
Коrrтрольна сlъlа 940ВСDВF8б4DЕFD2ЕO4в9зАс436l01Dl528209А1

.Щодаток 6
до Порядry надання звiтностi фiнансовимп компанiями,
фitrансовими ycTaнoB:llt{И - ЮРидичними особами тублiчного
права, довrр!шми товариOтвами, а також юридичuими
особами - суб'екгами юсподарюваяня, якiЪа cBoi.M правовим
стаryсом не е фiнансовимtл уотанов:tми, аJIе мають визначену
закоrrзми таfiормативно_правовими аюал,ш Щержфirшослуг
або Нащсомфiнпос.гrуг можrивiсть надавати поё.ггупл з
фiнансовою лiзинry (пiдггуltкт 1 тцпrгу Я роздф Ш1

Iнформацiю пiдтверд]lryю.

Перелiк документiв паперовоi формш (iз зазпачешням cTopiнoк) та фаЙлiв eJIeKTpoHHoi формrr, що додаються:

фiнансовrтх посJrуг

Керiвник фiнансовоi устаЕови Дqгребной ВiкrорДетDов!ц

(п.I.Б.)

Скорочене найм9нуваншI юридичноi особи ккуп "ФIнАнсовА компАнUт -житло-IнвЕст"
32855406[дентифiкацiйний код за €ДРПОУ

Серiя та номер.Щовiдки про взятгя на облiк
tоридичпоi особи Фк

Вид фiнансовоi посlтугтl

!'_|.9_1]l]_Еl4РДIЩl_МАйномдляоIнднсувдrпrяоБ@
1!|l4с,нЕцня опЕрАцIи з Yэ|у-{9Y]9т9 вцповIдно до зАкону укрАiнй "про
9цl4н99во-крЕдитнI мЕхАнIзми I уIIрАвлIннJI мАЙном при БудIвйrцтЪt житлд тдОПЕРАЦIЯХ З НЕРУХОМIСТЮ,,
(2..25) Змучення фiнансовою компанiею кош-тiв фiзичних осiб-устаяовникiв управлiння майном для
фiнансуванrrя об'екгiв бlдiвяицтва таlабо здiйснення операцiй з нерухомiсЙ 1з'а ylrlo""-orprrun*
вiдповИноi лiцензii)



Коmрольна ср{а 940ВСDВF864DВFD2ЕO4В93АС4Зб l О iD I 528209Д l

Додаток 7

до Поря]кч яцанш зв,lносll фiнаясовиvи
компшшми. фlнавсовими уФаноsNи -
юридищими особами пубliчноrc лрава,
дояrрчими ФвариФвами, а таюж юошичшми
особаW _ с}б'спами rcспоsрювавм. якi lд
cBoiм пршовям Ф&ryсом не е фiцансовими
уствноlами! це маш визяачену зжонамита
нормmвно-правовимя mами Дqlжфiнпосл}т
або нщкомфiнпослут моfuивiФь надаsаfi
поФуfu з фiнансовоm лЬипry
(пiдпуню l rryпrгу 9 роздiлу iII)

ДовЦка про обсяг та кiлькiсть укладецпх та вшкоцапих договорiв з нsдsпня
фiнансовпх послуг

за перiод з.zOЦ рокуНайменувацЕя фiцаgсовоi установtr або лiзцнгоддця - KoMyIlAлbHE пцприемство ,,ФIiднсовд компднUI ,,житло-IнвЕст,, викондвчого оргдну киiвськоiMIcbKoi рдди (киiвськоi MIcbKoi дЕржАвItоi ддмIнIстрАцIii
Кол €.ЩРПОУ фiнансоsоi уqанови дбо лiзцнгодsаця - 32855406

?-;:t'l !!KepiBж фiншсовоi ушшови або

Головний бцгштср або особа,
на яку цошадено ведення
обпiку фiпшсовоi ушщови або

(п. L Б.)

С"r"r/4/ .Т7оУ4.
// ---7_-?-_

(п. r. Б.)

Вщ фiЕrнсовоI поФугц
lп € прqмеmм

дотовору

Рфмiр
фiвrЕсовоmшвуу
трошовому
вхрaзi (пс.

трв.),
що€

прФмФм

вщ фiнrвсовоrc аюrву (грошц мrйпо,
борmвi зобов'явЕпr)! що € прсшmм

доrcвору

кiлькiсъ
допворiв,

зобоr'лзапня

вцюнsкi яа
tlsець

звlтпоm
перiоду, шт.



пiдприсьtство

Територiя

господарювання

шЕвtlЕнкIвськиЙ р.

Додаток 1

До Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку
1 <Загальнi вимоги до фiнансовот звiтнйi>>

р.

комJнАльнЕпцприемство<ФIнАнсовАкомпАнIя,Щата(рiк,мiсяць,число)
(ЖиТЛо-IнвЕст> виконАвчого оргАну киiвськоi йськоt заСЩПОУ

заКоАТУУ
заКоПФГ

за КВЕ.Щ

Коди
20 01 0l

32855406

8039100000

150

64,99

IcTP.

Органiзацiйно-пра"Ба qор*u
комунАльнЕ пIдприемство

ВИД економiчноiдiяльностi НаДаННЯ iНШИХ фiнансових послуг (к
п е н с i й н о го за б_9]д9l_е щФdдjс:_

Середня кiлькiсть працiвникiв' -31 .-

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) без ФФБ
на 31.12.2019 р.

Актив

1

I. Необоротнi активи

Jф l код за дкуд |lBo loo I

Код
рядка

на початок звiтного
перiоду

на кiнець звiтного
перiолУ

2 J 4

первiсна BanTicTb
накопичена амортизацiя

1 000 l0 28з
1001 642 836
002 бз2 553
005

первlсна BaDTlcTb
знос

0 0 1 04з |2з4
0 1 з386 з7з8
0 2 zJ+-, 2504

lDw9 tfrцr!пd EUU yлUMlUl Ь 0 5
020

1 030
1 035

лUЕl UU t pUKUБa лtrU11.()рська заооDгованlсть
вiлстроченi податковi активи
Iншi необоротнi активи

1040
1045
1 090

сього
1095 1053 1517

1 100 з90з94 390495

н
1]0l 239 340
] ]02

счlI.Uбu lIUUUvкulЯ
mоваDu

1 ]03
1]04 3901 55 390 1 55
11

1 120
l+Lv, tutJub^d Jduupl uванlu.l.ь за ПроДукЦlIо, тОВарИ, рОбоТи, ПОсЛугИ 25 l 484 11,o1
леоlторська заборгованiсть за розрахунками:

за цидztними авансап,{и

з бюджетом
1 1з0
llз5 l8 5

_J rvOrJ rrrvJll J llU,ц4r\} na llриUУ'l.ОК
1 1зб

lзсчl IIlupL oKLl 5цuu|Jiuбuнlсrпь lз наРахОВqнuх OoxoOlB ] ]10 ] 170 ] ]-,7з
лýUrrUPUl'Ka заOоргованlсть за розрахуЕками iз внутрiшнiх
розрахункiв 1 1,15

5597Ф
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть l l55 40ббз l

цll
Гпп l l60

l t65 l25,]60 89l49
] 66
] ]67 l25760 89l49uyl l рdl и мdиUчl HIX llepi0.1llB l l70

rншr оооротн1 активи
1 190 168I7 l2l88
l 195 l 095652 E0l l зя

I200

I 300 1096705 902655



l lptl;r1,.ц1l1Eli;l1u,ч{-}.tttT,lii,t. i

Пасив Код
рядка

Flа початок звiтного
перiоду

На кiнець звiтного
перiоду

I. Власний капiтал

Jdрg( U l рUвании t IIаиовии! капlта-l l400 645000 645000
у.пl,ч. внескu оо незаре€слlроGано?о спаlпуmно?о капiпtалу 1401

Капiтал у дооцiнках l405
Додатковий капiтал 14l0 19,135з 202996Резервний капiтал l415 38966 396з0

1420
|425

вилучений капiтал 1430
Усього за роздiлом I 1495 881319 887626

II. Довгостроковi зобов'язання i auб..".о"п,
Вiдстроченi податковi зобов'язання l 500
ловгостроковl кредити банкiв 1510
Iншi довгостроковi зобов'язання l515

Довгостроковi забезпечення
1 520

цlльове Фlнансування 1525 ll4629
J cb()I,o за роздlлом lI 1595 ll4629

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
NUIJUl KOcl рOкOв| кредити oaHKlB l 600
векселi виданi 1605
Поточна кредиторська заборгqванiсть за:

довгостроковими зоОов'язанняN.lи l бl0 з16
1615 55 20

розра,хунками з бюдж9том 1620 1678 255
у тому числi з податку на ппиблток 162l l42з 44
розрахунками зi страхчвання l625
розрахунками з оплати працi 1630 2з

] l UIlUчна Kpeollпl орська заоор?ованiспч за оdерэtсанuлчtч aBaHcctшu 1 635 в2 I57П оm очна креdumорська заб ор, ов а" icmoii р озрохуr*аrБ
учаснuкалru l 610

()чна кредиторська заооргованlсть iз внутрiшнiх розрахункiв 1 645
1660 503 1302
l 665

Iншi поточнi зобов'язання l690 98416 1з001
J cbUI (, 5а рOздlлом lll

1 б95 100757 l5029tv. 5ооов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
утримуваними для продац(у, та групами вибyття ,/^\ 1700

I900 I096705 902655

Керiвник

Головний бухгалтер

Погребной В iKTop Петрович

Чупрун Маргарита МиколаiЪна

Ъra*"aa"a", порядку, встановленому цеtfгральним органом
виконавчоii влади, що реалiзус деря<авну полiтику у сферi статистики



,Щата (piK, мiсяць, число)
КОМУIIАЛЬНЕ ПЦПРИеМСТВО (ФIНАНСОВА КОМIIАНIЯ (ЖИТЛО-

Пiдприсмство IHBEсT> виконАвчОго орглнУ киiвськоi MIcbKoi рАдИ (киiвськоi за еЩРПОУ
MIcbKoi дЕржАвноi АдмIшстрАцIi)

(найменування)

Коди
20l0tl0l

3285540б

Звiт про фiнансовi результати (звiт про
за 2019 piK

сукупний дохц)

Форма Nч 2 Код за ДКУД ЕбТФ

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний

перiод

за ана.погiчний
перiод попереднього

року
1 2 J 4

Чистий доход вiд реалiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 l03446 з7886
Собiвартiсть реалiзовапоi продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 (100118) (33092)

Валовий:

прибуток 2090 зз28 4,794

збиток 2095

Iншi операцiйнi доходи 2120 82,78

Адмiнiстративнi витрати 21з0 (6зз5) (5040)

Витрати на збут 2l50 (5204) (404,7)

Iншi операцiйнi витрати 2180 (1067) (9063)
(Diнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:

прибуток 2|90
збиток 2|95 (1000) (1зз5б)

,ЩОход вiд 1"racTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 9006 2l189
Iншi доходи 2240 1l l ,7

в m.ч. doxid Bid блаеоdiйноi dопомоzu 224 1

Фiнансовi витрати 2250

Витрати вiд участi в капiталi 2255

Iншi витрати 22,70 (2l )
Фiнансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 8096 7840
збиток 2295

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2з00 (145,7) (l42з)
Прибуток (збиток) вiд припинепоi дiяльностi пiсля
оподаткуваFIн,I 2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2з50 66з9 641,7

збиток 2з55



П. СУКУПНИЙ ДОХIД

Стаття
Код

рядка

за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод попереднього

року

1 2 з 4

Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400

Щооцiнка (уцiнка) фiнансовюr iHcTpyMeHTiB 2405

Накопиченi KypcoBi рiзницi 24|0

Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльнrо<

пiдприемств
2415

Iнший сукупний дохiд 2445

Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450

податок на прибуток, пов'язаний з iншrдrд сукупним доходом 2455

Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460

Сукупний дохiд (сума рядкiв 2З50,2З55 та246а) 2465 66з9 641',7

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Стаття
Код

рядка

за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод попереднього

року

l 2 J 4

Матерiальнi затрати 2500
,75-] ,7ll

Витрати на огшату працi 2505 8,770 67з8

Вiдрахрання на соцiальнi заходи 25 10 19з9 l512

Амортизацiя 25]'5 5,76 2,72

Iншi операцiйнi витрати 252а 100682 42009

Разом 2550 l|2124 5l242

Iv. розрАхунок покАзникiв IIриБутковосI,I лкцIЙ

Стаття
Код

рядка

за звiтний

перiод

за аншtогiчний
перiод попереднього

року

1 2 J 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600

Скоригована середtтьорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

Чистий прибуток (збиток) на одry просту акцiю 26l0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2615

Дивiдепди на одну просту акцiю , {) 2650

"'']|:-,_, , ,

,7r|1,;;i, '' :",,, 
"/ |l. -'| l'. 

'_/.-.

/,,: -,,
Керiвниrdi -, i.|' .,, ',:!-'I

;,''ь
,,-",,:

ff Погребной BiKTop Пет,рович

лttсолаiънагп ппвurri-r бrrvгq птдп

п
ччrlпчн Мавгаплtта М'iil,Ж



Пiдприемство
комунАльнЕ пцIриемство <ФIнАнсовА комIьнIя ,Щата (piK, мiсяць, число)

(житло-IнвЕст> викондвчого оргдну киiвськоi MIcbKoi за еЩРПоУрдди (киiвськоi MlcbKoi дврждвноi ддмrнIстршih
(найменування)

Коди
20 I01 0l

3285540б

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) без ФФБ
за 2019 piK

Форма Nч З кодзадryд Пsoюйl

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попеоеднього DoKv
1 2 J 4

I. Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi
На;щодження вiд:
Реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 3000 ,7l24

8459
Повернення податкiв i зборiв 3005
у тому числi податку на додану BapTicTb 3006
Цiльового фiнансування з010 9 5
Надходження вiд отримання субсидiй, дотацiй з01 1

Надходжепня aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 3015 ,74
80

Надходження вiд повернення aBaHciB з020 41,190
надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних
рахунках з025 8з66 54,78

Надходlкення вiд операцiйноi оренди з040
Iншi надходження 3095 187297 1 84878
битрачанIUI на оплату:
ToBapiB (робiт, посrryг) з 100 (5738) (зб98)

Црацi J 05 (675з) (5573)
Вiдрахувань на соцiальнi заходи J 10 ( 1 824) (1518)
Зобов'язань з податкiв i зборЬ J 15 (6580) (3258)
Витрачання на оплату aBaHciB J 35 (2264|4) (2з6207)
Витрачанtrя на оплату поверненлля aBaHciB J 40
Iншi витрачання J 90 (з292з) 186729)
Чистий рух коштiв вiд операцiйноi дiяльностi 3 95 (35572) (238083)rl rух коштIв у результатi iнвестицiйно[ дiяльностi
Надходження вiд реалiзацii:

фiнансовIж iнвестицiй з200
необоротних активiв з205 1з1

Ilадходlкення вiд отриманих :

вlдсоткlв з215
J |20

Надходження вiд дериватидiв з225'Iншi надходження з250
Витрачання на придбанrrя:

фiнансових iнвестицiй з255
необоротних активiв з260 (1060) (935)

Вигшати за деривативами з270
Iншi платежi з290 (110)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiПноiЦlялrностi з295 (1039) (935)
III. Рух коштiв у результатi фiнансовоТдiяльностi
Надходження вiд:

_ власного капiтапу зз00

отримання позик зз05
ншl надходженнrr зз40
итрачання на:
викуп власних акцiй зз45

погашення позик зз50
сплату дивlдендlв 3355
сплату в!дсоткiв з360

Iншi гl,патежi зз90
Чистий рух коштiв вiд фiнансовtli дiяльностi 3395
Чистий рух грошовlrх коrцтiв за звiтний перiод 3400 (36б| 1 239018

дивlдендlв



Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього року
1 2 J 4

Зе-тltшок коштiв на початок року з405 |25,760 з64,1,18
Вrпliв зltiни валютних ц,рсiв на зzlлишок коштiв з410
За-тltшок коштiв на кiнець року

-7
з415 89149 125,760

КерЬник

Головний бухгаптер

Погребной BiKTop Петрович

Цllmrrч \rf апгаптrто I\fтrилпоi',ffi
Ч*l"j*,,,,-:',,i*j
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Пiдприемство

Територiя
Оргаяiзацiйно-правова форма
господарюваIIня

Вид економiчноi дiяльностi

,Щодаток 1

,Що Нацiонального положенпя (стаrцарту) бlхгалтерського облiку
1 <Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>

Щата (piK, мiсяць, число)
КОМУtIАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО (ФIНАНСОВА КОМIIАНIЯ
<житло-IнвЕст) виконАвчого оргАну киiвськоi MIcbKoi за еДРПОУ

за КоАТУУ
заКоПФГ

за КВЕЩ

киiвськоi

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО

Коди
20 01 01

3285540б

8039100000

150

64.99
Надання iнших фiнапсових послуг 1KpiM страхування та
пенсiйного забезпечення), H.B.i.v.

Середня кiлькiсть працiвникiв 1 31

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) ФФБ

Л9 Код за ДКУД

наЗl.|2.20Т9 р.
l 80 l00

Актив Код
рядка

на початок звiтяого
перiоду

на кiнець звiтпого
перiоду

1 2 J 4
[. Необоротнi активи

Нематерiальнi активи: 000
первlсна вартlсть 001
накопичена амортизацiя 002

Незавершенi капiтальнi iнвестицii 005
OcHoBHi засоби: 010

первlсн4 Bapт1cTb 011
знос 012

Iнвестицiйна HeplToMicTb 015
Довгостроковi бiологiчнi активи 020
Довгостроковi фiнансовi iнвестицii:

якi облiков}тоться за методом участi в капiталi iнших пiлпоиемств 030
Цшi фiнансовi iнвестицiТ l 0з5

Довгострокова дебiторська заборгованiсть
1 040

Вйстроченi податковi активи 1045
Iншi необоротнi активи 1090
Усього за роздiлом I 1095

II. Оборотнi активи
Запаси 1 100
в m.ч: вuробнuчi запасu I ]01

н е з ав е ptae н е в uр о б нuцtцв о ] I02
еоmова проdукцiя l 10з
mоваDu 1 I04

поточнi бiологiчнi активи 1l10
Векселi одержанi

1 120

ll25
!ебiторська заборгованiсть за розрахунк.lми:

за виданими авансами l l30 1 39490 144461
з бюджетом lIз5
у тому числi з податку на прибуток 1 136

дебimорська заборzgванiсmь iз HapMoBaHllx dохоdiв ]]40
.Щебiторська заборгованiсть за розра.\унками iз внутрiшпiх
розрахункiв 1 145

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1 155
Поточнi фiнансовi iнвестицii l l60
Грошi та ix еквiваленти 1 165 5937 244l
в m.ч.: zоmiвка llбб

рахункu в банках 1]67 5937 244 ]
Витрати майбутнiх перiодiв 1 170
Iншi оборотнi активи 1 190
Усьоrо за роздiлом II 1 195 1,45427 l46902
III. НеобороТнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття 1200

Баланс 1300 l45421 146902



l j" ýtii:i,tttэiit:: l t t x,:1r.1.11lii,tiп i

Вил}^лений капiтал
Усього за Dоздiлом I

Il. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення

Iншi довгостроковi зобов'язання

145427

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

ковими зобов'язаЕнями

ми зi страхування

Поmочна креdumорська заборzованiсmь за розрахункаfuru з

поточна кредиторська заборгованiсть iз BнlTpimHix розрахункiв

Iншi поточнi зобов'язання

IV. Зобов'язання, пов'язаlli з необоротними активами,

I
}-l
уКерiвник

Головний бlхгалтер

1Визначасться в порядку, встановленому центральним оргalном
виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у сферi статистики

Погребной BiKTop Петрович

Чупрун Маргарита МиколаiЪна



ПРиМIтки до ФIнАнсовоi звIтностI комунАльного шдпри€мствА
(ФIЛ{АНСОВА КОМПАНlЯ (ЖИТЛО-IнВЕСТ) ВиконАвчого оргАну киiврАди

(киiвсъкоi MIcbKoi дЕржАвноi АдмIнIстрАцII) 2019 pIK

(в muсячах zрuвень)

1. Загальна iнформацiя про Фiнансову компанiю

Найменування
Украtнською Jуtовою побне| КОМУНАJIЬНЕ ПIДПРИСМСТВО кФIНАНСОВА КОМПДНUI
кЖитло-IнвЕст) виконАвчого оргАну киiврАди (киiвськоi MICbKoi
дЕржАвноi АдмIнIстрАцII).
Украiнською 14овою скорочене: КП <ФIНАНСОВА КОМПАНUI (ЖИТЛО-IНВЕСТ)

ЮрuOачнuй сmаmус
КП КФIНАНСОВА КОМПАНUI (ЖИТЛО-IНВЕСТ>> (dалi - Фiнансова кол,tпанiя) е юридичною
особою з моменту державноi реестрацiТ, створене рiшенням Киiврали вiд 18.12.2003 року
j\Ъ275l1150 кПро створеЕня комунi}льного комерцiйного пiдприсмства кФiнансова компанiя
КЖитло-iнвест) та лiквiдацiю госпрозрЕlхунковоi органiзацiТ <Житло-iнвест>.
Компанiя зареестрована державною адмiнiстрацiею Шевченкiвського району в м. Киевi
02.02.2004 року вiдповiдно до свiдоцтва про державну ресстрацiю JЪ 010704 вiд 02.02.2004

року.
КОмпанiя зареестроваIIа як фiнансова установа вiдповiдно до Розпорядження Щержавноi KoMicii
З РеГУЛЮВаНня ринкiв фiнансових посл}.г УкраiЪи. Рiшення J\b 109 вiд 04.0З.2004 р. про видачу
СвiДоцтва про ресстрацiю фiнансовоi установи, реестрацiйний М 13100045. Свiдоцтво cepiT ФК
Ns 2 вiд 04.03.2004 р. TepMiH дii Свiдоцтва - безстроково.
господарська дiяльнiсть здiйснюсться вiдповiдно до вимог Щивiльного та Господарського
кодексiв УкраiЪи, iнших aKTiB чинного законодавства Украiни

засновнuкu
Фiнансова компанiя заснована на власностi територiальноi громади MicTa Киева та вiдноситься
ДО СфеРИ Управлiння.Щепарта:r,ленту будiвництва та житлового забезпечеЕня виконulвчого органу
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii).
СТаНОМ На 31 грудня 2019 року 100 % установчого капiталу Фiнансовоi компанii належить
територiальнiй громадi м. Киева.

меmа diяльносmi
ЗгiднО установчИх документiв, Фiнансова компанiя створена з метою активiзацii роботи по
зал)ченЕю коштiв фiзичних та юридичних осiб для фiнансрання масового житлового
будiвництва, будiвництва нежилих будинкiв, об'ектiв соцiальноi офери; розширення
можливостей iнвестування У будiвництво; надання фiнансових послуг з метою одержання
ПРИбУТКУ; УПравлiння фiнансовими активами з метою фiнансуваrrня будiвництва.

Преdмеm diяльносmi
ПРеДметом дiяльностi КП кФIНАНСОВА КОМПАНIЯ кЖИТЛО-IНВЕСТ) е залучення коштiв
УСТаНОВНИКiв Управлiння майном для фiнансування об'ектiiз будiвництва таlабо здiйснення
ОПеРаЦiЙ З нерухомiстю. Компанiя для здiйснення своеТ дiяльностi отримала необхiдну лiцензiю
В ПОРядку, встановленому чинним законодавством УкраiЪи. Лiцензiя серiя АВ Jф 614866 вiд
02.10.20]12 року.



OpzaH управлiння
,Щепартамент будiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi

ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii).

Мiсцезнажоdсtсення
Мiсцезнаходження Фiнансовоi компанiТ: УкраiЪа, м. Киiв, вул. Володимирська, буд. 42, iндекс
01601.

Зареестрована Фiнансова компаътiяза адресою: УкраiЪа, м. КиТв, вул. Володимирська, буд.42,
iндекс 01601"

Офiцiйна сmорiнка в мереuсi lнmернеm, на якiй dосmупнш iнфорлtацiя про Фiнансову
колппанiю
www.zh itIo-invest. kiev. ua/

Кiлькiсть працiвникiв компанii станом наЗl.|2.2019 року склала З1 особа.

Посадовi особи мають вищу економiчну ocBiTy та свiдоцтва про пiдвищення ква-шiфiкадii, згiдно
вимог Розпорядження .ЩержавноТ KoMicii з регулювання ринку фiнансових послуг Украiни вiд
|З.07.2004 року Jt 1590.

На кiнець звiтного перiоду (З1.12.20|9р.), компанiя не мае фiлiй, вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв та представництв,

Фiнансова звiтнiсть складена 25.02.2020 року та затверджена до випуску 26.02.2020р.

директором пiдприемства Погребним В.П.

Еконолwiчне сереdовалце, в лкому Пidпрuемсmво зdiйснюе diяльнiсmь
У 2019 роцi Пiдприемство здiйснювало дiяльнiсть в умовах нестабiльноi економiчноi ситуацii в

KpaTHi. Управлiнський персонаJI вживас Bci належнi заходи для пiдтримки стабiльностi

дiяльностi та розвитку ФiнансовоТ компанii, однак не може передбачити Bci тенденцii, якi
можуть впливати на eKoHoMiKy УкраiЪи, а також те, який вплив вони мож}.ть мати на

фiнансовий стан Фiнансовоi компанii. Майбугнi умови здiйснення дiяльностi можуть
вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.

2. Основи пЦготовки, затвердження i подання фiнансовоi звiтностi

2.1. Концептуальна основа фiнансовоi звiтностi

Фiнансова звiтнiсть Фiнансовоi компанiТ за 20|9 пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ) iз застосуваЕням принципу iсторичноТ собiвартостi.
Коrrцептуальною основою фiнансовоi звiтностi Пiдприемства за piK, що закiнчився З1

грудня 2019 року, е Мiжнароднi стандарти фiнаксовоi звiтностi (МСФЗ), Bci iнтерпретацii
KoMiTeTy з iнтерпретацiй мiжнародноТ фiнансовоi звiтностi (IFRIC) в редакцiТ, затвердженiй
Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (Рада з МСФЗ), що дiють станом на
З|.12.20|9 року.
Перiод, що охошлений даяою фiнансовою звiтнiстю скJIадае звiтний 2019 piK.

2.2 Iдентифiкацiя фiнансовоi звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Фiнансовоi компанii е фiнансовою звiтнiстю загального призначення,

яка мае на MeTi задовольнити потреби користувачiв, якi не можуть вимагати скJIадати

звiтнiсть згiдно з iхнiми iнформацiйними потребами. Метою фiнансовоi звiтностi е наданшI

iнформацii про фiнаясовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки, яка е

корисною для широкого кола користрачiв у разi прийrляття ними економiчних рiшень.



2.2. Валюта подання звiтностi та функцiонilльна валюта, сryпiнь округлення
Валюта поданнЯ звiтностi вiдповiдае функцiональнiй валютi, якою е украiЪська гривня.

Фiнансова звiтнiсть скJIадена у тисячах гривень, округлsних до цiлих тисяч.

2.3. IIрипущення про безперервнiсть дiяльностi
I]Я фiнансова звiтнiсть була пiдготовлеIIа на ocHoBi припущення про безперервнiсть

дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в

ходi звичайноi дiялъностi. Фiнансова звiтнiсть не вкJIючае коригувчшня, якi необхiдно було б

провести в томУ виIIадку, якби Фiнансова комrrанiя не могла продовжити провадженнJI

фiнансово-господарськоi дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.

3. ocHoBHi засади органiзацii облiку та облiковоi полiтики Пfiприсмства
3.1. Суrгсвi облiковi полiтики

облiкова полiтика - це KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та

практика. При виборi облiкових полiтик Фiнансова компанiя використовуваJIа таку редакщiю

МСФЗ, яка с актуальною на дату складаЕня фiнансовоi звiтностi.

Прийнята облiкова полiтика кП (ФiнАнсовА компАнUI кЖИТЛо-IНВЕСТ>>

застосовусться послiдовно для аналогi.шлих операцiй, iнших подiй та ).мов, якщо тiльки

конкретний мсФЗ спецiально не вимагатиме або не дозвоJU{тиме розподiл статей за

категорiями, дJuI яких мо}куть застосовуватися рiзнi облiковi полiтики.

звiтним перiодом е календарний pik, тобто перiод з 01 сiчня по 31 грудня звiтного

рOку.
Функцiональною ваJIютою вважаеться украiЪська гривня.

Згiдно з частиною 4 cTaTTi 11 Закону УкраТни вiд 16.07,1999 рокУ Ns 996-ХIV КПРО

бlхгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaTHi> фiнансова звiтнiсть скJIадена за

формами, встановленими центраlIьним органом виконавчоТ влади, що забезпечуе

формування державноi фiнансовоi полiтики у сферi бlхгалтерського облiку.

Повпий пакет фiнансовоi звiтностi Фiнансовоi. KoivlпaHii за МСФЗ вклюЧаС НастУПНi

компоненти:

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на кiнець звiтного перiоду;

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за звiтний перiод;

Звiт про рух грошових коштiв за звiтний перiод;

Звiт про власний капiтал за звiтний перiод;

Примiтки, вкJIючаючи icToTHi елементи облiковоТ полiтики та iншу rrояснюваJIьну

iнформацiю;

Тривалiсть операцiйного циклу КП (ФIНАНСОВА КОМПАНUI (ЖИТЛО-IНВЕСТ>

прийнято вважати рiвною 12 мiсяцям.
Фiнансова компанiя обрала прямий метод для подання руху грошоВих КОштiв ВiД

операчiйноi дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв.

3.2 Нематерiальнi актIIви

HeMaTepia_пbHi активи облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтнОСТi ЗГiДНО

МСБО З8 кНематерiальнi активи).
НематерiальнимИ активамИ визнаютьСя EeMoHeTapHi активи, якi не мають матерiальноi

форми, можуть бути iдентифiкованi i угримуються компанiею протягом перiОДУ бiЛЬШе 1

року для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим

особам. Нематерiальний актив визЕаеться, якщо е ймовiрнiсть отримання майбутнiх

економiчних вигiд та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.



Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю, яка вкJIючае BapTicTb

придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлУатаЦii.

Об'екти нематерiальних активiв в КП кФIНАНСОВА KOMIIAHUI (ЖИТЛО-IНВЕСТ>

класифiкlтоться за окремими групчlми:

- IIрава на знаки ToBapiB i послуг
- aвTopcbкi та сумiжнi з ними права;

- iншi нематерiальнi активи.

Наступнi витрати на Еематерiальнi активи збiльшують iх собiвартiсть, якщо:

- icHye ймовiрнiсть що цi витрати призведуть до генерування активом майбУтнiх

економiчних вигод, якi uеревищать його початкове оцiнений piBeHb ефективнОСТi;

- якщо витрати можJIиво достовiрно оцiнити i вiднести на вiдповiдний актиВ.

Якщо пода;lьшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримання первiсноТ

ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.

Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом протягом очiкУванОГО

строку ix експлуатацii.
Нарахування амортизацii починаеться з мiсяця, наступного за мiсяцем ВВоДУ В

експлуатацiю.
На звiтну дату нематерiальнi активи облiковуються за первiсною ваРтiстЮ З

врахуванням можливого знецiнення згiдно МСБО З6.

3.3 OcHoBrli засоби

Фiнансова компанiя визнае матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH

утримусться з метою використання ix у процесi своеТ дiяльностi, надання rrослУг, абО ДЛЯ

здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного

використання (експлуатацii) яких бiльше одного року та BapTicTb яких бiльше 6000 грн.

OcHoBHi засоби КП кФIНАНСОВА КОМПАНIЯ кЖИТЛО-IНВЕСТ> облiковуlоться i

вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16.

OcHoBHi засоби облiковуються за об'ектами. Об'екти основних засобiв класифiкУютьСя

в oKpeMi групи. Готовi до експлуатацii об'екти, якi планують використовувати в склаДi

основних засобiв, до момеЕту початку експлуатацii облiковуються в складi класу придбання.

але не введення в ексrrлуатацiю основних засобiв.

Придбанi ocHoBHi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка вкJIючас в себе

BapTicTb придбання i Bci затрати пов'язанi з доставкою i доведенням об'екта до експлуатацii.

Пiсля визнання активом, об'ект основних засобiв облiковусться за його собiвартiстlС

MiHyc будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накоrrиченi збитки вiд зменшення

корисностi.
Строк корисного використання по гру[аN,{ однорiдних об'ектiв основних засобiв

визначаеться керiвництвом ФiнансовоТ компанii за окремим розпорядженням.
Нарахування амортизацiТ по об'ектам основних засобiв здiйснюеться за прямолiнiйним

методом, з врахуванням строку корисного використання цього об'скта.

Нарахування амортизацii основних засобiв починаеться з мiсяця, наступноГо Зе

мiсяцем вводу в ексшлуатацiю.

Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонт основних засобiв спис}.ЮТЬ Н€

затрати перiоду по Mipi iх виникнення.
BapTicTb суттсвих оновлень i удосконалеЕня основних засобiв капiталiзуеться. ЯКЩС

при змiнi одного iз компонентiв складЕих об'ектiв основних засобiв виконанi }моВЕ

визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансовоi вартост:

складного об'екту, а.операцiя по замiнi розглядаеться як реалiзацiя (вибугтя) старогс



компонента.

3.4 Запаси

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюсться вiдповiдно до
МСБо 2 <<Заласи>>.

Фiнансова компанiя вважае одиницею облiку запасiв кожне ix найменування. Облiк
запасiв ведеться у натураJIьному та грошовому вимiрниках. Собiвартiсть придбаних в TpeTix

осiб запасiв складаеться з BapTocTi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з Тх

придбанням.

Щля оцiнки вибуття запасiв застосовуеться метод ФIФО.
Запаси оцiнюють за меIIшою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста BapTicTb

реалiзацii.
Транспортно-заготiвельнi витрати не облiковуються окремо i включаються

безпосередньо до собiвартостi запасiв.

3.5 Грошовi кошти та ix еквiваленти

Грошовi кошти та ix еквiвitленти можуть утримуватися. а операцiТ з ними проводитися
в нацiональнiй.

Еквiваленти грошових коштiв - це KopoтKocTpoкoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi
вiльно конверт},ються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаN4анний незначний ризик
змiни BapTocTi.

Грошовi кошти та ix еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям
визнання активttми.

Первiсна та подЕlльша оцiнка грошових коштiв та ik еквiвалентiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ix номiнальнiй BapTocTi.

У разi шризначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмiнiстрацii або
прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвськоi установи та вiдсутностi ймовiрностi
повернення грошових коштiв, визнання iх як активу припиняеться i вiдображаеться у складi
збиткiв звiтного перiоду.

3.6 Фiнансовi iнструменти
Щля цiлей складанЕя фiнансовоi звiтностi та бухгаJIтерського облiку фiнансових

iHcTpyMeHTiB Фiнансова компанiя керуеться нормативними вимогitми МСФЗ 9 <Фiнансовi
iнструменти>.

Пiдприемство групуе своТ фiнансовi активи за наступними категорiями:
1) дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги;
2) дебiторська заборгованiсть за розрах},нками з нарахованих доходiв,
3) iнша поточна дебiторська заборгованiсть,
4) грошовi кошти та ix еквiваJIенти,

5) фiнансовi iнвестицii.
Значна модифiкацiя умов iснуючого фiнансового iHcTpyMeHTa або його частини

(незалежно вiд того, чи пов'язана ця змiна з фiнансовими труднощами боржника)
облiковуеться як rrогашення первiсного фiнансового iHcTpyMeHTa та визнання нового
фiнаноового iнструмента..,Що значних модифiкацiй умов вiдносяться:

- змiна контрагента;
- змiна валюти фiнансового iHcTpyMeHTa;
- змiна бiльш нiж на 10 % вiдсоткiв очiкуваного грошового tIoToKy.
Пiдприепtство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що надалi оцiнюються за
- амортизованою собiвартiстю,



- справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або
- справедливою вартiстю через приброк або збиток
Класифiкацiя здiйсню€ться виходячи з обох тtlких критерiiв:
- бiзнес-моделi суб'екта господарювання з управлiння фiнансовими активаI\{и; та
- устilновленими договором характеристикztми грошових потокiв за фiнансовим

активом.

3.7 Щебiторська i кредиторська заборгованiсть

Визнання, оцiнка, подання та розкритгя iнформацii щодо торговоi дебiторськоi i
торговоi кредиторськоi заборгованостi здiйснюсться у вiдповiдностi до вимог МСБО 32

кФiнансовi iнструменти: lrодання iнформацii>, МСФЗ 7 кФiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацii), МСФЗ 9 <Фiнансовi iнстрlменти)), МСФЗ 15 кВиручка по контрактах з

клiентами>.
Подальша оцiнка торговоi дебiторськоi заборгованостi здiйснюеться за

амортизованою вартiстю, якщо iнше не вимагасться МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти)).

Щебiторська заборговапiсть, що не е фiнансовипл iHcTpyMeHToM, визнаеться за }мови
вiдповiдностi критерiям визнання активом, первiсно i у подаJIьшому оцiнюеться за

очiкуваною вартiстю погашення, якщо iT включено до скJIаду поточних активiв.

,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть, що не е фiнансовим iHcTpyMeHToM,

визнаеться за умови вiдповiдностi критерiям визнання активом, первiсно i у подальшому
оцiнюсться за а]\{ортизованою вартiстю.

Резерви пiд очiкранi кредитнi збитки за торговою дебiторською заборгованiстю
створюються на весь ii життевий цикл i облiковуються як на рахунках резервiв з

вiдповiдним визнанням у складi iнших операцiйних витрат.
Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки щодо дебiторськоi заборговалостi визначасться

на дату звiтностi .

3.8 Виплати працiвникам

.Щля цiлей складання фiнансовоi звiтностi та бlхга.птерського облiку виплат
працiвникам Фiнансова компанiя керуеться нормативними вимогами МСБО 19 кВиплати
працiвникам>.

Пiдприемство створюе вiдповiднi забезпечення на виплати персонЕrлу, до яких
вiдносяться:

Пiдприсмство створю€ резерв вiдпусток, який формуються щомiсячно виходячи з

фонду оплати працi i розрахункового оцiнного коефiцiента, резорв виплати винагороди
працiвника"тrл пiдприемства, якi здiйснюються в поточному роцi за попереднiй.

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам створюеться з урахуванням суми
единого внеску на загыIьнообов'язкове державне соцiальне страхрання. Суму забезпечення
з единого внеску на загa}льнообов'язково державне соцiальне страхування визначасться як

добуток суми забезпечення на оплату вiдпусток i загальноi сlми вiдсотка розмiру единого

внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування.
Пiдприемотво визначае на кiнець року залишок забезпечення на виплату вiдпусток, у

тому tlислi вiдрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне стрtжування з цих сум, за

розрахунком, який базуеться на кiлькостi днiв невикористаноi працiвниками щорiчноТ
вiдпустки та середньоденнiй оплатi працi працiвникiв. Середньоденна оплата працi
визначасться вiдповiдно до законодавства.

Забезпечення на' вiдшкодування витрат на виплати винагород працiвникам



пiдприемства за пiдсумкаtrли роботи за pik створюсться, якщо очiкусться iх виплата.

3.9 Забезпечення, yMoBHi зобов'язання та умовпi активи

для цiлей скJIаданн;I фiнансовоi звiтностi та бухгалтерського облiку забезпечень та

умовних активiв i зобов'язань Пiдприемство керуеться нормативними вимогами МСБо 37

кЗабезпечення, yMoBHi зобов'язання та 1MoBHi активи>.

Фiнансова компанiя використовуе наступний пiдхiд до вIIзнання забезпечень за

судовими процесами:
1) якщо оцiнюе прогрt}ш судового процесу як ймовiрне (ймовiрнiсть прогрсtшу скJIадае

50% i бiльше) то створюе вiдповiдне забезпечення у повнiЙ cyМi очiкуваногО

вiдшкодування за судовим позовом;

2) якщо оцiнюе програrтт судового процесу як можливе (ймовiрнiсть rrрограшу скJIадас

менше 50%) - то розкривае факт наявностi вiдповiдних судових позовiв у примiтках до

фiнансовОi звiтностi (забезпечення за таким судовим lrроцесом [1е визнаеться у фiналlсовiй

звiтностi).
якщо обставини змiнюютьоя, оцiнка програшу судового rrроцесу та сума забезпечення

перегJuIдасться Фiнансовою комтrанiею. Оцiнка програшу та с}ма забезпечення

визначаються по кожному судOвоI\{у процесу окремо i переглядаються на звiтну датУ.

3.10 Оренда
визнання, оцiнка, подання та розкриття операцiй, активiв i зобов'язань з оренди

здiйснюеться у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 16 кОренда>.

орендою визнаетьоя договiр, або частина договору, яка передае право на використання

активу (базового активу) протягом перiоду часу в обпriн на компенсацiю.

У разi невiдповiдностi договору оренди вимогам МСФЗ 16 <ОРеНДа> На ДаТУ

укJIадання, перегJUIд ознак його вiдповiдностi здiйснюеться на кожну звiтну (промiжну та

рiчну) дату або при виникненнi обставин, що гriдтверджують вiдносини оренди.

об'сктом облiку в операцiях ореЕди е окремий договiр оренди (портфельний облiк не

застосовусться).
Строк оренди це невiдмовний перiод, протягом якого орендаР мае IIравО

використовувати базовий актив, а також обидва TaKi строки:

- перiоди, якi охоплrое можливiсть продовження оренди, якщо орепдар е обrрунтовано

впевнений у тому, що BiH реалiзуе таку можпивiсть; та

- перiоди, якi охоплюе можливiсть припиЕити оренду, якщо орендар обrрунтовано

упевнений у тому, що BiH не реалiзуе таку можливiсть.

Якщо договiр оренди мае опцiю пролонгацii i очiкусться, що Пiдприемство

скористасТься такиМ право]чI пролонгацii, розрахунковим перiодом для оцiнки прав оренди i
зобов'язань з оренди приl-tмаеться:

- за об'сктаN,Iи Hepy(oMocTi - на строк дii пролонгацii;

- за irrшими об'ектами - 3 роки
Пiсля первiсного визнання у cyMi теперiшньоi BapTocTi орендних пЛатеЖiВ, ЯКi Ще Не

здiйсненi на дату визнання, оцiцка активу у виглядi права оренди здiйснюеться за первiсною

вартiстю, KpiM обов'язкових викJIючень, передбачених МСФЗ 16 кОрендa>.

На дату початку оренди орендар оцiнюе оренд{е зобов'язання за тсперiшньою

вартiстю орендIих платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi дисконтуються на

ocнoBi застосування ставки додагковIIх запозичень орендаря.

HapaxoBaHi щомiсячНi лiзингоВi платежi в cyMi комrrеЕсаЦii частини BapTocTi активу у
виглядi права оре]]ди облiковуються шJU{хом змеЕшення балансовоi BapTocTi

довгострокового зобов'язання та одночасЕого збiльшення суми поточноi заборгованостi за



довгостроковими зобов' язанЕями.
Актив у виглядi права оренди вiдображаеться у складi необоротних активiв у Звiтi про

фiнансовий стан орендаря з одночасним визнанням довгострокового та поточного
зобов'язань з оренди.

Собiвартiсть активу у виглядi права оренди скJIадаеться з:

а) суми первiсноi оцiнки орендного зобов'язання;

б) будь-яких орендних платежiв, здiйснених на, або до дати fIочатку оренди, за

вирzlх}ъанням отриманих стимулiв до оренди;

в) будь-якi первiснi прямi витрати, понесенi орендарем;

-оцiнку витрат) якi булуть понесенi орендарем у процесi демонтажу та перемiщення

базового активу, вiдновлення мiсця, на якому BiH розташований, або вiдновлення базового

активу до стану, що вимагаеться умовами оренди, oKpiM випадкiв, коли TaKi витраТи

здiйснюються з метою виробництва запасiв. Орендар несе зобов'язання за такими витратаМи

або до дt}ту tIочатку оренди, або внаолiдок використання базового активу протягом певного

перiоду.
Орендар визнае витрати, якi булуть понесенi орендарем при демонтажi або вiдновленнi

базового активу до стану, який вимагасться згiдно з умовами оренди, як частину

собiвартостi активу з права користування тодi, коли BiH вiдображае зобов'язання за циМи

витратами.

3.11. Доходи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття виручки здiйснюеться у вiдповiдностi до

вимог IFRS 15 <Виручка по контрактах з клiентами).

,Щохiд, пов'язаний з наданням послуг, визнаеться, виходячи зi ступеня завершеностi

операцii з надання послуг на дату балансу, якщо можо бути достовiрно оцiнений результат
цiеi операцii. При цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдобракати у звiтному перiодi

пiдписання акта наданих послуг (виконаних робiт).
Перегляд оцiнки угод, не визнаних контрактами на попереднi дати внаслiдок

невiдповiдностi критерiям визнання, на предмет iх визнання здiйснюеться щонайменше Еа

кожну промiжну звiтну дату або за наявностi очовидних подiй, що свiдчать про

вiдповiднiсть критерiям визнання.
Визнання виру{ки вiдбуваеться на конкретну дету, або протягом перiоду

(прогресивно).

З метою визнання вирr{ки прогресивно, у випадкЕlх дозволених МСФЗ 15 <Виручка по

контрактах з клiентами)), застосовуеться метод результатiв, зокрема, аналiз виконttння

обов'язкiв завершених на дату оцiнки, що пiдтверджуеться актами виконаЕих робiт
(наданих послуг).

4.IcToTHi облiковi судженця, оцiнки, припущення та IIевизначеностi
OcHoBHi приlrущення про майбlтне та iншi ocHoBHi джерела невизначеностi в оцiнках

на звiтну дату, якi можуть послужити причиною суттевих коригувань балансовоi BapTocTi

активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче.

Припущення та оцiночнi значення ФiнансовоТ компанii заснованi на вихiдних даних, якими

воно володiло у свосму розlrорядженнi на момент пiдготовки цiеi фiнансовоi звiтностi.

Однак поточнi обставини i припущення щодо майбутнього можуть змiнюватися внаслiдок

ринкових змiн або непiдконтрольних Фiнапсовiй компанiТ обставин.

Оцiнки та пов'язанi з ними припущення базуються на iсторичному досвiдi та iнших

факторах, якi, на д}ци$у Керiвництва Фiнансовоi компанii, вважаються доцiльними у цих
обставинах. Фактичнi результати I\{ожуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки та вiдповiднi



припущеНня lrероглЯдаютьсЯ на постiйНiй ocHoBi. Результати переглядiв облiкових оцiнок

визнаютьСя у томУ перiодi, в якомУ здiйснюеТься такий перегляд, якщо результат перегJIяду

впливас лише на цей перiод або У перiодi перегJIяду та майбутнiх перiодах, якщо результат

перегляду впливае на гIоточIIий тамайбутнiй перiоди.

4,1. СуDэtсеtпя rцоdо операцif,t, поdiй або умов за вidсуmносmi KotlKpem\ux мсФз
якщо немас мсФз, який конкретно застосовуеться до операцii, iншоi подiт або

умови, застосовуються судження пiд час розроблення та застосУВаНня ОбЛiКОВОТ ПОЛiТИКИ,

щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень

та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть: подае достовiрно фiнансовий стан,

фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки кп кФIНАНСоВА компАнIя
кЖИТЛо-IНВЕСТ>; вiдображас економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не

лише юридичнУ форму; е нейтраЛьною, тобтО вiльноЮ вiд упереджень; е повною в ycix

суттевих асгIектrlх.

пiд час формування суджонIIя враховуеться прийнятнiсть наведених далi джерел у

низхiдному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, де iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними IIитання;

б) визначення, критерiТ визнання та концепцiТ оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та

витрат у Концептуальнiй ocHoBi фiнансовоi звiтностi.

Пiд час формування судження враховуються положеннJI iнших органiв, що

розробляють та затвердЖують стандарти, якi застосовують подiбну концеrrтуЕ}льну основу

дJIя розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi

практики, тiею мiроЮ, якоЮ воIIи не суперечатЬ вицIезазначеним джерелаN,{-

4.2. СуджеЕня щодо визнанЕя елементiв фiнансовоi звiтностi

посадовi особи Фiнансовоi компанii, якi мають право на винесення професiйного

судження, застосували його для визнаЕня активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, за

критерiями, що передбаченi Концептуальною основною фiнансовоi звiтностi, та спираютIись

не стiльки на ix юридичну форму, як на економiчну cyTHicTb.

4.3. Знецiнення торговоТ дебiторськоi заборгованостi

Фiнансова компанiя проводить нарахування резервiв очiкуваних кредитних збиткiв з

метоЮ покриттЯ потенцiйНих збиткiВ, що виникають у разi нездатностi покупця здiйснити

необхiднi платежi.

Фiнансова компанiя регуjUIрно перевiряе стан дебiторськоi заборгованостi,

передоплат, здiйснених постачаJIьникам, та iнших сум до отриманнJI на предмет оцiнки

кредитноГо ризикУдебiторiв. ФiнансовакомпанiЯ використовуе свос компетентно судження

для оцiнки с}ми будь-яких очiкраних кредитних збиткiв у випадках, коли контрагент

характеризуеться пiдвищенням кредитного ризику. Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

створюеться на ocHoBi матричного пiдходу.

при оцiнцi достатностi резерву очiкуваних кредитних збиткiв керiвництво врахову€

поточнi умовИ в економiЦi в цiлому, термiнИ виникнення дебiторськоi заборгованостi, досвiд

зi списання заборгованостi, кредитоспроможнiсть пощтrцiв i змiни умов оплати за

договорами. Змiни в економiцi, галузевоi ситуацiТ або фiнансовому cTaHi окремих покупцiв

можутЬ спричинити кор}Iгування розмiрУ розерву очiкуваних кредитних збиткiв.

вiдображеного у фiнансовiй звiтностi.

5. HoBi стандарти
СтанопЛ на3|.|2?019 опублiКованО наступнi мсФз, змiни до них та iнтерпретацii,

ефективна дата яких не настаJIа:



Стандарти та правки до них

о МСФЗ 16 коренда>> -,Щля opeHdapiB всmановлено еduну моdель облiку
оренdu i немае необхidносmi вuзначаmu класuфiкацiю оренdu, Bci
dozoBopu оренdu вidобраэлсаюmься у звimi про фiнансовuй сmан utлrlхом
вuзнання акmuвiв у формi права корuсmування i зобов'жань з opeHdu.
Поdвiйна лпоdель облiку оренdu оренdоdавцеJй, класuфiкацiя opeHdu
вuзначаеmься на ocHoBi KpumepiiB юtасuфiкацii, аналоziчнuх МСБО 17
кОренdа>, ллоdель облiку фiнансовоi opeHdu на ocHoBi пidхоdiв dо
облiку фiнансовоi оренdu, аналоziчна МСБО 17, вона переdбачае
вuзнання чuсmоi iнвесmuцii в оренdу, tцо склаdаеmься з dебimорськоt
заборzованосmi з оренdu, i залuu.lковоlо акmuву, моdель облiку
операцiйноI оренdu на ocHoBi пidхоdiв do облiку операцiйноt opeHdu,
аналоziчно МСБО ]7. Необов'язкове звiльнення tцоdо
короmкосmроковоi оренdu - mобmо оренdu, mepMiH dii якоi сmановumь
не бiльше 12 мiсяцiв. Порmфельнuй облiк dоzоворiв оренdu dозволенuй,
якu4о резульmаmu mако2о облiку не буdуmь суmm€во вidрiзняmuся Bid
muх, якi булu б ompuMaHi в разi засmосування новuх Bux4o? dо коэtсноzо
dоzовору окремо. Необов'язкове звiльнення tцоdо opeHdu об'ек|miв з
нuзькою варmiсmю - mобmо aKmLlBiB, варmiсmь як1,1х, колtt BoHtt HoBi, не
перевuu4уе всmановлену облiковою полimuкою, навimь якu4о суJиарна
велL-tчuна mакuх u е iсmоmною.

. Поправк1,1, пов'язанi з всmупоlи в сuлу МСФЗ 16 коренdа> (МСФЗ 3
кОб'еDнання бiзнесу), МСБО 16 KOcHoBHi засобuу, МСБО ] кПоDання
фiнансово| звimносmiD, МСФЗ I кПерше засmосування МСФЗD, МСФЗ
7 кФiнансовi iнсmруменmu: розкрummя iнфорллацiiу, МСФЗ 9
к Фiнанс oBi iнсmрулленmu )), МС ФЗ 1 3 к Оцiнка справ еdлuвоi варmо сmi ll,
МСФЗ l5 кВuручка по конmракmах з клiенmамu>, МСБО 2 кЗапасu>,
МСБО 7 кЗвim про рух ?роutовuх Kou,tmiBl, МСБО 2] кВпцuв злtiн
вшпоmнuх KypciB>, МСБО 23 кВumраmu на поз1,tк1,D), МСБО 37
кЗабезпечення, ул|овнi зобов'язання mа улtовнi aKmuBLlD, МСБО 38
< Не м аm ер i ац ь н i aKmLlB Ll D, МС Б О 4 0 к IH в е с muц i йн а н е рух о itl i с mь >>,

МСБо 4] кСiльське zoc,

о КТМФЗ (IFRIC) 23 кНевизначенiсть щодо правIIл обчислення lrодатку
на прибугок>> - Роз'яснення IFRIC 23 вuл,tаzае, u4об вuкорuсmовуванuй
колцпанiею пidхid tрунmувався на лпоJl4у, u4о краu4е про2нозу€ резульmаm
в uр iu.le н ня н е в uз н ач е н о с m i. З о кр е 74 а, ко м пан iя п о BtlHH а вр ах о ву в аmu
mе, як по ti очiкування|w поОаmковi орzанu буdуmь провоdumu перевiрку
поdаmковоzо облiку i mракmувань. Роз'яснення IFRIC 23 вuл,tаzае, tцоб
компанiя вuхоdtьца з mozo, tцо поdаmковi орzанu перевiряmь Bci сул,tu,

якi вонu.rrrае право перевiрumu, i ознайол|ляmься з усiею пов'жалtою
iнфорллацi€ю прu провеdеннi cBoeI перевiркu, Колипанit повuннi
враховуваmu й-ttовiрнiсmь пlоzо, tцо поdаmковi opzaHu буdуmь
прuймаmu або вidхuляmu невuзначенi поdаmковi пlракmування, прu
цьоп4у об.пiковuй процес буdе вu:значаmuся цiею оцiнкою поdаmковtlх
opzaHiB. Роз'яснення IFRIC 23 вuллаеае Bid коtппанit необхidноi'
переоцiнкu (змiнu) суdэюення або otyiHKa, в разi зл,tiнu факmiв i
обсmавuн, на якl]х Фунmувалося це суdэtсення або оцiнка, а rпако)t{ в

рвульmаmi оmрuманttя HoBot iнфорл,tаtlit, яка вплuвае на суdэtсення або
оцiнку. Буdь-якi mакi злliнu повuннi враtовуваmuся в поdальurол4у
(перспекmuвно) вidповidно do МСБО 8 кОблiкова полimuка, злцiнu в
облiковьlх otliHKax mа попцlлкuу. У mакuх вuпаdках коwtпанii пoBuHlti
засrпособуваmu сmанdарm МСБО I0 кПоdiI пiсля звimноzо перiоdулl,

01.01.2019

01.01.2019

01 .01.2019

вuзнач чll € з]иlна, ,лася п

Ефективн:



чuх або не, ьованuм поdiею.

Поправка до МСБО 28 кIнвестицii в асоцiйованi пiдприемства i спiльнi
пiдприемства) - 14А. Орzанiзацiя засmосовуе МСФЗ 9 mакоэlс do iHulux

фiнансовuх iнсmруменmiв в асоцiйованопtу аб о спiльному пidпрuемсmвi,
dо якuх не засmосову€mься лtеmоd учасmi в капimалi. tо Httx

вidносяmься doBzocmpoKoBi вклаdення, якi, по cymi, склаdаюmь
часmuну чuсmuх iнвесmuцiй орzанiзацi| в асоцiйовану ко74панiю або
спiльне

Поправка до МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти) - Поправка Dозволяе
з асmосовув аmu ллоd ель сt]иорmtв ов aHoi варmо сmi d о фiнансовuх
i н с mрум е н mi в, якi h| аю лпь о пцiю d о с mр о ко в о z о по z аutе н ня, н е з сlл е ilсн о
вid mоzо, lцо прu dосmроковому поaаurеннi tпоже вuнuкнуmu
коJипенсацiя (як позLlmLrcна, mак i Hezam

Поправка до МСБО 19 кВиплати працiвникам) - Поправкu dо МСБО
19 кВuплаmu працiвнuка^,tD сmосуюmься поряDку облiку колlпанiяlwtt
пенсiйнtlх про2ра]и з вuзначеною вuплаmою. Якtцо dо проzраlwu
вносяmься зл,tiнu (проzралла скорочуеmься або по нiй вidбуваеmься

розрахунок), МСБО ]9 вuл,tаzае Bid колtпанii переоцiнкu iI чuсmuх
акmuвiв або зобов'жань за всmановленuмu вuлlлаmамu. Поправкu
вu,:ллаzаюmь в id компанii вuкорuс mо вув аmu но Bi прuпуlце ння,
вuкорuсmанi прu провеdеннi переоцiнкu, tцоб вl]значumu варmiсmь
послуz поmочно?о перiоdу i чuсmuй BidcomoK на залulаок звimноzо
перiоdу пiсля зtпiнu u з вuзначеною вuплаmою.

Поправка до МСФЗ З кОб'еднання бiзнесу> - 42А. Якtцо сmорона
yzoDu про спiльне пidпрuсл,лсmво (як цей mepMiH вuзначено в МСФЗ ] 1

"Спiльна diяльнiсmь") оmрuмуе конmроль Had бiзнесом, якuй е спiльною
операцiею (як цей mерл,tiн вlвначено в МСФЗ 1I), i прu цьол4у п,lа]ла

права на акmuвu i несла вidповidальнiсmь за зобов'жанняfuIll,
пов'язанutиu з цiею спiльною операцiею, безпосереdньо do dаmu
прudбання, mо dана yzoda е об'еdнанняitt бiзнесiв, якi зdiйснююmься
поеmапно. Оmпсе, набувач повuнен засmосовуваmu вuJчrоzu tl4odo
о б' еDнання бiзне ciB, зd iйснюваноzо поеmапнq включаючu пере оцiнку
часmок учасmi в спiльнuх операцiях, tцо булu paHiu,te, у спосiб,
переdбаченuй в пункmi 42. Прu цьол4у набувач повuнен переоцiнumu

lLlte час ml в спlльнuх
Поправка до МСФЗ 11 <Спiльна дiяльнiсть> - В33СА Сmорона, яка с
учаснuко74 спiльнuх операцiй, але не ллае спiльно2о конmролю, л4оэtсе

аmрuлrаmu спiльнuй конmроль наd спiльнuJчru операцiялtu, diяльнiсmь в
pclм,rчax якuх е бiзнес, як цей mepwtiH вuзначено в МСФЗ 3. У mакuх
вuпаdках часmкu учасmi в dаноi спiльноt операцii, tцо булu ранiлле, не

нююmься,

Поправка до МСБО 12 кПодатки на прибутоо - 57А, Орzанiзацiя
повuнна вllзнаmu наслidкu з поdаmку на прuбуmок, пов'язанi з
Duвidенdал,tlt, як Bo+ll вuзначенi в МСФЗ 9, колu вона вuзна€
зобов'язання сплаmumu duвidенdu. Наслidкu з поdаmку на прuбуmок
tцоdо duBideHdiB пов'жанi бiльu,l безпосереdньо з мuнулuмu операцiял,tu
чu поdiямu, якi еенеруlвалu розпоdiл прuбуmку, нiэtс з розпоdiлаJчrl,t на
корuсmь власнuкiв. Тол,tу орzанiзацit слid вuзнаваmu наслidкu з поdаmку
на прuбуmок u4оdо duBideHdiB у склаdi прuбуmкiв або збumкiв, iншоео
сукупно?о dохоdу або в капimалi вidповidно dо mоzо, dе орzанiзацiя

вLtзна,l а tпакi лtuнvлi ii'або поdii.
МСБО 23 кВитрати на позики>> - ]4, Тiею л,tiрою, в якiй орzанiзацiя
заlхозuчуе коulmu на спiльнi цiлi i вuкорuсmовус |х dля оmрuJчrанлtя

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

01.01.2019

iз ацiя по в uнн а в l,t зн ачumLt

01.01.2019



3 а з апо зuч е HHrL\/, u, d о з в ол е ну d ля ка пi mал i з ацii, ulл rlхо Jvt лtн о эlс е ння
сmавкu капimалiзацit на суму вumраm на dанuй акmuв. Сmавка
капimалiзацit вuзначаеmься як сереdньозваэtсене значення вumраm за
запозuченнялtu сmосовно Bcix позuк орzанiзацit, u,lо залuu,Lаюmься
н е по 2 aute HLLMv пр о mяz о lп п ер i о dy. О d н ак ор z ан i з ацiя по в 1]нн а
вu,чключumu з dаноzо розрахунку суJчtу вumрап7 за запозuчення]чlu
сmо совно позlлк, оmрuлt анuх спецiально dля прud б ання квалiфiкованоzо
акmuву dо заверu,tення пракmuчно Bcix робim, HeoбxidHttx dля
пidzоmовкu цьоzо акmuву do вuкорuсmання за прuзначеннжп або
проdаэюу. Сума вumраrп за запозttченнrtfurll, яку орzанiзацiя капimалiзуе
проmяzо]чr перiоdу, не повuнна перевuu4уваmu сул,Iу вumраm за
запозuченн понесенuх

МСФЗ 17 KCTpaxoBi контракти>> - сmанdарm, tцо замiнumь МСФЗ 4
KCmpaxoBi конmракmu)

01.01.2021

о Концептуальнi основи фiнансовоiзвiтностi - BBedeHo концепцiю
diяльносmi керiвнuцmва в iнmересах власнuкiв i уmочнено iнфорлаацiю,
вuнuкае в зв'жtс1/ з цu1|. Повернено концепцiю обачносmi, яка
пidmрuмуе нейmральнiсmь iнфорл,tацii i mол,tу опuсуе обачнiсmь як
<обереuснiсmь прu вuнесеннi суdжень в ул4ов{lх невuзначеносmi>.
Невuзначенiсmь оцiнкu е факmороltt, якuй л|о2tсе вчхлuнуmu на
docmoBipHe наDання iнфорл,tацii. Суб'екm, u,lо звimус - це орzанiзацiя,
яка за власною iнiцiаmuвою склаdае або зобов'жана склаdаmu
фiнонсову звimнiсmъ i не обов'жково е юрuduчною особою. Ахmuв -
iснуючuй економiчнuй ресур с, конmрольов анuй орzанiз ацiсю в

резульmаmi мuнулuх поdiй, Еконолиiчнuй ресурс - це право, яке Jчlоже
прuнесmu еконоа,tiчнi вuzоDu. Зобов'язання - iснулочuй обов'язок
о р z ан i з ацii пе р е d ав amll е ко н о ]чl i ч н uй р е сур с в р е зульm ami л,tuнул t tx
поdiЙ. Зобов'жання - це обов'язкова вidповidальнiсmь, якоi у орzанiзацii
вidсуmня пракmuчна лцоэtслuвiсmь уiluкнуmu. Вuзнання - це процес
фiксацii'dля включення в звim про фiнансовuй сmан або в звim (u) про
фiнансовi резульmаmu сmаmmi, яка BidпoBidae вuзначенню акmuву,
зобов'жання, капimалу, doxodiB або вumраm. Прuпuнення вuзнання - це
вuключення повнiсmю або часmково вuзнаноt акmuву або зобав'язання
зi звimу про фiнансовuй сmан орzанiзацit. BBedeHo dBi Kamezopii
MemodiB оцiнкu: Оцiнка на ocHoBi iсmорuчноi (первiсно|) варmосmi.
П оказнuкu iсmорuчн ot в арrпо cmi н аd аюmь iH ф орл,tацiю пр о о б' екmu
облiку, яка форлlуеmься на ocHoBi iсmорuчноi (первiсноi) cywtu операцii
або поdit, Оцiнка на acHoBi поmочноt (переоцiненоt) варmосmi.
П оказнuкu поmочн ot в арmо cmi н ad аюmь zрошо ву iнф ормацiю пр о
об'екmu облiку, оновлену dля вidобра}lсення поmочнuх у]иов на dаmу
оцiнкu, Меmоdu оцiнкu цiеt каmеzорil л,tопсуmь бIаlючаmu справеdлuву
варmiсmь, цiннiсmь вuкорuсmання, варmiсmь вuконання i поmочну
варmiсmь. BBedeHo mерл,tiн кзвim (u) про фiнансовi резульmаmuу dля
позначення Звimу про прuбуmкu i збumкu ржом зi Звimол,t про ICl, Звim
про прuбуmкu mа збumкu € основнlLц dысерело.л,t iнфорл,tацiI про
фiнансовi резульпхаmu компанit. За залtовчування]rt Bci dохоdu i
вumраmu повuннi буmu вidповidнuлц чuнол4 класuфiкованi i вкл.юченi в
звim про прuбуrпкu i збumкtt

Фiнансова компанiя у фiнансовiй звiтностi за piK, що закiнчrrвся З1.12,2019 р., но
застосувало iншi достроково опублiкованi МСФЗ, поправки до них та iнтерпретацiТ.
Прогнозований (очiкуваний) с,гугriнь впливу опублiкованих МСФЗ, поправок до них та
iнтерпретацiй на наступнi звiтнi перiс:ли:

01.01.2020



Ефект
впливу

суттевий
Ефект впливу несуттевий або вiдсутнiй

о МСБо 2З <Витрати на позики))
о КТМФЗ (IFRIC) 23 <Невизначенiсть щодо
правил обчислення податку на прибугок>
о Поправка до МСБо 28 кIнвестицii в
асоцiйованi пiдприемства i спiльнi
пiдприемства>
. Поправка до МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>
о Поправка до МСБо 19 кВиплати
працiвникам>
о Поправка до МСФЗ 3 коб'сднання
бiзнесу>
о Поправка до МсФЗ 11 кСпiльна
дiяльнiсть>
о Поправка до МСБо 12 кПодатки на
прибуток>
о МСФЗ 17 <CTpaxoBi контракти>

Керiвництво та

управлiнський персонал
проводять дослiдження

щодо ефекту потенцiйного
вгIливу на фiнансову

звiтнiсть
о Концептуальнi основи

фiнансовоi звiтностi



б. Розкриття iнформацii,
б.1. Грошовi кошти та ik
Сmанолt на 31 еруdня

що пЦтвердлсус cTaTTi, поданi у звiтностi
еквiваленти

2018 р.

I 25760

2019р.

89l49
Гоmiвка

Поmочнi рахункu в нацiональнiй валюmi

,Щепозumнi рахункu кOо запumання) в нацiональнiй всl"цюmi

Екв i в але нmu ер ouro в ux Kotam i в

Ycbozo

,Щ овidков о : з azculbшa суJиа спuс анuх (вuзнанuх вumраmамu)
,Щовidково: epou,toBi коLumu mа ix eKBiBa"yeHm|l, неdосmупнi dля
вuкорuсmання

6.2. Щебiторська заборгованiсть

Сmанолl на 3] zруdня

Сума dебimорськоi забореованосmi за mоварu, робоmu, послуzu з

урахуванняfu, резерву пi0 очiкуванi креdumнi збumкu
l е б imор ська з аб ор е о в ан i сmь з а р о зр axyHnaJyru з бю d ж е mоли

,Щ е б im ор с ька з аб ор z о в ан i сmь з а в ud ан uмu ав ан с cLfullt

Ittu.la поmочна dебimарська збореовшiсmь

Грошовi потоки, пов'язанi iз короткостроковою дебiторською заборгованiстю, не

2018 р.

l484

18

0

559709

2019р.

I497

5
0

40663 1

дисконтуються

Аншiз заборzованосmi за сmрокама поzалаення:

Заборгованiсть iз строками погашення

Щебimорська забореованiсmь за mоварu, робоmu, послуеа

У mому чuслi: iз cmpoKolvt поеаltJення dо 12 мiсяцiв

iз сmроколl lхоzаutення 12 - 18 мiсяцiв

iз сmрокол,t поzаuьення 18 - 3б мiсяцiв

Iнша поmоцна dебimорська зоборzованiсmь

У mому чuслi: iз сmрокоtп поеааtення dо 12 мiсяцiв

iз сmроколl поzаutення 12 - 18 мiсяцiв

iз сmроколи по?алtlення 18 - 3б мiсяцiв

Сума

1497

30

4

] 4бз

406631

185I65

23841

1 97625

б.3. Щохiд вiд реалiзацii та собiвартiсть

.ЩОходи вiл реалiзацii продукцii, ToBapiB та надання tIослуг визнаеться в звiтному перiодi,

КОЛИ РеалЬно були рsалiзованi товари або зашrовник отримав послугу у повному обсязi.

За piK, tцо закiнчuвся 3 I еруdня

lохid Bid вidсmуплення майновtм прав (на об'екmu

буdiвнuцrпва)

!охid вid реалiзацit послуz

Всьоzо doxodu Bid реалiзаtiii

2018р.

30928

6958

37886

2019р.

97424

б022

103445



б.4" Iншi операцiйнi доходи та витрати, iншi доходи, фiнансовi доходи та витрати

ЗаpiK, tцо закiнчuвся 3I zруdня 2018р.

С о б iB apmic mь р е алiз а цiI
Зарiк, tцо закiнчuвся 31 zруdня

С об iB apmic mь р еалiз ов ацiI

В с ь о z о с о б iB арmiсmь р е а,лiз а цiI

Iншi операцiйнi mа iншi dохоdu : в m.ч,

,Щохоdu збору Bid спuсання креdumорськох
заборzованосmi mа реалiзацit ОЗ:

Усь ozo iHu,l uх о пер а цiйн uж d охо diв
IHu.ti опер ацiйнi вumр аmu
В m. ч. сmворення резерву cyпtHiBHttx борziв

Ycb o zo iHt1,1 t tж оп ерацi йнuх в аmр аm

IHuli фiнансовi dохоdu
Зарiк, ulо закiнчuвся 31 еруdня

,Щохоdu вid оmрuпtанrж вidсоmкiв

Усь оzо фiн анс о в tlx D охо diB

Резульmаm фiнансовоi diяльносmi

б.5. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi
AdMiHicmp аmuв Hi в аmр аmu

За piK, ар закiнчuвся 3 I zруdня

усьо е о adMiHicmp аm uвн llx в umр аm

2018р.

33092

33092

1

9063
8492

2018р.

2l l89

2lI89

21l89

витрати

2018р.
5040

5040

2019р.

1001 18

100118

2019р.

взв9

8389

8389

] 0б7_

2019 р.

9006

900б

9006

2019р.
6335

б335

7

7

С клаd adMiHicmp аmuвнllх вumраm з а елел4енmсмu :

За piK, tцо закiнчuвся 3I zруdня

MamepiallbHi вumраmа

Вumраmu на персонал

Аморmuзацiя

IHu,ti вumраmu

Ycbozo adMiHicmpamuяHllx вuлt раm

2018р.

зб2
J/J/

133

808

20l9p.
304

5010

301

720

5040 6335

Ваmраmа на збуm
За piK, tцо закiнчuвся 3I еруdня

Усьоео ваmраm на збуm

2018р.

4047

2019 р.
5204

Скпаd Guпlрап1 на збуm за елелlенпlамtl:
За piK, ttyo закiн,tttвся 31 zpydrut

MamepiaabHi ыпllрапlu

Вumрапlu на llepcoHcut

A.l,toptttulatliя

2018р.

270

2б22

l01

2019р.

339

3283

181



Iншi вumрапlu

Усьоzо ваmраm на збуm

1 054

4047

l10 ]
5204

IHu,li операцiйнi вumраmа

За piK, u,lо закiнчuвся 31 zруdня$

Ycbozo iHu,li операцiйнi вumраmu

Смаd iHu.tttx операцiйнuх вumраm за елеJиенmаJчtu:

Склаd вumраm на збуm за елеменmа,]wu:
За piK, tцо закiнчuвся 31 zруdня

Маmерiальнi вumраmu

Вumраmu на персона]l

Аморmuзацiя

IHuli вumраmu

Ycbozo iHu,l ах оп ерацiйнltх в шmр аm

2018р.
9063

9063

2019р.
1 0б7

1067

2019р.

0

0

0

10б7

1067

2018р.

0

0

0

9063

9063
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За 2019 piK було здiйснено капiтальних iнвестицiй в ocHoBHi засоби на 769 тис.грн., з них

- введено в експлуатацiю - на769 тис.грн.

6.8. Амортизацiя

,Щля розрахунку амортизацii використовуються TaKi строки корисного використання, не

менше:

Будпжи, споруди та передаваrьнi пристроТ 10-20 poKiB

Машl+rи та обладнання 5 poKiB

Транспоргнi засоби 5 рокЬ

iHcTpyMeTrM, црилади, irшеrrгар (меблi) 4 роки

Irmri ocHoBHi засоби 12 poKiB

6.9. Оренда
ВiдповiдНо до МСФЗ 16 З 01.01.19 року змiнИлися пiдходи та порядок облiку оренди,

яка класифiкралася, як операцiЙна.

Фiнансова компанiя застосувi}ла стандарт МСФЗ 16 до оренди ротроспективно з

кумуJUIтивним Еаслiдком застосувzшня ранiше того стандарту, який е визнаним у звiтностi

на дату першого застосування цього стандарту.

ФiнансовОю компанiсю вiдповiдно до визнано актив з права користуваIIня та орендне

зобов'язання за договором оренди укладеним мiж Пiдприемством та Головним управлiнням

житлового забезпечення Виконавчого органу Киiвськоi MicbkoТ ради (китвськоi Micbkoi

д9ржавноi адмiллiстрацii) укладено договiр вiд 01.04.2005 J\bl7. Розрахунковим перiодом

для оцiнкИ прав ореНди i зобоВ'язанЬ з оренди за об'сктами HepyxoмocTi вважаеться строк

дii пролонгацii договору.
На 01.01.2019 року Фiнансовою компанiею визIIано зобов'язанш{ з оренди, Величина

зобов'язанЕя явJIяе собою теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку

дату. Оренднi платежi дисконтованi застосов}.ючи ставку вiдсотка - додаткову ставку

запозичення орендаря.

АIсг!в у фрмi права корисIуваrrrrя наЗ1.12.20\9 60з,6"|

Аморгlвацiя акшшу 305,38

Процелrпri виtрzlти по зобов'язаrшлс з оренд4 7z,54

Балансова варгiсгь акгIву у формi права

корисгра}шя gа 3 1 .|2,20 |9

298,29

ЗобовОязанrя з оренда на З|.|2.201'9 з|5,94

б.10. Нематерiальнi активи

За piK, u4о закiнчttвся 3l zруdня

Iншi HeMamepiMbHi акmuвu

2018р.

642

2019р.

836

Варmiспльпрйбш*а Iншi немаmерiальнi

акmuвu

Зацишок на 01.01 .2019року 642



Придбання 291

Вибуло за piK 97

Власнi розробки

Вибуття або рекласифiкачiя у приз}rаченi для продажу

Iнше (вказати)

Залишок на 3 1, .|2.201 9року 8зб

Нарахована аморmшацiя Iншi HeMamepiculbHi

акmuва

Залишок на 01.01.2019року бз2

Нараховано за piK 18

Вибуло за piK 91

Залишок на З \ .|2.201 9року 55з

щля розрахунку амортизацii нематерiальних активiв використовуються строки корисного

використання 3 - 5 poKiB.

6.11. Запаси

За piK, tt1o закittчttвся 3I zруdня

С tp о в uн а i l,t а ttt е р i апtt
Купiвельнi нап iвфабрuкап11l пlа вttробu
KoltплeKtllytorti

Псttuво

Тара i tttaplti "ltatttcpiu.lu

Запаснi |tacпltlHLt

По tпо,t tti бiоllоzi.пti акпluвu

Мал о t liн н i m а urc u d к о з н ott ty B a tt i llp e D M e tlt tt

Не з аве puteH е Bup о бнuцпlво

Гоtttова проdукtliя

ToBapu
Резерв знеtlittеltllя варплоспli cupoBuHu i
л,tапtерiалiв

Разо,лt

6.12. Капiтал

За piK, ulо закiн,tttвся 31 zруdня

Сmапryппшй капiпtац

Станом на початок та кiнець звiтного

територiальнirl громадi м, Кисва

2018р.

58

0

88

0

6

0

87

0

0

390l 55

0

390394

2018р.

645000

року частка в статутному

20l9p.

119

0

I51

0

5

0

65

0

0

390l 55

0

390495

2019р.

645000

капiталi нztлежить



б.13. IHmi компоненпл в.IIасног0 k?пiтаJту

За piK, ttyo закiнчttвся 3} zруdttя

Резервнuй капiпtаl

2\ о D а п t ко в l й вrcл ас) е Huit кап itlt al
h шt uй dооu t t t koBt t it кап i tt ta,l

Разо.ryt

6.14. НерозподiленIIй прибуток i дlлвiденди

За piK, tt1o закiлlчttвся 3 ] zруdня

За.lttturlк Lla поLrапок перiоёу

Прuбуmок за перiоd

! о оцiнка н е о б ор oпlHttx aKtttttB iB

IHtui :1-1titttt

За.lttutок ttct tciHetyb перiоdу

6.15. Поточнi зобов'язання

За piK, ttyo зсlкirtчuвся 3 ] zруdня

З аб ор z ов ан i с п l ь ll ос п 1 ar а\ьн l lb:al I п t ов api в (р об i m, п oclTyz)

З аб opz ов а t t i с t п ь з а о l llpl L|l aHLL\lLr в i D п окуп l1iB uвm r с a\lll

Поплоruti зобов'tвпttttя зо розрLч)нкаvu з:

- Бюdжапом

- з а d о Bz о с tп р о ков LlMlr з о бов' яз ан|tя:lu

- зi спtраtувttння

- з olttattttt пllаtli

- З y|tclcчltKa|ll!

- lt опtочнi з абе,J п е l leц l lrl

- iHuti попtоrtнi зобов'язаllня

Разом

б.lб. 3абезпеченIul

2018р. 2019р.

зв966 39б30

Резервний капiтал у розмiрi - це частина нерозподiленого прибутку Фiнансовоi компанiТ,

який був створений вiдповiдно до закоIIодавства УкраiЪи.

0

197353

2363 19

20 I 8р.

0

бlIв

0

0

0

0

202996

242626

2019р.

0

6639

0

0

201 8р.

j5

в2

] б78

0

0

:J

0

503

9в]lб

100757

2019 р.

20

157

/JJ

316

0

0

0

1 302

1300]

15029

2аl8р. 2019р.

Забезпечення на виплату вiдпусток персоналу та MaTepizmbнe
заохочення
Забезпеченl,tя на врlплату винагороди за пiдсумком роботи за
piK;

Забезпечення по судовtlм справаIчl

503

0

0

754

548

503всього забезпечення 1302



6.17. Податок на прибуток

За piK, tцо закiнчuвся 31 zруdня

Поmочнй поdаmок на прuбl,rпок

Зобов'жання з поdаmtу на прuбуmок

Bcbozo

2019р.

7 Розкриття iншоi iнформацii

7.1. Операцii з пов'язаними сторонами

В данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважають сторони, одна з яких Мае

можливiсть коЕтролювати iншУ або здiйснювати суттсвий вtIлив на прийняття фiналсових та

операцiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття iнформацiТ

щодо зв'язаних cTopiH".
Фiнансова компанiе е суб'ектом господарювання та знаходиться у власнОСТi

територiальноi громади м. Кисва. Майно Пiдприемства, що перебувае у комунальнiЙ

власностi, закрiплене на правi оперативного вiдання.

,Щепартамент комунальноi власностi виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoT ради
(Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) е uредставником власника i виконуе його

функцii з управлiння в iнших комунальних пiдприемствах.

Пiдприемство здiйснюе своТ щоденнi операцii з рядом пiдприемств, ЯКi

контролюються або спiльно контроJIюються КиiЪською мiською радою (КМДА).
Пов'язаними сторона:чrи Пiдприсмства е:

-КиТвська MicbKa рада (КМЩА) та пiдприемства, установи, органiзацii, якi вхоДять ДО

сфери управлiння;
-ключовий управлiнський персонал.

Пiдприемство скористаJIося викJIюченням, передбаченим п. 25 МСБО 24 "РозкриТТЯ

iнформаuiТ про зв'язанi сторони", щодо звiльнення вiд вимог до розкриття iнформацii

стосовно операцiй зi зв'язаними сторонами та залишкiв заборгованостi, з суб'ектаrrли

господарювання, що е зв'язаними сторонами, оскiлъки Киiвська MicbKa рада (КМДА) е

органом управлiння зЕ}значених вище суб' eKTiB господарюваншI.

Персонал та оплата праui
Itлючовий управлiнський персоЕап протягом 2019 року скJIадався з 2 осiб, зокреМа

,Щиректор. У 2019 роцi компенсацiя кJIючовому управлiнському персончtлу в розмiрi |2||,|
тис. грн включена до адмiнiстративних витрат.

1.2.2. YMoBHi зобовОязання т& невизнанi KoIITpaKTHi зобов'язання

Фiнансова компанiя не мае умовних активiв i зобов'язань, а такох( i невизнаних контрактних

зобов'язань.

7.3. Судовi процеси

Фiнапсова компанiя с вiдповiдачем у судових сlrорах про стягнення заборгованостi.

Проте на звiтну дату вiдсутнi гtiдстави вважати, що в результатi цих спорiв виникне

потенцiйниri обов'язок спJIатIIти кошти TpeTiM особам у сумах бiльших нiж Ti, що бУЛИ

визнанi в балансi. '

КП (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ кЖИТЛО-IНВЕСТ) е позивачем у судових спорах

про стягнення заборгованостi. Проте на звiтну дату вiдсутнi пiдстави ввaDкаТи, ЩО В

2018р.

1423

1 423

41

44



резулLтатi цих спорiв винIIкrIе потенцiйIний обов'язок TpeTix осiб сплатити кошти.

7.4. Ризrrки
1.4.|. Кредитний ризик

Фiнансова компанiЯ усвiлоtчtлЮС, ЩО iнвестицiйна дiяльнiсть пов'язана з ризиками i

BapTicTb чистих активiв у мiнливому рIIнковому середовищi мох<е суттевО зlrliнитисЬ

унаслiдок впливу суб'ективних та об'ективних чинникiв, вiрогiдttiсть i напрям впливу яких

заздалегiДь точнО перелбачити неN{ожливо. .Що таких ризикiв вiднесено кредитний, ринковий
та ризик лiквiдностi. Ринкови}-I ризик включае валютний рIlзик, вiдсотковий та iнший

цiновлrй ризик.
УправлiнНя ризикаМи ФiнансовоЮ компанiсЮ здiйснюсться IIа ocHoBi розумiння

прLIчин виникнення ризику, кiлькiсноi оцiнки його можливого впливу на BapTicTb чистих

активiв та застосування iнструшrентарirо щодо його пом'якшення.

Кредитнrrй ризик ризик того, що одна сторона контракту прО фiнансовиЙ

iHcTpyпleHT не зможе виконати зобов'язання i це буле причиноIо виникнення фiнансового

збиткУ iншоТ сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнаrtсовим iHcTpyMeHTaM, як

поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацii та дебiторська заборl,ованiсть.

осtlовнилt методоМ оцiнкИ кредитних ризикiв Фонду с оцiнка кредитоспроможностi

контрагентiв, д.ltя чого використовуються кредитнi рейтинги та буль-яка iнша доступна

iнформацiя rцодо iх спропtо>ttностi виконувати борговi зобов'язання.

7 .4.2. PllHKoBrrГr рIIзIIк
Ринковий риз!Iк - це рIIзик того, що справедлива BapTicTr, або майбутнi грошовi

потоки вiд фiнансовогО iHcTpyMeHTa коливаТимуться внаслiдок змiн ринкових rliH. Ринковиl"l

ризик охоплюс три типIt рI{зику: iншиir цiновий ризик, валrотниii та вiдсотковI,tй. Ринковий

ризик виникас у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених колLIваннями цiн На аКЦiI,

вiдсоткових ставок та ваJIютних KypciB.

IнrпиiЛ цiновиiЛ ризиК - це ризиК того, щО справедлИва BapTicTb або пrайбутнi грошовi

поток1I вiл фiнансового iHcTpyMeHTa коливатIlмуться внаслiдок змiн рлtнкових цiн (oKpiM тих,

що виникають унасЛiдок вiдсОтковогО ризикУ tIи валютного ризIIку), незыrеrкно вiд того, чи

спрIлчиненi вони чинника1,1и, характерниN{и для окремого фiнансового iнструшrента або його

eMiTeHTa, LIи чиннLIкаNII{, що вплиВаIоть на Bci подiбнi фiнаtIсовi iнструп,IеtIти. з яким}I

здiйснtоються операцiТ на ринку.
Валютний ризик - Ide ризик того, що справедлива вартiс,гь або майбУтнi ГРОШОвi

потоки вiд фiнаrrсового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн валtотн;tх KypciB.

.Щля упраВлiннЯ ваJIютниМи ризикаМи ФiнансОва компанiя контролюс частку активiв,

HoMiHoBaHltx в iноземнiй ваrrютi, у загаJIьному обсязi активiв.

ВiдсоткоВлrй ризltК - це ризИк того, шо справедлива BapTicTb або шrайбутнi грошовi

потоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa ко.lIиватимуться внаслiдок зп,liн рlтнкових вiдсоткових

ставок. Фiнансова компанiя yсвiдом.цю€, lцо вiдсотковi стаtsки мох(уть змiнюватись, i це

впливатиме IIа справедлlIву BapTicTb чистих активiв.

Усвiдомлlоючrt зна.rнi ризики, пов'язанi з коливанняNIII вiдсоткових ставок у
високоiнфляrliйноrчrу середовищi, яке с властIIвим для фiнаrlсовоТ системрl YKpaiHlt,

Фiнансова компанiя контролюс частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаlIнях у
нацiонацьнiй валютi з фiксованою вiдсотlсовою ставкою.

'l .1.3. Ризик лiквiдностi
РизилС лiквiдносТi - ризиК того, щО суб'скТ господарЮваннЯ мати}ле труднощi в ходi

поставки гl]оlllоtsих кошlтiв або iншого фiIlансового ак]",иву. Фiнансова копtпанiя не



наража€ться на значнi ризики лiквiдностi, оскiльклt його зобов'язання перед учасникаМи
обмежуються наявними активаN,Iи.

.Щля управлiння ризиком лiквiдностi Фонду контролюються обсяги лiквiдних активiв,

якi MorKyTb бути KoHBepToBaHi у грошовi кошти упродовж п'яти дrriв.

Аналiз активiв та зобов'язань за строками ik погашення
31.12,2018p, 31.12.20l9p.

:|l€Hllle Hiuc 5

dltiB

бi.пьtuе нiж 5

dHiB

.Tteltlue нiж 5

dHiB

бiльше нiж
5 dHiB

Гроutовi KoulmLt пlа l'xlti

еквiва:tенп,tъt

lепозumu 60000 б5000

IHuli акmuвu

Ycbozo aKmuBiB б0000 65000

п оlпочн i зо б ов' яз cll t l tя*

Р о з puB (акmuв tt .t t i t ty с

зобов'язанлtя)
б0000 б5O0а

7.5. Подii пiсля звiтноi дати
Пiсля звiтного перiоду не вiдбувались подii, якi

коригування фiнансовоi звiтностi та можуть впливати

прийнятi на ocHoBi цiсi фiнансовоТ звiтностi.

мають счттевий обсяг i випrагають

на еконоNIiчнi рiшення користувачiв,

8. Розкриття iнфоршrацii щодо пrайна, яке перебува€ в управлiннi
Крiшr фiнансовоТ звiтностi rцодо власного майна КП (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ

кЖИТЛО-IНВЕСТ), фiнансовою компанiею облiковуються кошти, переланi устаI{овниками
Фондiв фiнаrrсування булiвництва (ФФБ), за якими Нацiональнiй KoMicii, що здiйснюе

дер}кавне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг подаеться <Баланс щодо майна, rцо

перебувас в управлiннi> станом на 31 грулня 2019 року.
Станом на 02 сiчня 2019 року у Фiнансовiй компанiТ функцiонува]тIо 11 ФФБ (вилу А)

житлових булинкiв. Протягом року - створено 1 ФФБ. Закрито - 0 ФФБ.
Таким LIином, протягом 2019 року у КП (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ КЖИТЛО-

IHBECT) функцiоrrувало 12 ФФБ. Щля ко>ltного з цих фондiв затвердженi Правила фондУ

фiнансування будiвнI-Iцтва. Згiдно з вимогами зазначених правил Фiнансовою компанiсю

уклалено договори з забудовниками про органiзацiю споруджеIlня об'€ктiв булiвництва та

договори з довiрlлтелямLI про участь у Фондах фiнансування булiвництва.
Ведення бухгатrтерського облiку коштiв, що перебувають в управлiннi ФФБ та джерел

iх утвореltня здiйсню€ться Фiнансовою компанiею вiдповiдно до вLIN,Iог законодавчих ,га

нормативIIих aKTiB, що регулюIоть данi питання, згiдно з вI,IN,IогеN,III Правил фондУ

ПОГРЕБНОЙ

..а'

фiнансування булiвництва з викорI{стання\4 програмного забезпеченлlя

Щиректор

Головний бухгалтер
/aJb.

аргарита ЧУПРУН


