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ОГЛЯД
ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

 REVIEW OF THE COMPANY 
ACTIVITIES

Лист любви упал на пепел,
лист любви и желудь дуба,
из него дубочек вырос,
поднялся побег зеленый,
встал чудесной земляничкой
разветвился, раздвоился.

Ветви далеко расправил,
широко раздвинул крону,
до небес дорос вершиной,
по свету раскинул ветви
преградил дорогу тучам,
облакам закрыл проходы,
заслонил собою солнце,
месяца затмил сиянье.

КАЛЕВАЛА,
древний финский эпос
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Строган А. В.

Звернення Президента
ЗАТ «АСНОВА холдинг»

Speech of the President of the 
CJSC «ASNOVA Holding»

Вже 15 років поспіль підприємства, які вхо-  
дять до складу ЗАТ «АСНОВА холдинг», працю-
ють на вітчизняному ринку, роблячи тим самим 
внесок у розвиток української економіки. Мета
нашої діяльності — впровадження високих 
стандартів ведення справ та керування бізнес-
процесами, задоволення потреб наших клієнтів 
та партнерів, а також покращання життя наших 
співгромадян.
Ми відкриті до співпраці у кожному з напрямків 
діяльності компаній ЗАТ «АСНОВА холдинг». Ми 
орієнтуємо бізнес ЗАТ «АСНОВА холдинг» на 
світові стандарти якості, щоб мати можливість 
представляти Україну на світовому ринку 
цивілізованою європейською державою. У той 
же час найважливішими принципами роботи 
для нас є чесність, порядність та високий рі-
вень духовної культури. Ми прислухаємось до 
думки тих, з ким працюємо, й завжди прагнемо 
до компромісних рішень та порозуміння.

З повагою,
Президент ЗАТ «АСНОВА холдинг»
Анатолій Строган

Already for 15 years running, enterprises comprising 
the CJSC «ASNOVA Holding», are working on the 
national market, thus making a contribution into the 
Ukrainian economy. The aim of our activities is the 
implementation of high standards in conducting  
and management of business processes, satisfaction 
of the needs of our clients and partners, as well as 
improvement of life of our nationals.
We are open to cooperation in each of the  activities 
of the CJSC «ASNOVA Holding» companies. We 
direct business of the CJSC «ASNOVA Holding» 
toward the world quality standards, in order to 
have a possibility to represent Ukraine in the world 
market as a civilized European state. At the same 
time, the most important principles in our work are 
the following: honesty, decency and a high level of 
spiritual culture. We pay attention to the opinion 
of those, with whom we work, and we are always 
aimed towards settlement by way of compromise 
and understanding.

Yours truly, 
Anatoliy Strogan,
President of the CJSC «ASNOVA Holding»

В багатьох індоєвропейських традиціях існував 
культ дуба, який вважався священним деревом, 
житлом богів, небесними вратами, крізь які боже-
ство може пройти, щоб з’явитися перед людьми. Дуб 
символізує силу, мужність, витривалість, довголіття, 
плодючість, шляхетність, вірність. Це дерево було 
присвячено головним богам-громовержцям.

The cult of the oak — regarded as a sacred tree, the 
abode of gods, the heaven-gate by passing through 
which a deity may appear before people — existed 
in many Indo-European traditions. The oak stands 
for strength, courage, endurance, longevity, fertility, 
generosity, faithfulness. The tree was dedicated to the 
thunder gods.
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Склад бізнес-портфелю
ЗАТ «АСНОВА холдинг»

Місія та принципи
ЗАТ «АСНОВА холдинг»

Structure of the
business portfolio

of the CJSC «ASNOVA Holding»

Mission and principles of
conducting business

of the CJSC «ASNOVA Holding»

Ключові бізнеси в портфелі ЗАТ «АСНОВА холдинг»

Роздрібна торгівля

Нерухомість

Дистрибуція

Логістика

Distribution

Logistics

Retail chain

Real estate

НАША МІСІЯ
Ми бачимо свою місію в поліпшенні життя на-
ших співгромадян.

НАШІ ПРИНЦИПИ
Ми розділяємо загальні принципи розвитку 
людства, які визначені за тисячоліття до нашо-
го народження. Це — добро, чесність та спра-
ведливість.
Ми прагнемо ставитися до інших так, як хотіли б, 
щоб ставилися до нас.

НАШІ ОСНОВНІ ЦІННОСТІ
Ми хочемо об’єднувати в своїй компанії тих, 
хто поділяє наші принципи та цінності.
Для нас важливо, щоб кожний співробітник мав 
можливість брати участь у прийнятті цікавих 
для себе рішень, та був зацікавлений результа-
тами своєї роботи.
Піклуйся про своїх співробітників, й вони 
піклуватимуться про наших клієнтів та нашу 
компанію.
Немає людей, які не помиляються — є люди, які 
зупиняються.

ОСНОВА КОРПОРАТИВНОЇ
КУЛЬТУРИ ЗАТ «АСНОВА 
ХОЛДИНГ»  — ПОВАГА ДО 
ОСОБИСТОСТI
Головні принципи взаємин з персоналом:
•  переконання в загальних цінностях
•  висока корпоративна культура
•  участь співробітників у прийнятті рішень
• розвиток співробітників
•  комфортні умови праці
• єдиний статус для всіх працівників
• делегування повноважень і активна 

позиція співробітників
• готовність до змін
• планування кар’єри.

OUR MISSION
We see our mission in improvement of life of our 
nationals.

OUR PRINCIPLES
We share the general principles of the mankind  
development, which had been determined 
thousands of years before our birth. They are the 
following: the good, honesty and justice. 
We are striving to treat other people the way we 
would like to be treated.

OUR MAIN VALUES
We want to unite in our Company the people, 
who share our principles and values. 
It is important for us that each employee would 
be able to participate in interesting for oneself   
decisions and was interested in the results of his 
work.
Take care of your employees and they will take 
care of our clients and our Company.
There are no people, who do not make mistakes, 
there are people who stop in their development.

RESPECT OF A PERSONALITY IS THE 
BASIC OF A CORPORATE CULTURE 
OF THE CJSC «ASNOVA HOLDING»
The main principles of relations with the personnel:
• Belief in the general values
• High corporate culture
• Participation of employees in the decision 

making process
• Development of employees
• Comfortable conditions of work
• The unified status for all the workers
• Delegation of authorities and an active position 

of employees 
• Readiness for changes
• Planning of the career.

The key businesses in the CJSC «ASNOVA Holding» portfolio

Дуб символічно пов’язують з вогнем і блискав-
кою. Давні люди вважали, що великий бог неба воз-
любив дуб більше за усі інші лісові дерева і часто 
сходив на нього з грозової хмари у вигляді блискав-
ки, залишаючи на пам’ять про свій візит розбитий, 
обгорілий стовбур та спалене листя. Такі дерева були 
оповиті славою, оскільки в їх руйнації вбачали руку 
великого Громовержця. Місце, куди вдарила бли-
скавка, ставало священним. Дубова палиця як зброя 
громовержця чи сонячного бога символізувала 
непохитність влади, суворість. Вінок з дубового ли-
стя символізував ідею сили, могутності, гідності.

The oak is symbolically associated with fire and 
lightning. The ancients believed that the great god of 
heaven came to love the oak above all other forest trees 
and often used to descend upon it like a lightning from 
a thunder cloud, leaving a split, charred trunk and burnt 
leaves in memory of his visit. Such trees were surrounded 
with the halo of glory as people used to believe that it 
was the great Thunder-bearer who had put his hand to 
their destruction. The place hit by a lightning strike was 
considered as sacred. The oak cudgel as a weapon used 
by the Thunder God or the Sun God used to symbolize a 
firm rule and sternness. A wreath of oak leaves expressed 
the idea of strength, power and dignity.
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1992 рік — створена компанія «САВСЕРВІС» 
— перша компанія, яка нині входить до складу 
ЗАТ «АСНОВА холдинг». Основним видом діяль-
ності «САВСЕРВІСУ» на той час була роздрібна 
та оптова торгівля товарами підвищеного по-
питу: продуктами споживання, тютюновими та 
алкогольними виробами, товарами побутової 
хімії.

1993 рік — компанія «САВСЕРВІС» відкриває 
перший роздрібний магазин в Києві по вулиці 
Шота Руставелі, 19 (перший магазин майбут-
ньої торговельної мережі «ДЦ»). За основу біз-
несу було обрано швидко зростаючий ринок 
побутової хімії, засобів гігієни та косметики.

1994 — 1995 роки — «САВСЕРВІС» починає 
співпрацю з компанією «Procter&Gamble», стає 
імпортером продукції «Procter&Gamble» в Укра-
їну та починає динамічний розвиток.

1996 рік — «САВСЕРВІС» стає ексклюзивним 
дистрибутором продукції «Procter&Gamble» в 
Києві та області. У цьому ж році створюється 
компанія ТОВ «Дистрибутор-Центр», бізнес-
напрямком якої є роздрібні продажі товарів 
побутової хімії, парфюмерії, косметики та осо-
бистої гігієни, що стало початком розвитку 
мережі «ДЦ».

1992 — The «SAVSERVICE» Company is created, 
the first Company, which at present forms a part 
of the CJSC «ASNOVA Holding». At that time the 
main activity of the «SAVSERVICE» was the re-
tail sale and the wholesale of the goods of keen 
demand: consumer goods, tobacco goods and 
strong drinks, household chemical goods.

1993 — The «SAVSERVICE» Company opens the 
first retail sale shop in Kyiv at 19 Shota Rustaveli 
Street, (the first shop of the future  «DC» trading  
network). The basis of that business was the rap-
idly growing market of the household chemical 
goods, toiletry and cosmetics. 

1994 — 1995 — The «SAVSERVICE» Company starts 
cooperation with the «Procter&Gamble» Company and 
becomes an importer of the «Procter&Gamble» prod-
ucts into Ukraine and starts its dynamic development. 

1996 — The «SAVSERVICE» Company becomes 
an exclusive distributor of the «Procter&Gamble» 
products in Kyiv and the region. This same year 
the LLC «Distributor-Center» is created, aimed at 
the retail sale of the household chemical goods, 
perfumery, cosmetics and personal hygiene 
goods, which became the start of the «DC» trade 
shops development.

Історія розвитку
ЗАТ «АСНОВА холдинг»

History of development of the 
CJSC «ASNOVA Holding»

1997 — 1998 роки — «САВСЕРВІС» відкриває 
філії в Чернігові, Житомирі, Черкасах та Вінни-
ці. Розширюється зона ексклюзивної дистрибу-
ції продукції «Procter&Gamble» на центральну 
частину України. ТОВ «САВСЕРВІС» починає на-
давати на ринку складські послуги.

1999 рік — зона  ексклюзивної дистрибуції 
компанією  «САВСЕРВІС»  продукції «Procter& 
Gamble» охоплює територію всієї Західної Укра-
їни, що дозволило стати найбільшим дистри-
бутором продукції «Procter&Gamble» в Україні 
(діяльність на 33% території країни, більше 
40% обороту «Procter&Gamble» на всьому 
українському ринку) та третім дистрибутором 
у Східній Європі. Мережею «ДЦ» відкрито ще 9 
магазинів у різних містах України.

2000 рік — мережею «ДЦ» відкрито ще 5 мага-
зинів в Києві. Холдингом придбано контроль-
ний пакет акцій ЗАТ «ЕСМА», що дозволило 
значно збільшити офісні та складські площі. 
Компанію «САВСЕРВІС» нагороджено дипло-
мом кращого дистрибутора «Procter&Gamble» 
у Східній Європі.

2001 рік — рік відкриттів:
∙ відкриття логістичної компанії ТОВ «Комора-С» 
(обслуговування клієнтів у галузі відповідально-
го зберігання, брокерських послуг та логістики);

1997 — 1998  — The «SAVSERVICE» Company 
opens its branches in Chernihiv, Zhytomyr, Cherkasy 
and Vinnytsia. The zone of exclusive distribution of 
the «Procter&Gamble» products is extended to the 
central part of Ukraine. The «SAVSERVICE» Company» 
starts to render storage services on the market. 

1999 — The zone of exclusive distribution of the 
«Procter&Gamble» products comprises the territory 
of the whole Western Ukraine, which allows becom-
ing the largest distributor of the «Procter&Gamble» 
products in Ukraine (activities are developed on 33 
percent  of the country’s territory, over 40 percent of 
the «Procter&Gamble» turnover on the whole Ukrai-
nian market) and the third distributor in Eastern Eu-
rope. The «DC» trading network opened additionally 
nine shops in different cities of Ukraine. 

2000 — The «DC» trading network opened addi-
tional five shops in Kyiv. The Holding purchased the 
control share holding of the CJSC «ESMA», which 
allowed considerable increasing of the office and 
storage space. The Company «SAVSERVICE» was 
awarded a diploma of the best distributor of the 
«Procter&Gamble» Company in the Eastern Europe. 

2001 — the year of openings:
∙ Opening of the logistic Company LLC «Komora-C» 
(servicing of the clients in the sphere of the storage, 
the brokerage service and logistics);

В Давній Греції центром святилища Зевса в 
Додоні був старий дуб, під яким знаходилося дже-
рело. За шурхотінням листя цього дуба пророкували 
жерці оракула при храмі. Зевсу був присвячений і 
особливий крилатий дуб, на який було накинуто сер-
панок із зображенням землі, океану і зірок. На дуб і 
липу були після смерті перетворені богами Філемон 
и Бавкіда, тут дуб є символом подружнього щастя. В 
Афінах хлопчик, який виголошував шлюбну формулу, 
був увінчаний дубовим листям і терніями. За леген-
дою Геракл мав дубову палицю. За деякими версіями, 
з дуба було зроблено щоглу корабля аргонавтів.

In ancient Greece, an old oak, with a spring under 
it, made up the central part of the sanctuary of Zeus in 
Dodona. The priests at the shrine’s oracle made their 
prophecies by listening to the rustle of that oak’s leaves. 
A special winged oak with a cover bearing the images 
of the earth, ocean and stars, which was thrown over 
it, was devoted to Zeus too. Philemon and Baucis upon 
their death were changed by the gods into an oak and 
a linden, with the oak symbolizing conjugal happiness. 
In Athens, a boy pronouncing a marriage formula used 
to be wreathed with oak leaves and thorns. According 
to a legend, Heracles had a cudgel made of oak-wood. 
Some versions say that Argo’s mast was made of oak-
wood, too.   
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History of development of the 
CJSC «ASNOVA Holding»

Історія розвитку
ЗАТ «АСНОВА холдинг»

∙ відкриття ТОВ «С.О.Т.Бі» (дистрибуція торго-
вельної марки «Max Factor»);
∙ заснування компанії «ДЦ-плюс» (супермарке-
ти продуктів харчування і товарів широкого 
вжитку). Наприкінці року в мережі «ДЦ» функ-
ціонує вже 29 магазинів. «САВСЕРВІС» в черго-
вий раз отримує диплом кращого дистрибуто-
ра «Procter&Gamble» у Східній Європі. Компанії 
«САВСЕРВІС», «Комора-С» та «ДЦ» отримують 
статус крупних платників податків.

2002 рік — розпочато співпрацю з Європей-
ським Банком Реконструкції та Розвитку. Торго-
вельна мережа «ДЦ» нараховує 52 магазини.

2003 рік — рік реструктуризації:
∙ створюється керівна компанія ЗАТ «АСНОВА 
холдинг», функціональне призначення якої —   
управління холдингом;
∙ створюється ТОВ “САВСЕРВІС-ЦЕНТР” для управ-
ління бізнесом дистрибуції та логістики;
∙ створюється ТОВ “ДЦ Україна” для управління 
бізнесом роздрібної торгівлі (за підсумками року 
в торговельну мережу “ДЦ” входить 80 магазинів, 
з них 28 відкрито у поточному році);
∙ ТОВ «Комора-С» отримує сертифікат «Bureau 
Veritas» та виходить на міжнародний рівень, за-
вдяки атестації, яка підтверджує відповідність 
системи управління якості на підприємстві ви-
могам міжнародного стандарту ISO 9001:2000.

∙ Opening of the LLC «S.О.Т.Bi» (distribution of the 
«Max Factor» trade mark);
∙ Founding of the «DC-Plus» (supermarkets of food-
stuffs and consumer goods). At the end of the year 
already 29 shops were functioning in the «DC» 
trading network. The «SAVSERVICE» Company re-
ceived another diploma of the best distributor of 
the «Procter&Gamble» Company in Eastern Europe. 
The «SAVSERVICE», the «Komora-C» and the «DC» 
Companies received a status of large tax payers. 

2002 — Cooperation started with the European 
Bank for Reconstruction and Development. The 
«DC» trade shops include 52 shops.

2003 — The Year of restructuring:
∙ The Holding Company CJSC «ASNOVA Holding» 
was created, the functional aim of which is to 
manage the holding;
• The LLC “SAVSERVICE – CENTER” was created for man-
agement of the distribution and logistic business;
• The LLC “DC Ukraine” was created for manage-
ment of the retail business (by results of the year 
the “DC” trade shops include 80 shop, 28 of which 
were opened during the current year);
∙ The LLC «Komora-C» receives the «Bureau Veritas» 
Certificate and enters the international level due to at-
testation, which proves compliance of the quality man-
agement system at the enterprise with the require-
ments of the international standard ISO 9001:2000.

2004 рік — ЗАТ «АСНОВА Холдинг» придбає 
близько 40 гектарів землі (Київська обл., Ва-
сильківський район, смт Калинівка) та склад-
ські будівлі різних типів, які незабаром повин-
ні перетворитися на ЗАТ «Логістичний центр 
Калинівка» — сучасний логістичний комплекс 
із власною інфраструктурою. Активно роз- 
вивається дистрибуційно-логістичний бізнес 
холдингу: обсяг реалізації логістичних послуг 
зростає вдвічі. Продажі ТОВ «ДЦ Україна» зрос-
тають на 65% у порівнянні з попереднім роком. 
Наглядовою Радою ЗАТ «АСНОВА холдинг» 
прийнято рішення щодо щорічного проведен-
ня аудиту з залученням фахівців всесвітньо ві-
домої компанії Deloіtte.

2005 рік — мережа «ДЦ» зростає до 90 мага-
зинів у 25 містах України. ТОВ «Комора-С» роз-
починає роботу на нових складах у м. Києві та 
у смт Калинівка (Одеський напрямок). Загальна 
площа приміщень складів — 30 000 м. кв. ТОВ 
«САВСЕРВІС-ЦЕНТР» стає одним з найбільших 
дистрибуторів товарів побутової хімії й про-
дуктів харчування в Україні, мережа філій яко-
го охоплює 13 областей України. Побудовано 
централізовану комп’ютерну корпоративну 
мережу, що об’єднує підприємства, які входять 
до складу ЗАТ «АСНОВА холдинг».

2004 — The CJSC «ASNOVA Holding» acquires 
close to 40 hectares of land (Kyiv Oblast, Vasylkiv 
Region, urban-type community Kalynivka) and 
different types of storage buildings, which soon 
shall be turned into CJSC «Logistic Center Ka-
lynivka» — the modern logistic complex with its 
own infrastructure. The distribution-logistic busi-
ness of the holding is being actively developed: 
the volume of realization of the logistic services 
grows twice. Sales of the LLC «DC Ukraine» grow 
by 65 percent compared to the previous year.
The Supervisory Board of the LLC «ASNOVA Hold-
ing» took a decision about carrying out audit each 
year by the specialists of the world-known Com-
pany «Deloіtte».

2005 — The «DC» trade network grows to 90 shops 
in 25 cities of Ukraine. The LLC «Komora-C» starts 
working  at its new storage facilities in the city of Kyiv 
and the urban-type community Kalynivka (Odesa 
direction).The total space of the storage facilities is 
close to 30,000 square meters. The LLC «SAVSERVICE-
CENTER» becomes one of the largest distributors of 
the household chemical products and foodstuff in 
Ukraine, the network of its branches comprises 13 
regions of Ukraine. A centralized computer corpo-
rate network was built, which unites enterprises, in-
cluded into the CJSC «ASNOVA Holding».

В Римі дуб символізував силу і довголіття. Щороку 
в дубовому гаю святкували весілля Юпітера та Юно-
ни, на учасниках обряду були вінки з дубового листя. 
Дубові гілки носили під час шлюбних церемоній як 
символ плодючості. Священним вважалося і дубове 
поліно, бо з його допомогою підтримувалося вічне 
полум’я в храмі Вести.

In Rome, the oak symbolized strength and 
longevity. Every year, the wedding of Jupiter and Juno 
was celebrated in an oak grove, with the guests wearing 
wreaths of oak leaves. Those walking in marriage 
processions usually carried oak branches as the symbol 
of fertility. Oak logs were considered sacred too as 
they were used for keeping up the perpetual fire at the 
Temple of Vesta.



14 15

History of development of the 
CJSC «ASNOVA Holding»

Історія розвитку
ЗАТ «АСНОВА холдинг»

2006 рік — отримання кредиту Міжнародної 
Фінансової Корпорації (член групи Світового 
Банку) у сумі $ 8 млн. на розвиток проекту «Ло-
гістичний центр Калинівка».
Залучення в стратегічні партнери одного з най-
більших операторів магазинів формату Health 
& Beauty, відомого міжнародного рітейлера 
«A.S. Watson Group». Компанія «A.S. Watson», 
яка входить до складу холдингу «Hutchіson 
Whampoa Lіmіted», придбала 65% акцій ком-
панії «ДЦ».
 
За підсумками 2005-2006 років «САВСЕРВІС» 
черговий раз визнається кращим дистрибуто-
ром продукції «Procter&Gamble» на території 
Східної Європи. ТОВ «Комора-С» успішно про-
ходить надзорний аудит відповідності систем 
менеджменту якості міжнародним стандартам 
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 та OHSAS 
18001:1999, ставши першою з логістичних ком-
паній України, сертифікованою за трьома стан-
дартами СМЯ. 

2007 рік — за рік у Києві і регіонах було відкри-
то 21 магазин і 6 аптек мережі «ДЦ».

2006 — Receiving  a credit from the International 
Financial Corporation (member of the World Bank 
group) to the amount of USD 8 million for devel-
opment of the “Logistic Center Kalynivka” project.
Attraction of one of the largest operators of the 
shops of the «Health & Beauty» format and well-
known international retailer «A.S. Watson Group» 
as its strategic partner. The «A.S. Watson» Com-
pany, which is a part of the «Hutchіson Whampoa 
Lіmіted» Holding, purchased 65 percent of the 
«DC» Company shares.

By results of 2005-2006 the «SAVSERVICE» is 
regularly recognized as the best distributor of the 
«Procter&Gamble» products on the territory of 
Eastern Europe. The LLC «Komora-C» successfully 
undergoes the supervisory audit of compliance of 
its quality management systems with the interna-
tional standards ISO 9001:2000,  ISO 14001:2004 
and OHSAS 18001:1999, having become the first 
of the logistic companies of Ukraine, certified by 
three QMS standards. 

 2007 — During the year 21 shops and six drug 
stores were opened in Kyiv in the «DC» network.

 

Дубу було надано значну роль в сакральних ви-
ставах кельтів. Під дубом творить свої чаклунства 
Мерлін. Кельтські жерці, друїди, перетворювали 
дубові гаї на справжні святилища та культові цен-
три, а дубові гілки використовували в ритуальних 
обрядах. Само слово «друїд» походить, на думку 
дослідників, від давньої назви дуба. У вiруваннях 
друїдів дуб символізував вісь світу та ототожнювався 
з силою і мудрістю. Кельти вважали все, що росте на 
цьому священному дереві, дарунком неба. Особливу 
роль грає образ дуба, оповитого «золотою гілкою» 
омели, причому дуб символізує чоловічий принцип, 
а омела — жіночий.

The oak played an important role in sacral 
performances staged by the Celts. It is under an oak tree 
that Merlin casts his spells. Celtic priests, druids, used 
to turn oak groves into real sanctuaries and centers 
of worship, while oak branches were used in rituals. 
According to many researchers, the very word «druid» 
originates from an ancient name of the oak. In the druids’ 
beliefs, the oak represented the terrestrial axis and was 
associated with strength and wisdom. The Celts used to 
believe that everything growing in that sacred tree was 
a gift from above. A special role is played by the image 
of an oak with «a golden mistletoe branch» entwining 
round it, with the oak and the mistletoe symbolizing 
complementary principles — masculine and feminine, 
respectively.

На полицях магазинів «ДЦ» з’явився цілий ряд 
нової ексклюзивної продукції A.S.Watson, яка 
представлена торговими марками «Beauty 
Formulas», «Isana», «Domol», «Lilibe», «Yung», 
«Rival de Loop»…
«САВСЕРВІС» збільшує свій портфель продук-
цією ТМ «Gala». В компанії активно продовжує 
розвиватися центр навчання.
ТОВ «Комора-С» запускає новий склад 16800 
кв.м в Броварах, який пройшов зовнішній ау-
дит компанії «Procter&Gamble» на відповідність 
нового складу вимогам, які «Procter&Gamble» 
висуває до своїх контракторів.
Початком партнерських відносин з британ-
ським інвестиційним фондом Raven Russia Ltd 
стає продаж йому 50% акцій ЗАТ «Логістич-
ний центр Калинівка».
Метою спільного підприємства є будівництво 
сучасного логістичного комплексу класу «А». 
Інвестиції в розмірі $70 млн. буде надано 
партнерами, Міжнародною Фінансовою Кор-
порацією (член групи Світового банку) та син-
дикатом західних банків.
Придбання 25 % акцій  ВАТ «Київметало-
пром» — виробника металевих профілів та 
власника промислово-складського комплек-
су в смт Калинівка.

On the shelves of the «DC» stores there appeared 
the whole range of the new exclusive products of 
the «A.S.Watson», which was presented by the pri-
vate labels  such as the «Beauty Formulas», «Isana», 
«Domol», «Lilibe», «Yung», «Rival de Loop»…
The «SAVSERVICE» increases its portfolio with the 
«Gala» TM. The training center continues to actively 
develop in the Company. 
The LLC «Komora-C» launches a new warehouse of 
16,800 square meters in Brovary, which underwent the 
external audit of the «Procter&Gamble» Company for 
compliance of the new warehouse  with requirements, 
which the «Procter&Gamble» Company lays down to its 
contractors. 
Selling of 50 percent of the shares of the CJSC «LOGIS-
TIC CENTRE KALYNIVKA» to the British Investment 
Fund «Raven Russia Ltd.» becomes the start of partners’ 
relations.
The aim of the joint venture is construction of the 
modern logistic complex of the «A» class. Investments 
to the amount of USD 70 million will be provided by 
the partners, the International Financial Corporation 
(members of the World Bank group) and the syndicate 
of the foreign banks.
Purchasing of 25 percent of the shares of the OJSC 
«Kyivmetaloprom», the producer of metal profiles and 
the owner of the industrial-storage complex in the 
urban-type community Kalynivka. 



ВИЗНАЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БІЗНЕСУ

OUTSTANDING 
CHARACTERISTICS

OF BUSINESS

…И под изрытою корою
Ты полон силой молодою.
Так старый витязь, сверстник твой,
Не остывал душой с годами
Под иззубренною мечами,
Давно заржавленной броней.

Всё дальше, дальше с каждым годом
Вокруг тебя незримым ходом
Ползёт простор твоих корней,
И, в их кривые промежутки
Гнездясь, с пригорка незабудки
Глядят смелее в даль степей!

АФАНАСИЙ ФЕТ.
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Distributionary businessДистрибуторський бiзнес

В давнину у слов’ян було поширено вірування, 
що в дубах існують душі померлих пращурів. Це уяв-
лення підтверджується реальним фактом давніх по-
ховань в гаях, зокрема, дубових — на деревах і під 
ними. В легендах та казках давніх слов’ян дуб часто 
є сакральним місцем, з яким пов’язана доля людини 
і біля якого відбуваються вирішальні для героїв події. 
Дуб шанували і як дерево плодючості; зберігся зви-
чай садити дубок при народженні дитини.

In old times, the Slavs used to believe that the 
souls of their dead ancestors dwelled inside oaks. This is 
confirmed by the real fact of existence of ancient burial 
places in the forests, in particular, oak forests — both in 
and under the trees. In old Slavic legends and fairy-tales, 
the oak often appears as a sacral place with which the 
man’s destiny is connected and where all events decisive 
for the lives of heroes take place. The oak used to be 
revered as the tree of fertility; there is still a custom with 
people to plant an oak-sapling when a child is born.

15 років на ринку України 

Непродуктова дистрибуція:
Кількість пунктів доставки:

2000 — Київ, 7600 — регіони.
Біля 40%  продажу продукції 

«Procter&Gamble»  в 
загальному обсязі продажу 
«Procter&Gamble»  в Україні.

Покриття 34,5% території 
України.

Обслуговування  35%  
населення України.

Загальна площа складів в 
оперативному управлінні — 

35 000 м.кв.

Продуктова дистрибуція:
Кількість пунктів доставки: 

6 900 — Київ,
27 000 — регіони.

Загальна площа складів 
в оперативному управлінні –

19 000 м. кв.

Кількість персоналу –
2 100 чоловік.

15 years on the Ukrainian market 

Non-food distribution:
Number of delivery points: 
2000 in Kyiv, 7600 in the regions.
About  40 percent of sales of the 
«Procter&Gamble» 
products in the total volume of 
the «Procter&Gamble» sales in 
Ukraine. Coverage of 34.5 percent 
of the territory of Ukraine.
Servicing of 35 percent of the 
population of Ukraine.
The total area of storage facilities 
in the operative management is 
35000 m2.

Food distribution:
Number of delivery points:
6 900 in Kyiv, 27 000 in the 
regions. 
The total area of storage facili-
ties in the operative manage-
ment is 19 000 m2. 

Number of the personnel
is 2100.

Дистрибуторський бізнес компанії 
«САВСЕРВІС-ЦЕНТР» сфокусовано на двох 
основних напрямках: продуктова та непро-
дуктова дистрибуція. Компанія «САВСЕРВІС» 
стала надійним довгостроковим партнером 
таких провідних іноземних та вітчизняних 
виробників, як «Procter&Gamble», «Cleanic», 
«Рута», «Екопласт», «Raptor», «Salamander», 
«Nemiroff», «АВК», «Pringles», «Златогор», 
«Французький Бульвар» та інші.

The distribution business of the «SAVSERVICE-
CENTER» Company is concentrated on the 
following two main lines of business: food and non-
food distribution. The «SAVSERVICE» Company  
has become a reliable long-term partner of such 
leading foreign and national producers as the 
«Procter&Gamble», «Cleanic», «Ruta», «Екоplast», 
«Raptor», «Salamander», «Nemiroff», «АVК»,  
«Pringles», «Zlatogor», «Frantsuzsky Bulvar» 
(French Boulevard), etc.
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Логістичний бізнес
Logistic business

Торгова мережа «ДЦ»
«DC» RETAIL CHAIN

Найвідоміше з існуючих нині дерев — Дуб Мам-
врийський, про який згадано в Біблії (Бут.18.1). Ніхто 
не знає точно його віку. Чотири тисячі років минуло 
від того дня, коли праотець Авраам, який сидів під 
дубом, побачив трьох подорожніх, що йшли узвиш-
шям. То були три янголи. Упізнавши в подорожніх 
Триєдиного Господа, Авраам шанобливо прийняв 
Його. Господь, знаючи безкорисливість та благоче-
стя старого, прийшов щедро нагородити його, дав 
Аврааму у володіння безкраї землі, подарував в по-
хилому віці первістка-сина і наділив здоров’ям та 
довголіттям.

The Oak of Mamre, which is mentioned in the Bible 
(Gen. 18.1), is the most legendary of all existing trees. 
Nobody knows how old it is. Four thousand years have 
passed since the day when Abraham, who was sitting 
under an oak, saw three wanderers walking along the 
slope of a hill. Those wanderers were three angels. 
Having recognized the Triune God in the wanderers, 
Abraham received Him with respect. The Lord, aware of 
the old man’s unselfishness and piety, came to reward 
him generously by bestowing upon him boundless 
lands, making him the father of a first-born son and 
providing him with strong health and a long life.

14 років на ринку України

123 магазини, з яких:
44 — у Києві i 79 — у регіонах

України та 14 аптек

39 міст, в яких присутні
магазини «ДЦ»

21 832 м. кв. торговельних площ

Кількість персоналу –
2500 чоловік 

14 years on the market of Ukraine

123 stores, of which:
44 are in Kyiv and 79 are in the 
regions of Ukraine and 14 drugstores

39  cities, in which
there are «DC» stores

21832 m2 of the selling space

Number of the personnel
is 2500 

10 років на ринку України 

Більше 40 населених пунктів 
доставки 

Загальна площа складів в 
оперативному управлінні

(Київ і регіони) — 55 000 м. кв. 

Кількість персоналу –
600 чоловік

10 years on the market of Ukraine

More than 40 cities 
of delivery 

The total warehouse space in the 
operative management (Kyiv and 
regions) 55,000 m2 

Number of the personnel
is 600

Надання повного спектру логістичних послуг 
з високим рівнем якості — основа 3PL бізнесу 
компанії «Комора-С». Сьогодні ТОВ «Комора-С» 
належить до числа молодих динамічних ком-
паній нового покоління, що обрали для себе 
пріоритетом у роботі впровадження передових 
технологій складської обробки і транспортуван-
ня вантажів, досконалі інформаційні технології, 
вимоги сучасних стандартів в галузі управління 
якістю.

«ДЦ» — мережа спеціалізованих мага-
зинів краси, здоров’я та зручного побуту — 
компанія-лідер на ринку роздрібних продажів 
косметики, парфюмерії та побутової хімії. Про-
дукція, яку торгова мережа «ДЦ» пропонує сво-
їм покупцям, завжди виключної якості, яка га-
рантована партнерами компанії — провідними 
виробниками косметики, парфюмерії, засобів 
догляду та побутової хімії. 

The «DC» is a network of health and beauty 
stores, it is a leading company on the retail market 
of the cosmetics, perfumery and household chem-
ical goods. Products, which the «DC» trade stores 
propose to its customers are always of the excep-
tional quality, which is guaranteed by the partners 
of the Company, which are the leading producers 
of the cosmetics, perfumery and care facilities, as 
well as of the household chemical goods.

Rendering of the full spectrum of logistic 
services with a high quality level is the basis of the 
3PL business of the «Komora-C» Company. Today 
the LLC «Komora-C» belongs to the number of 
young dynamic companies of the new generation, 
which have chosen implementation of advanced 
technologies of the storage procession and 
transportation of goods, comprehensive information 
technologies and requirements of the modern 
standards in the sphere of quality management as 
a priority in their work.
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ЗАТ «Логістичний центр Калинівка»
CJSC «LOGISTIC CENTRE KALYNIVKA»

ЗАТ «ЕСМА»
THE CJSC «ЕSМА»

Земельна площа — 40 га

Розташування — 25 км від
Києва в Одеському напрямку

Загальна площа складів класу 
«А», що будуть побудовані, –

250 000 м. кв.

Строк завершення першого 
етапу — 2010 р.

Кількість персоналу –
35 чоловік

Ground area is 40 ha

Location is in 25 km from Kyiv in 
direction of the Odesa highway

The total area of class “A” 
storage facilities planned for 
construction is 250,000 m2

The deadline of the first stage is 
the year 2010

Number of people
is 35 people

Офісно-складський 
комплекс у м. Києві.

6092 м. кв. офісні примiщення,
25098  м. кв. — складські 

приміщення.

Загальна площа земель –
96 780 м. кв.

Кількість персоналу –
115 чоловік

The office and warehouse  
complex in the City of Kyiv. 
6092 m2 are under offices, 
25098  m2 are storage facilities.

The total ground area is
96780 m2

Number of the personnel
is 115 people

Сучасний логістичний комплекс класу «А». 
Новітня складська техніка, зручний під’їзд 
з шосе, а також всі необхідні комунікації та 
інфраструктура.

Основним напрямком діяльності ЗАТ «ЕСМА» 
є надання в оренду офісних та складських при-
міщень, їх обслуговування та охорона.

The main activity of the CJSC “ESMA” is letting 
and maintenance of the office and storage 
facilities. 

The modern logistic complex of the 
«A» class. The newest storage technology, 
convenient approaches from the highway, as 
well as all the necessary communications and 
infrastructure.

Саме ці три янголи зображені на православ-
них іконах Святої Трійці — зокрема й на знаній 
Рублевській.

За плечом центрального янгола, який символізує 
Іісуса Христа, сина Божого, зображено зелене дере-
во. Це і є відомий Мамврийський Дуб. Глибоке прочи-
тання сюжета дозволяє бачити в ньому райські кущі, 
вічне життя, безсмертя, бо ковзнувши по круговій 
композиції картини, погляд того, хто молиться, 
зупиняється на дереві як кінцевому змісті ікони, а 
значить — життя.

It is those three angels that are depicted on 
Orthodox icons of the Holy Trinity, including the famous 
one created by Andrei Rublev.

Painted behind the shoulder of the central angel 
symbolizing Jesus Christ, the son of God, is a green tree 
— the famous Oak of Mamre. Careful perusal of the plot 
enables one to see in it the pastures of Heaven, eternal 
life, immortality — the prayer’s eyes roving over the 
circular composition of the painting eventually stop at 
the tree as the ultimate meaning of the icon — life itself.
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Супермаркети «ДЦ-плюс»
Supermarkets «DC-Plus»

Дистрибуторська компанія «С.О.Т.Бi»
Distribution Company «S.О.Т.Bi»

800 точок дистрибуції

Кількість персоналу –
140 чоловік

800 distribution points

Number of the personnel
is 140 people

Торговельних площ:
Загальна площа — 537,95 м. кв. 
Торговельний зал — 397 м. кв.

Кількість персоналу –
83 персони 

Trading space:
Total space is 537.95 m2. 
Trade space is 397 m2.

Number of the personnel –
83 people

Бізнес ТОВ «ДЦ-плюс» на даний момент пред-
ставлено супермаркетом «Домашній магазин 
2/15» (м. Київ). Магазин пропонує покупцям ши-
рокий асортимент продуктів харчування, супут-
ніх товарів і товарів для дому. Адміністрація за-
безпечує жорсткий контроль за представленою 
продукцією, її якістю, дотриманням термінів при-
датності й умов зберігання. Універсам ТОВ «ДЦ 
плюс» піклується про здоров’я своїх покупців та 
прагне до забезпечення найширшого асорти-
менту товарів.

At  the present moment, business of the LLC 
«DC-plus» is represented by the supermarket «House 
Shop  2/15»  (City of Kyiv). The shop proposes to its 
customers a wide range of food and complementary 
products, and the household goods. Administration 
exercises a strict control over the presented 
products, its quality, observance of the use-by date 
and the storage conditions. The LLC «DC-plus» shop 
cares for health of its customers and strives towards 
providing the widest range of goods.

Бізнес ТОВ «С.О.Т.Бі» полягає у дистрибуції 
парфюмерії та декоративної косметики. Ком-
панія працює згідно з тенденціями моди та з 
огляду на специфіку продажу парфюмерно-
косметичних засобів. У 2002 році розпоча-
лася плідна співпраця «С.О.Т.Бі» з компанією 
«Procter&Gamble», яка є власником марки де-
коративної косметики Max Factor. Компанія 
«С.О.Т.Бі» стає ексклюзивним дистрибутором 
косметичного бренду Max Factor в Україні. У пе-
ріод з 2002 по 2007 рік компанією були підпи-
сані ексклюзивні контракти на дистрибуцію та-
ких косметичних та парфюмерних марок: Max 
Factor, SALLY HANSEN, Pal Zileri, Police, Nautilus, 
Yujin, Axis, Anna de Cassignac, Alviero Martini, 
DIAMOND, RISING WAVE, MAGIC FLOWER,   SAINT 
JAMES.

Business of the LLC «S.О.Т.Bi» consists in 
distribution of the perfumes and decorative 
cosmetics. The Company is working in compliance 
with the fashion trends taking into consideration 
specificity of selling the perfumes and cosmetics. 
In 2002 «S.O.T.Bi» started its fruitful cooperation 
with the «Procter&Gamble» Company, which is the 
owner of the Max Factor brand of the decorative 
cosmetics. The «S.О.Т.Bi» Company becomes an 
exclusive distributor of the Max Factor cosmetic 
brand in Ukraine. Within the period from 2002 
till 2007 the Company signed exclusive contracts 
for distribution of such cosmetic and perfumery 
brands: Max Factor, SALLY HANSEN, Pal Zileri, 
Police, Nautilus, Yujin, Axis, Anna de Cassignac, 
Alviero Martini, DIAMOND, RISING WAVE, MAGIC  
FLOWER,  SAINT JAMES.

Дуб, що поблизу селища Ільїнка, посаджений 
св. Филиппом Луганським на зворотному шляху з 
паломництва в Ієрусалим. От що сказано про це в 
Життєописі Филиппа Луганського: «Ідучи зворотним 
шляхом, Филипп бере з собою, як благословіння 
Святої Землі, гілочку Мамврийського дуба. Під час 
довгого паломницького шляху, на станції Ільїнка, 
здивувавши багатьох, Филипп дістав з сумки гілочку 
Мамврийського дуба і, виривши ямку, обережно 
посадив. Не розуміючи, люди питали, навіщо тут, 
на пустому місці, він залишає цю гілочку? На що він 
відказав: «Тут вона потрібною буде».

Посаджена гілочка прижилася, пустила корені, 
зміцніла і скоро це вже був молодий міцний дубок, у 
коріння якого почало текти святе джерело».

The oak growing near the settlement of Ilyinka was 
planted by Saint Philip of Lugansk on the way back from 
his pilgrimage to Jerusalem. This is how that event is 
described in the hagiography of Saint Philip of Lugansk: 
«Setting off on his way back, Philip takes with him a 
small branch of the oak of Mamre, as a blessing of the 
Holy Land. During his long pilgrimage, at the Ilyinka 
station, to the surprise of many people, Philip took the 
small branch of the Oak of Mamre out of his bag and, 
having dug out a little hole, planted it there with care. 
Many people asked him in bewilderment why he was 
leaving that small branch there, in a deserted place like 
that. To that he responded: «It will be needed here». The 
twig he planted became acclimatized there, took root, 
got stronger and, after a little while, developed into a 
strong young oak, with water welling out of a spring 
near its roots».
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FINANCIAL STATEMENT

В бору, в лесной пучине
Стоит кряжистый дуб.
Силен, уверен, крепок
Его здоровый дух.

Умом, покоем веет
Его надежный стяг.
Он мне напомнил папу:
Его могучий склад.

Чредою лет прожитых
Душою не черствел,
И, как тот дуб кряжистый,
Отец мой в жизни мне.

РОЗАЛИНА ГИМАДИЕВА
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BALANCE

ASNOVA GROUP

CONSOLIDATED/COMBINED BALANCE SHEET under IFRS
(in Ukrainian Hryvnias and in thousands)

Financial year of the company begins on 01.07 and finishes on 30.06 of each year
Table 1

БАЛАНС

ГРУПА КОМПАНІЙ «АСНОВА»

КОНСОЛІДОВАНИЙ/КОМБІНОВАНИЙ БАЛАНС відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності
(в тисячах українських гривень)

Фінансовий рік компанії починається 01.07 і закінчується 30.06 кожного року
Таблиця 1

2003 2004 2005 2006 2007

АКТИВИ

ОБОРОТНІ АКТИВИ:

Грошові кошти 11,951 5,345 10,524 4,845 20,581

Торгова дебіторська заборгованість 37,426 45,947 46,189 65,574 105,888

Передоплати постачальникам та інша дебіторська заборгованість 5,442 8,230 11,457 29,744 14,985

Передплачені податки та податки до відшкодування 2,736 5,547 7,714 6,761 5,996

Запаси 48,976 70,033 79,492 60,866 79,806

106,531 135,102 155,376 167,790 227,256

Необоротні активи, класифіковані як утримувані для продажу 10,252 6,616

Активи групи, що ліквідується, класифіковані 
як утримані для продажу 96,549 13,331

Всього оборотних активів 106,531 135,102 165,628 270,955 240,587

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ:

Основні засоби 75,025 126,207 177,336 206,838 254,834

Нематеріальні активи 448 933 642 1,151 693

Інвестиційна нерухомість 4,880 30,984 72,707

Інвестиції в асоційовану компанію 13,928

Довгостроковий кредит, виданий пов'язаній особі 12,373

Відстрочені податкові активи 1,479 2,678 2,869 3,329 3,115

Інші необоротні активи 1,397 4,385 3,564 1,804 1,212

Всього необоротних активів 78,349 134,203 189,291 244,106 358,862

ВСЬОГО АКТИВІВ 184,880 269,305 354,919 515,061 599,449

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Торгова та інша кредиторська заборгованість 82,830 82,080 100,797 80,585 86,852

Овердрафти та кредити банків до погашення протягом одного року 17,937 42,756 38,818 67,906 74,819

Податкові зобов’язання 3,372 5,977 8,350 6,849 6,184

Випущені корпоративні облігації 8,000 2,547 2,700

112,139 133,360 150,665 155,340 167,855

Зобов’язання, пов’язані з групою, що ліквідується, класифіковані як 
утримані для продажу 73,153 3,352

Всього поточних зобов’язань 112,139 133,360 150,665 228,493 171,207

ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Кредити банків до сплати після одного року 8,364 19,661 23,372 16,896 23,020

Довгостроковий кредит, отриманий від пов'язаної особи 12,373

Відстрочені податкові зобов’язання 7,115 11,215 24,680 34,530 55,099

Інші довгострокові зобов’язання 2,311 3,728 4,605

Всього довгострокових зобов’язань 15,479 30,876 50,363 55,154 95,097

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Статутний капітал 1,884 13,421 13,711 27,315 12,000

Емісійний дохід 2,700 2,700 2,700 2,700

Додатковий сплачений капітал 1,302 1,302

Резерв переоцінки 10,239 30,676 54,734 80,292 136,706

Нерозподілений прибуток 40,274 53,167 74,798 117,250 176,902

Власний капітал, який належить акціонерам Холдингової 
компанії 52,397 99,964 145,943 228,859 329,610

Частка меншості 4,865 5,105 7,948 2,555 3,535

Всього  власного капіталу 57,262 105,069 153,891 231,414 333,145

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 184,880 269,305 354,919 515,061 599,449

2003 2004 2005 2006 2007

ASSETS

CURRENT ASSETS

Cash 11,951 5,345 10,524 4,845 20,581

Trade accounts receivable 37,426 45,947 46,189 65,574 105,888

Prepayments to suppliers and other accounts receivable 5,442 8,230 11,457 29,744 14,985

Taxes recoverable and prepaid 2,736 5,547 7,714 6,761 5,996

Inventories 48,976 70,033 79,492 60,866 79,806

106,531 135,102 155,376 167,790 227,256

Non-current assets classified as held for sale 10,252 6,616

Assets of disposal group classified as held for sale 96,549 13,331

Total current assets 106,531 135,102 165,628 270,955 240,587

NON-CURRENT ASSETS

Property, plant and equipment 75,025 126,207 177,336 206,838 254,834

Intangible assets 448 933 642 1,151 693

Investment property 4,880 30,984 72,707

Investments in associate 13,928

Long-term loan due from related party 12,373

Deferred tax asset 1,479 2,678 2,869 3,329 3,115

Other non-current assets 1,397 4,385 3,564 1,804 1,212

Total non-current assets 78,349 134,203 189,291 244,106 358,862

TOTAL ASSETS 184,880 269,305 354,919 515,061 599,449

EQUITY AND LIABILITIES

CURRENT LIABILITIES

Trade and other payables 82,830 82,080 100,797 80,585 86,852

Bank overdrafts and loans due within one year 17,937 42,756 38,818 67,906 74,819

Tax liabilities 3,372 5,977 8,350 6,849 6,184

Corporate bonds issued 8,000 2,547 2,700

112,139 133,360 150,665 155,340 167,855

Liabilities directly associated with disposal group classified as held for sale 73,153 3,352

Total current liabilities 112,139 133,360 150,665 228,493 171,207

NON-CURRENT LIABILITIES

Bank loans due after one year 8,364 19,661 23,372 16,896 23,020

Long-term loan due to related party 12,373

Deferred tax liability 7,115 11,215 24,680 34,530 55,099

Other non-current liabilities 2,311 3,728 4,605

Total non-current liabilities 15,479 30,876 50,363 55,154 95,097

CAPITAL AND RESERVES

Share capital 1,884 13,421 13,711 27,315 12,000

Share premium 2,700 2,700 2,700 2,700

Additional paid-in capital 1,302 1,302

Revaluation reserve 10,239 30,676 54,734 80,292 136,706

Retained earnings 40,274 53,167 74,798 117,250 176,902

Equity attributable to shareholders of the Parent 52,397 99,964 145,943 228,859 329,610

Minority interest 4,865 5,105 7,948 2,555 3,535

Total equity 57,262 105,069 153,891 231,414 333,145

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 184,880 269,305 354,919 515,061 599,449
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INCOME STATEMENT

ASNOVA GROUP

CONSOLIDATED/COMBINED INCOME STATEMENT under IFRS
(in Ukrainian Hryvnias and in thousands)

Table 2

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ГРУПА КОМПАНІЙ «АСНОВА»

КОНСОЛІДОВАНИЙ/КОМБІНОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ відповідно до Міжнародних 
Стандартів Фінансової Звітності
(в тисячах українських гривень)

Таблиця 2

2004 2005 2006 2007

ОПЕРАЦІЇ, ЩО БУДУТЬ ТРИВАТИ

Дохід вiд реалізації 1,156,217 1,114,729 1,410,972 1,584,698

Зміна залишків запасів 21,057 4,066 22,172 16,629

Придбання запасів -1,004,288 -967,220 -1,201,210 -1,318,293

Витрати на персонал -75,667 -65,863 -101,434 -101,916

Амортизаційні відрахування -11,940 -11,794 -16,235 -15,892

Інші операційні витрати -58,654 -45,476 -78,109 -105,418

Операційний прибуток 26,725 28,442 36,156 59,808

Фінансові витрати -7,922 -6,252 -11,225 -12,629

Збільшення справедливої вартості інвестиційної 
нерухомості 11,378 20,972

Прибуток від вибуття попередньо комбінованих 
підприємств 6,563

Частка прибутку в асоційованій компанії 5,129

Перевищення частки Групи в справедливій вартості 
придбаних чистих активів над вартістю придбання 3,886 639

Прибуток (збиток) від зміни валютних курсів -893 1,231 -206 -637

Інші доходи 3,065 605 2,632 791

Прибуток до оподаткування 20,975 27,912 39,374 79,997

Податок на прибуток -6,893 -11,825 -12,862 -21,676

Чистий прибуток за рік від безперервної діяльності 14,082 16,087 26,512 58,321

ОПЕРАЦІЇ ГРУПИ, ЩО ЛІКВІДУЄТЬСЯ

Чистий прибуток від операцій групи, що ліквідується 5,901 19,146 5,587

Чистий прибуток за рік 14,082 21,988 45,658 63,908

який належить:

Акціонерам Холдингової компанії 13,917 21,471 46,506 63,101

Частці меншості 165 517 -848 807

2004 2005 2006 2007

CONTINUING OPERATIONS

Revenue 1,156,217 1,114,729 1,410,972 1,584,698

Changes in inventories 21,057 4,066 22,172 16,629

Inventory purchases -1,004,288 -967,220 -1,201,210 -1,318,293

Staff costs -75,667 -65,863 -101,434 -101,916

Depreciation and amortization expenses -11,940 -11,794 -16,235 -15,892

Other operating expenses -58,654 -45,476 -78,109 -105,418

Operating profit 26,725 28,442 36,156 59,808

Finance costs -7,922 -6,252 -11,225 -12,629

Increase in fair value of investment property -- 11,378 20,972

Gain from disposal of previously combined entities 6,563

Share of profits of associate 5,129

Excess of the Group’s interest in the fair value of the 
acquiree’s net assets over cost 3,886 639

Foreign exchange(losses)/gains -893 1,231 -206 -637

Other income 3,065 605 2,632 791

Profit before tax 20,975 27,912 39,374 79,997

Income tax expense -6,893 -11,825 -12,862 -21,676

Net profit for the year from continuing operations 14,082 16,087 26,512 58,321

DISCONTINUING OPERATION

Net profit for the year from discontinued operation 5,901 19,146 5,587

Net profit for the year 14,082 21,988 45,658 63,908

Attributable to:

Shareholders of the Parent 13,917 21,471 46,506 63,101

Minority interest 165 517 -848 807
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Топ-менеджмент TOP-management

НИЖНІЙ РЯД (ЗЛІВА НАПРАВО) 

Капетій Іван Петрович –
директор ТОВ «САВСЕРВІС-ЦЕНТР», фінансовий 
директор ЗАТ «АСНОВА холдинг» 

Шаповалов Володимир Іванович –
Член Наглядової ради ЗАТ «АСНОВА холдинг» 

Баришевський Олег Олександрович –
Член Наглядової ради ЗАТ «АСНОВА холдинг» 

Строган Анатолій Васильович –
Голова Наглядової ради,
Президент ЗАТ «АСНОВА холдинг» 

LOWER SERIES (FROM THE LEFT TO THE RIGHT)

Ivan Kapetiy — Director of the LLC «SAVCERVICE- 
CENTER», financial director of the CJSC «ASNOVA 
Holding»

Volodymir Shapovalov — Member of the 
Supervisory board of the CJSC «ASNOVA 
Holding»

Oleg Baryshevskiy — Member of the Supervisory 
board of the CJSC «ASNOVA Holding»

Anatoliy Strogan — Head of the Supervisory 
Board. President of the CJSC «ASNOVA Holding»

Холодний Яр — виняткова місцевість. Тільки 
тут збереглися величні дуби, найстаршому — дубу 
Залізняка — 1100 років. Його стовбур настільки ши-
рокий, що обхопити його можуть не менше десяти 
чоловік. Кілька років тому дуб почав всихати. Він при-
пинив плодоносити, сім разів блискавка випробувала 
його на міцність. Останньою надією на спасіння була 
органіка —  адже раніше з цією метою під дерево, 
яке гине, закопували півня. Звернулися по допомогу 
в Академію наук. Але відгукнулись зовсім не вчені, а 
співчутлива канадська дама українського походжен-
ня. На її гроші купили коня, корову і кілька мішків цу-
кру, які й зарили біля коріння дуба. Велетня вдалося 
врятувати і старий дуб знов плодоносить.

Kholodniy Yar is a unique place. It is the only place 
boasting such imposing, stately oaks. The oldest one, 
Zaliznyak’s oak, is 1100 years old. Its trunk is so wide 
that it would take as many as ten people to embrace it. A 
few years ago, the oak began to wither. It ceased to bear 
fruit — its strength was put to real test by seven strokes of 
lightning. Application of organic fertilizers was resorted 
to as the last hope after futile attempts to save the dying 
tree by burying cockerels under it. Then the Academy 
of Science was requested to render help. However, it 
was not scientists but a tender-hearted Canadian lady 
of Ukrainian extraction who responded to the request. 
She provided enough money to buy a horse, a cow and 
a few sacks of sugar, which were buried near the oak’s 
roots. The giant was saved — now it bears fruit again.

Сафонов Максим Едуардович –
Секретар Наглядової ради ЗАТ «АСНОВА холдинг» 

Нагурний Вадим Аркадійович –
Член Наглядової ради ЗАТ «АСНОВА холдинг» 

Чемерис Максим Вікторович –
Голова правління ЗАТ «Логістичний центр
Калинівка» 

Власенко Сергій Володимирович –
директор ТОВ «С.О.Т.Бі» 

Толстой Олександр Миколайович –
директор ДП «САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ»,
керівник напрямку непродуктової дистрибуції 

ВЕРХНІЙ РЯД (ЗЛІВА НАПРАВО) 

Хотенко Олександр Юлійович –
генеральний директор ЗАТ «ЕСМА» 

Гулієв Уран Різванович –
директор ЗАТ «АСНОВА холдинг» 

Шматлай Юрій Юрійович –
директор ТОВ «САВСЕРВІС МОВА»,
керівник напрямку продуктової дистрибуції 

Мартинюк Віталій Олександрович –
директор ТОВ «ДЦ плюс» 

Лихацький Микола Іванович –
директор ТОВ «КОМОРА-С» 

Давлатьоров Анатолій Бобоарабович –
генеральний директор ТОВ «САВСЕРВІС»

Maksim Safonov — Secretary of the Supervisory 
board of the CJSC «ASNOVA Holding»

Vadim Nagurniy — Member of the Supervisory 
board of the CJSC «ASNOVA Holding» 

Maksim Chemeris — Head of the Board
of the CJSC «Kalynivka Logistic Center»

Sergiy Vlasenko — Director of the LLC «S.O.T.Bi»

Oleksander Tolstoy – Director of the Subsidiary 
Company «SAVSERVICE STOLITSA». Head of the 
non-food distribution business

UPPER SERIES (FROM THE LEFT TO THE RIGHT) 

Oleksander Khotenko — General Director of the 
CJSC «ЕSМА»

Urfan Guliev – CEO of the
CJSC «ASNOVA Holding»

Yuri Shmatlay – Director of the
LLC «SAVSERVICE MOVA». 
Head of the food distribution business

Vitaliy Martyniuk — Director of  the
LLC «DC-plus» 

Mykola Likhatskiy - Director of  the
LLC «KOMORA-C»

Anatoliy Davlatiorov - General Director of the
LLC «SAVSERVICE»
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Dynamics of the personnel number growth
of «ASNOVA Holding»

кількість персоналу, чол.

Including the «DC» Company personnel

number of the personnel

Рік
Year

Дуб сповнений життя, сили і краси, не має в 
собі нічого крихкого або тендітного. Рухи величні й 
сповнені гідності, пробуджує в людях повагу своїм 
солідним виглядом. Цілком здоровий, не піддається 
слабкостям і хворобам.

The oak is full of life, vigor and beauty, it is devoid of 
anything that is fragile. Its movements are full of majesty 
and dignity, and its grand appearance evokes in people 
the feeling of respect. It enjoys splendid health and is 
not prone to any weaknesses or ailments.

Контакти
Contacts

Найцінніше в дубі — це його деревина. Особли-
во високо цінується деревина дуба-літняка, або дуба 
літнього. Найцінніша деревина знаходиться ближче 
до серцевини. Більш витримана, вона не псується і 
не розтріскується. Це завжди враховують майстри, 
які мають справи з дубом.

The oak’s whole value lies in its wood. The wood 
of the summer oak has an especially high value. The 
heartwood is the most precious part of the oak’s trunk — 
it neither warps nor cracks. Craftsmen working on oak 
certainly take this quality into account.

Адреса: Україна, 03115, м. Київ, вул. Миколи Краснова, 27 
Тел./факс: (044) 490 9774, 490 9770
E-mail: info@asnova.com
Web-site: http://www.asnova.com

Address: 27 Krasnova Street, Kyiv, Ukraine, 03115 
Phone/fax: (044) 490 9774, 490 9770
E-mail: info@asnova.com
Web-site: http://www.asnova.com




