














































































ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ 
 
 

Управлінський персонал ТОВ «ДЕ НОВО» представляє Звіт про управління разом з фінансовою звітністю 
Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р. 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ТА ОПИС ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Компанія була створена в Україні в квітні 2008 р. як Товариство з Обмеженою Відповідальністю. Назва та 
організаційно-правова форма компанії залишаються незмінними с дати її заснування. 
 
Основною діяльністю Компанії є операторське надання послуг інфраструктурного рівня в сфері ІТ, а саме 
розміщення клієнтського комп’ютерного та мережевого обладнання в Центрах Обробки Даних (далі ЦОД), 
а також хмарні сервіси класу IaaS (Infrastructure as a Service). ЦОД Компанії розміщені на території України 
та Німеччини. 
 
Вищим органом управління згідно зі Статутом Компанії є Загальні збори учасників. Виконавчим органом 
управління є Правління на голові з Генеральним Директором.  
 
Компанія складається з таких структурних підрозділів: дирекція, комерційне управління, виробничо-
технічне управління, операційне управління, управління ЦОД та управління з підтримки бізнесу. 
Протягом 2019 року в організаційній структурі Компанії будь-яких змін не відбувалось. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Фінансові результати Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2019 р., представлені на стор. 5 фінансової 
звітності. Чистий прибуток за 2019 рік становив 42,976 тисяч гривень (2018: 17,451 тисяч гривень). На 
доходи та витрати протягом звітного періоду вплинули зростання попиту на послуги Компанії та 
відповідне збільшення обсягів їх реалізації, зростання витрат на виробництво послуг (обсяги спожитої 
електроенергії, оплата роялті за використане програмне забезпечення тощо), зростання фонду оплати 
праці, збільшення обсягів інвестування в основні фонди, результатом чого стало зростання чистого 
прибутку Компанії. 

ЛІКВІДНІСТЬ ТА ЗОБОВ`ЯЗАННЯ 
 
Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої фінансові зобов’язання, розрахунки 
за якими здійснюються шляхом передачі грошових коштів або іншого фінансового активу. Підхід 
Компанії до управління ліквідністю полягає в тому, щоб забезпечити, наскільки це можливо, постійну 
наявність у Компанії ліквідних коштів, достатніх для погашення своїх зобов'язань в строк, як в звичайних, 
так і в стресових умовах, не допускаючи виникнення неприйнятних збитків і не піддаючи ризику 
репутацію Компанії. 
 
Компанія підтримує мінімальний рівень грошових коштів та інших високоліквідних інструментів на рівні, 
який перевищує очікуваний відтік грошових коштів для виконання зобов'язань протягом наступних 30 
днів. Компанія також відстежує рівень очікуваного припливу грошових коштів від погашення торгової та 
іншої дебіторської заборгованості та очікуваний відтік у зв'язку з погашенням торгової та іншої 
кредиторської заборгованості.  
 
Крім того, Компанія має кредитну лінію від Denovo Overseas Holdings. 
 
В Примітці 4 до фінансової звітності представлений аналіз фінансових зобов'язань за строками погашення 
станом на 31 грудня 2019 р. 
  



ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, Компанією було спожито 7 972 837  КВт/Г (2018: 8 035 792 
КВт/т). Протягом звітного періоду Компанія здійснила наступні заходи із збереження електроенергії та 
зменшення споживання води: наявність лічильників води; встановлення LED освітлення, використання 
частотних перетворювачів, оптимізація навантаження між існуючими джерелами живлення, регулярний 
контроль та технічне обслуговування гідравлічних та електричних мереж. 

Компанія заохочує своїх співробітників до сприятливих для екологічного середовища дій, таких як 
заощадження паперових носіїв за рахунок переходу на систему електронного документообігу,  
встановлення LED освітлення, жорсткі нормативи щодо фільтрації та очищення повітря під час роботи 
дизель-генераторів, збір та використання тепла, що виробляється в зоні ЦОД (стадія проектування) тощо. 

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛІТИКА 

Загальна чисельність співробітників Компанії станом на 31 грудня 2019 року складає 112 осіб (31 грудня 
2018 року: 104 осіб). Частка жінок у структурі персоналу Компанії станом на 31 грудня 2019 року складає 
22% (31 грудня 2018 року: 22%). Компанія ініціює різноманітні проекти для поширення практик рівних 
можливостей, заохочення співробітників до створення рівних можливостей для працюючих чоловіків та 
жінок у процесі працевлаштування та прийняття управлінських рішень.   

Компанією проводиться комплексна робота із співробітниками щодо охорони праці та безпеки, а саме: 
інструктажі працівників з питань охорони праці на робочому місці; навчання в навчальному закладі 
керівників підприємства та працівників, які працюють з небезпечними умови праці; навчання з охорони 
праці у відділах підприємства відповідно до програми по видам робіт та за професіями; проведення 
медичних оглядів працівників відповідно до «Порядку проведення медоглядів працівників певних 
категорій».  

Компанія забезпечує навчання та розвиток співробітників за допомогою щорічної програми професійних 
тренінгів.  

Компанією забезпечується дотримання прав людини і боротьба з корупцією та хабарництвом шляхом 
дотримання чинного законодавства України.  

ОСНОВНІ РИЗИКИ ТА НЕВИЗНАЧЕНОСТІ  

(а) Економічне середовище 

Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна, їй притаманні особливості ринку, 
що розвивається. Незважаючи на те, що в 2016-2018 рр. ситуація як і раніше залишалася нестабільною, 
українська економіка та локальний ІТ ринок почали демонструвати ознаки стабільного зростання 
протягом останніх двох років такі, як уповільнення темпів інфляції, значне зміцнення гривні по 
відношенню до основних іноземних валют, зростання міжнародних резервів НБУ і загальне пожвавлення 
ділової активності.  

У Примітці 1 до фінансової звітності надано подальшу інформацію щодо умов здійснення діяльності в 
Україні. 

(б) Ризики, що пов’язані з фінансовими інструментами 
 
Компанія зазнає кредитного ризику, ризику ліквідності та ринкового ризику у зв'язку з утримуваними нею 
фінансовими інструментами. Основні ризики та невизначеність, з якими стикається Компанія, а також 
заходи, що вживаються для управління ризиками, описані в Примітці 8 до фінансової звітності. 
 
 



Ринковий ризик 

 
Ринковий ризик - це ризик того, що зміни ринкових цін, наприклад, обмінних курсів іноземних валют, 
процентних ставок, матимуть негативний вплив на прибуток Компанії або на вартість наявних у неї 
фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає в тому, щоб контролювати 
схильність до ринкового ризику і утримувати її в допустимих межах, при цьому домагаючись оптимізації 
прибутковості інвестицій.  

Кредитний ризик 

Кредитний ризик виникає тоді, коли невиконання контрагентами їх зобов'язань може призвести до 
зменшення надходжень від утримуваного фінансового активу на звітну дату. Компанія застосовує 
політику, яка повинна забезпечити, щоб продажі продукції та послуг здійснювалися клієнтам, які мають 
належну кредитну історію, та здійснює постійний моніторинг дебіторської заборгованості за строками 
виникнення. 

Управління кредитним ризиком, пов'язаним з торговою дебіторською заборгованістю, здійснюється на 
основі встановлених політик, процедур і систем контролю, що відносяться до управління кредитним 
ризиком клієнтів.  

Ризик ліквідності 

Див. вище. 

(в) Операційні ризики  

Основні операційні ризики, які впливають на діяльність Компанії, є наступними: 
— Значне знецінення гривні до основних іноземних валют (долар США, євро); 
— Стрімке погіршення стану електромереж та якості енергопостачання в місті Києві 
— Зростаюча тенденція до еміграції фахівців за кордони України 
— Зростання та поширення різноманітних кіберзагроз в цифровому просторі України 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ  
 
В поточному звітному періоді Компанія проводила дослідження та розробки по наступним напрямкам: 
— підтримка актуальності технологічного стеку виробничої платформи хмарних сервісів; 
— розробка та імплементації нових хмарних сервісів з метою розширення та гармонізації сервісного 

каталогу, а також задоволення максимально широкого спектру потреб клієнтів; 
— атестація та сертифікація виробничої платформи та операційних процесів на відповідність вітчизняним 

та  міжнародним регуляторним вимогам та стандартам, а також кращім індустріальним практикам. 

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ 

Станом на 31 грудня 2019 р. у Компанії відсутні фінансові інвестиції. 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 
Враховуючи всі ризики та виклики, що виникають в ході господарської діяльності, очікується стабільний 
розвиток та зростання господарського потенціалу Компанії. До чинників, котрі сприятимуть 
господарському розвитку Компанії, можна віднести наступні: розвиток всесвітньої тенденції з цифрової 
трансформації; cтале зростання української економіки; масовий перехід з моделі інвестування у власне 
комп’ютерне обладнання на хмарну модель споживання ІТ сервісів; реформування державного сектору та 
впровадження новацій с сфері обробки, передачі та зберігання інформації в цифровому вигляді. Особливо 



важливим чинником, що може вплинути на діяльність Компанії, є зростання та поширення різноманітних 
кіберзагроз в цифровому просторі України та підходи, що використовуються державними органами 
України щодо протидії цим загрозам та викликам. 
 
Події після звітної дати наведені в Примітці 12 до фінансової звітності. 



3BiT H833Jl8IH�X 3YD�TOOiB 

YnpaBJliHCbKOMY nepcOHa11y TosaplACTBa 3 o6Me)KeHOIO 
si,1:1nosi,1:1a11bHiCT10 «Ae Hoso» 

,AyMKa i3 3aCTepe>KeHHJIM 

MIil nposem1 ayA11T cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi Tosap11CTBa 3 o6Me>KeHOIO BiAnOBiAaJlbHiCTIO «.Qe 

Hoso» (Aani - «KoMnaHis:i»), L40 CKJlaAaE:TbCs:13 6a11aHcy (3Biry npo cpiHaHCOBl1� CTaH) Ha 31

rpyAHs:1 2019 pot<y, 3Biry npo cpiHaHCOBi pe3yllbTaTl1 (3Biry npo CYKYnHl1� AOXiA), 3BiTiB npo 

BJlaCHl1� KaniTaJl Ta npo pyx rpOWOBl1X KOWTiB 3a piK, 1.l.10 3aKiH411BCS'I 3a3Ha4eHOIO AaTOto, i 

np11MiTOK, BKJlto4ato411 CTl1CJ111� B11KJlaA 3Ha4yL411X 0611iKOBl1X no11iT11K Ta iHWY nos:icHtoBaJlbHY 

iHcpOpMa4ito. 

Ha Hawy AYMKY, 3a s11Hs:1TKOM snr111sy n11TaHHs:1, on11caHoro y po3Aini «OcHoea onfl oyMKU i3 

3acmepe>KeHHflM» Haworo 3Biry, cpiHaHCOBa 3BiTHiCTb, L40 AOAaE:TbCS'I, BiA06pa>t<ae 

AOCTOBipHO, B ycix cyTTE:B11X acneKTax cpiHaHCOBl1� CTaH KoMnaHi'i Ha 31 rpyAHs:1 2019 POKY 

Ta 'ff cpiHaHCOBi pe3yJ1bTaT11 i rpowosi noTOKl1 3a piK, L40 3aKiH411BCS'I 3a3Ha4eHOIO AaTOIO, 

BiAnOBiAHO AO nono>KeHb (cTaHAapTiB) 6yxramepCbKOro 0611it<y YKpa'iHl1 Ta B11MOr 

3aKOHOAaBCTBa YKpa'iHl1 l.l.lOAO cpiHaHCOBOro 3BirysaHHS'I. 

OcHoBa Arni AYMKIII i3 3acTepe>t<eHHJ1M 

5lK 3a3Ha4eHO y np11MiT4i 5 AO cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi, KoMnaHis:! B11s:1B11Jla nOMl1JlKl1 y 

s11nyL4eHi� cpiHaHCOBi� 3BiTHOCTi CTaHOM Ha Ta 3a piK, L40 3aKiH411BCS'I 31 rpyAHs:! 2018 POKY, 

Ta nposena BiAnOBiAHi s11npas11eHHS'I, BiA06pa311BWl1 'ix s:IK KOp11rysaHHS'I BXiAH11X 6a11aHCiB 

CTaTe� BJlaCHoro KaniTany Ha 1 ci4Hs:I 2019 POKY, OAHaK, y cpiHaHCOBi� 3BiTHOCTi CTaHOM Ha 

Ta 3a piK, L40 3aKiH411BCS'I 31 rpyAHs:! 2019 pot<y, L40 AOAaE:TbCS'I, KoMnaHis:! He s11npas1111a Ta 

He BiA06pa31111a noBTOPHO BiAnOBiAHY nopiBHs:!JlbHY iHcpOpMa4ito CTaHOM Ha Ta 3a piK, 1.l.10 

3aKiH411BCS'I 31 rpyAHS'I 2018 POKY, L40 He BiAnOBiAaE: B11MOraM nono>KeHHS'I (cTaHAapry) 

6yxramepcbKoro 0611it<y 6 «BunpaeneHHfl noMunoK i 3MiHu y cpiHaHcoeux 3eimax». 

BKilto4eHHS'I 4ie'i iHcpOpMa4i'f AO Haworo 3Biry He e MO>KJ111B11M Ha npaKT114i. 

M11 npose1111 ayA11T BiAnOBiAHO AO Mi>KHapOAH11X cTaHAapTiB ayA11ry (MCA). Hawy 

BiAnOBiAaJlbHiCTb 3riAHO 3 411Ml1 CTaHAapTaMl1 B11KJlaAeHO B po3Ailli «BionoeioanbHiCmb 

ayoumopie 3a ayoum cpiHaHcoeor 3eimHocmi>> Haworo 3Biry. M11 e He3aJ1e>KH11M11 no 

BiAHOWeHHIO AO KoMnaHi'f3riAHO 3 Mi>KHapOAH11M KOAeKCOM eT11Kl1 npocpeci�Hl1X 6yxramepis 

(BKJ1to4ato411 Mi>KHapOAHi CTaHAaprn He3aJle>KHOCTi) Ta eTl14Hl1Ml1 B11MOraMl1, 3aCTOCOBHl1Ml1 

B YKpa'iH i AO Haworo ayA11TY cpiHaHCOBO'i 3BiTHOCTi, a TaKO>K Bl1KOHa1111 iHWi o6os's:!3Kl1 3 eT11K11 

Cy6'CKT rocnot1,ap10B aHHff TosapMCTBO 3 06Mro+<eHOIO 
Bi,!]JloBi,a,anbHiCTIO «Ae Hoso» 

K0118/1PnOYNe 35877574 
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