 000
5 Резервний капітал, грн. - -
6 Додатковий капітал, грн.
7 1 Ісрозноділсний прибуток на початок звітного року, і рн. 1 1715.46
8 1 Іематсріальні активи за залишковою вартістю 10 035.32 3 136.01
9 Показник мінімального розміру власних коштів для КУЛ. грн. 3 500 000 3 500 000

"10 ” Виконання вимої Виконано Виконано
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2. Розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості

Дата, станом на яку здійснено розрахунок ііруденційних 
нормативів 31.12.2019р. 31.12.2020

Розмір власного капі галу. гри. 7 214 715.46 7 273 453.33
Вартість активів , гри. 7 240 349.21 7 327 240.54

Коефіцієнт фінансової стійкост і не менше 0.5 0.9965 0.9927
Виконання вимог виконано виконано

У зв'язку з реєстрацією Товариства 1-І.03.2019 року та отриманням ліцензії на провадження 
професійної діяльності на фондовому ринку діяльність з управління активами інституційних 
інвесторів (діяльність з управління активами) 29.08.2019 року - рішення НКЦІІФР №460. норматив 
достатності власних коштів та коефіцієнт покриття операційного ризику Товариством не 
розрахокувались.

13. ІНФОРМАЦІЯ НО СЕГМЕНТАМ
Відповідно до МСФЗ 8 операційний сегмент цс 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 сет ментом Компанії є надання послуг з управління активами 

ІСІ.
За 2019 рік Товариство не надавало послуг з управління активами ІСІ та не отримувало 

винагороди за надані послуги.
За звітний період Товариством нараховані доходи від надання послуг з управління активами ІСІ

Отже, за 2020 рік І овариство здійснювало діяльність в одному географічному та бізнес сет менті.

Найменування
За 2019 рік За 2020 рік

тис. гри. Бізнес сегмент,
О//0

тис. гри. Бізнес 
сегмент, %

Винагорода 
фонду

за управління активами
8 100

14. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ
Після звітної дати ЗІ грудня 2020 року не відбулося жодних подій, які справили б істотний 

вплив на показники фінансової звітності Товариства за~202О рік та вимагали б розкриття інформації в 
приміт ках до цієї фінансової звітност і.
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