звlт з нАдАння впЕвнЕностl
щодо рlчних звlтних дАних
комунАл ьного п lдп ри€м ствА
(ФlнАНсоВА коМпАнlЯ кЖИТЛо-lнВЕст))
виконАвчого оргАну киТвськоТ MlcbкoT рАди
(киТвськоТ м lcbкoT дЕржАвн оТ Адм l нlстрАцlТ)
зА 2019 PlK
lнформоцiя про Фiнансову компанiю

Повне найменування

Комунальне пiдприемсгво кФiнансова компанiя
кЖитло-iнвест> Виконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ
адмiнiстрацiТ)

lдентифiкацiйний код

32855406

Мiсцезнаходження

01601, м. Киiв, вулиця Володимирська, будинок 42

Мiсцевий орган виконавчоТ влади, до сфери
управлiння якого належить пiдприемство
Перелiк засновникiв (учасникiв)

flепартамент будiвництва

та

житлового

забезпечення Виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT
ради ( КиТвськоТ MicbKoT держа

вноТ адмiнiстра цiТ)

КиТвська MicbKa рада

Фiнансова компанiя здiйснюе свою господарську
дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про реестрацiю
фiнансовоТ установи (серiя ФК No2) вiд 04.03.2004

року Ne 109, рессграцiйний номер 13100045 та
ЛiцензiТ на здiЙснення дiяльносгi iз залучення

Свiдоцтва та лiцензiТ

?

коштiв установникiв управлiння майном для
фiнансування об'ектiв будiвництва та/або
здiйснення операцiй з нерухомiсгю, виданоТ
Нацiональною комiсiею, що здiЙсню€ державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових пос.пуг вiд
21.09.2012 року за N9 1422, строк дiТ - безсгроково.

64.99 Надання iнших фiнансових послуг

(KpiM

страхування та пенс]йного забезпечення), н. в, i. у.
(основний)
Види дiяльностi

64.1"9 lншi види грошового посередництва;

68.31 Агентства HepyxoMocTi;
68.32 Управлiння нерухомим маЙном за

винагороду або на ocHoBi контракry

Вiдповiдальнiособи

flиректор - ПогребноЙ BiKTop Петрович
ГоловниЙ бухгалтер - Чупрун Маргарита Миколаiвна

Аулит оцlнкд прАво консм7инr
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Приватним акцiонерним товариством Аудиторська фiрма Kfle Вiзу> виконано завдання з
НаДаННЯ ВПеВНенОСтi щодо перевiрки звiтних даних Комунального пiдприемства кФiнансова компанiя
кЖитло-iнвесг> Виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиiвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiсrрацii)
(надалi- Фjнансова компанiя або Пiдприемство) за 2019 piK, що подаються до НацiональноТ KoMici| що
здiЙснюе реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг та включають:
- Тиryльний аркуш (додаток 6);
- flовiдку про обсяг та кiлькiсгь укладених та виконаних договорiв з надання фiнансових послуг

(додаток

7};

- 3веденi данi щодо маЙна, переданого установниками

в

управлiння за формою Ne1 Баланс (3BiT

пРО фiнансовиЙ стан), визначеною у додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту)
бцгаrперького облiку ]. t<3агальнi вимоги до фiнансовоТ звiтносгi>, затвердженого наказом
MiHicrepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 07.02.2013 року Nч7З, зареестрованого у Мiнiсгерствi юсгицiТУкраТни
28.02.2013 року N9336 /2286S;

- Фiнансову звiтнiсть в обсязi, визначеному частиною другою статгi 11 3акону УкраТни кПро
бцгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>.
МеmоЮ вuконаннЯ завdання: наданнЯ корисryваЧам достатНього рiвня впевненостi щодо рiчних
звiтних даних Фiнансовот компанiт на вiдповiднiсть критерiям оцiнки та iдентифiкацiя сутг€вих
НеВiдпОвiдностеЙ, у разiiх наявносгi, з перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю.

ПРеdмеm зовOання: вiдповiднiсть звiтних даних Комунального пiдпри€мства

<<Фiнансова компанiя
t<Житло-iнвесг> Виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT
державноТ адмiнiсграцiТ)

за 2019 pik Порядку надання звiтностi фiнансовими компанiями, фiнансовими установами

-

юридичними особами публiчного права, довiрчими товариствами, а також юридичними особами суб'сктами господарювання, якi за свотм правовим стаryсом не с фiнансовими установами, але мають
ви3начену законами та нормативно-правовими актами flержфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг
можлив]сть надавати посrlуги з фiнансового лiзингу, затвердженого розпорядженням НацiональноТ
KoMicii, що здiйсню€ державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 26,09.2017
року
Ns3840.

э

Kpumepii, за якuмч оцiнювовся преOмеm завdання:
- 3акон УкраТни <Про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послуг> вiд
L2.07 .20OL року Nэ2664-1 l l;

-

3акон Укратни кпро фiнансово-кредитнi механiзми iуправлiння майном при будiвництвi житла та
операцiях з нерухомiсгю> вiд 19.06.2003 року Ne978-1V;

-

Положення про обов'язковi критерiТ та фiнансовi нормативи, а також вимоги, що обмежують
ри3ики в дiяльностi фiнансових компанiй - управителiв при здiйсненнiдiяльностi iз залучення коштiв
установникiв управлiння майном ддrя фiнансування o6'eKTiB будiвництва та/або здiйснення операцiй з
нерухомiстю, затвердженого розпорядженням Нацiональнот koMicii, що здiйснюе державне
реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 08.08.2017 року NqЗ386;
- ЛiцензiЙнi умови провадження господарськоТ дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM
ПРофесiЙноТ дiяльносгi на ринку цiнних паперiв), затвердженi постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни
вiд 07 .t2.2016 року Nч913;

-

ПОРЯдОк надання звiтносгi фiнансовими компан]ями, фiнансовими установами

-

особами публiчного права, довiрчими товариствами, а також юридичними особами
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юридичними

-

суб'ектами

net'lýu

i}Д7i];aa{l a;f,*i

господарювання, якi за cBo'lм правовим стаryсом не €
фiнансовими установами, але мають визначену

законами та нормативно-правовими актами пщержфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг
можливiсть
надавати послуrи з фiнансового лiзинry, затвердженого
розпорядженням НацiональноТ KoMicii,

здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг вiд 26.09.2017 року N93840.

що

власmuвi обмеження
,Щостовiрнiсть

та повнота

фiнансовот зв]тностi Комунального пiдпри€мства

кФiнансова компанiя

t<Житло-iнВест> ВикоНавчогО органУ КиТвсько'[ MicbKoT
ради (КиТвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiсграцiТ)

смаденот вiдповiдно до Мiжнародних сгандартiв
фiнансовот звjтностi за 2о19 pik пiдтверджена

окремо, 3BiT незалежного аудитора щодо фiнансовоТ звiтносгi ФiнансовоТ компан
немодяфiковану думку.

jT

за 2019 piK мiстить

Оfurення

щоdо вu корu сmа н н я
звiТ
призначенИй
ЩеЙ
виключнО д/пя управлiнського персоналу, НацiональнiЙ KoMic1l
що здiйснюс
дерл(авне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових пос/lуг i не може буги
розповсюджений мiж iншими
сторонами, не вказаними у цьому звiтi.
Вidповidал

bHi сm ь уп ра вл i нсько2о п е рсо н

алу
Управлiнський персонал ФiнансовоТ компанiТ несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку
та досговiрнiсть
представлення звiтних даних вiдповiдно
Порядку
надання
звiтносгi фiнансовими компанiями,
до
фiнансовими установами - юридичними особами публiчного права, довiрчими товариствами, а також
юридичними особами - суб'ектами господарювання, якi за свотм правовим
стаryсом не е фiнансовими
установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами
flержфiнпослуг або

нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги

з

фiнансового лiзинry, затвердженого
ро3порядженням НацiональноТ комiсГi, що здiйсню€ державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових
посrlуг вiд 26.09.2017 року N93840.
Вiдповiдальнiсгь управлjнського персоналу поширю€ться на
розробку, впровадження та органiзацiю
внугрiшнього контролю стосовно пiдготовки та
достовiрностi представлення звiтних даних, що не
мiстять суп€вих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

?

ВiOповidальнiсmь ауd umоро
Нашою вiдповiдальнiстю е надання висновку
щодо звiтних даних на ocHoBi виконаного нами завдання.

ми виконали завдання 3 надання впевненосгi вiдповiдно до Мiжнародного стандарry
з надання
впевненостi 3000 (переглянрий) к3авдання з надання впевненостi,
не
е
аудитом
чи
оглядом
що

iсторич ноТ фiна нсовоТ iнформа цiТ>.

при виконаннi завдання ми дотримувалися вимог Мiжнародного стандарry
контролю якостi 1 та
вiдповiдно нами впроваджено комплексну систему контролю якосгi
включаючи документовану

полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних
сгандартiв i застосовних вимог
законодавчих та нормативних aKTiB.
Нами дотримано вимог не3алежност] та iнших етичних вимог, викладених
у Кодексi етики професiйних
бцгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики
для бухгалтерiв, якиЙ iрунryеться

на фундаментальних принципах чесностi, об'ективносгi, професiйнот компетентностi
та належнот

ретел bнocTi, конфiден цiй HocTi та п рофесiЙ ноТ поведiн ки.
3авдання з надання досгатньот впевненостiзгiдно з Мс3нв 3000 передбачало
виконання процедур

мя

отримання доказiв того чи вiдповiдають звiтнi
данi даним первинних документiв та бухгалтерському

облiку, дотримання нормативних вимог щодо
дiяльностi управителiв при здiйсненнi дiяльносгi iз
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залучення коштiв установникiв управлiння майном
мя фiнансування об'ектiв будiвництва,
вiдповiдностi даних вiдображених у фiнансовiй звiтносгiданим звiтних
даних.

вказаний стандарт вимага€ вiд нас планування та виконання завдання
для отримання прийнятних та
досгатнiх аудиторських доказiв. flля отримання прийнятних та достатнiх аудиторських
доказiв нами
виконано насryпнi процедури: отримання
розумiння предмеry перевiрки та iнших обсгавин завдання;
оцiнку ризикiв можливого сугт€вого викривлення;
дiт у вiдповiдь на оцiненi ризики, включаючи

розробку вiдповiдних аудиторських процедур; виконання подальших процедур пов.язаних

з

iдентифiкованими ризиками iз застосуванням перевiрки, спостереження,
пiдтвердження, повторного
обчислення, аналiтичних процедур та запитiв; оцiнку
достатностi та прийнятностi доказiв.
ми вважаемо, що отримали достатнiта прийнятнi аудиторськi
докази дlя надання висновку.

вlпffpсс- на

|

нашу думку звiтнi данi Комунального пiдприемства <<Фiнансова компанiя t<житло-iнвест>

Вrrюнавrого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT
державноТ адмiнiстрацiТ) за 2019 piK в ycix
сутт€вих аспектах вiдповiдають Порядку надання звiтностi
фiнансовими компанiями, фiнансовими
уtпlновами - юридичними особами публiчного права, довiрчими товариствами, а також юридичними
особами - суб'ектами господарювання, якi за cBo'tM правовим стаryсом
не е фiнансовими установами,
але мають визначену 3аконами та нормативно-правовими актами
flержфiнпослуг або

нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги

з

фiнансового лiзинry, затвердженого
ро3порядЖенняМ НацiональноТ KoMiciil що здiйсню€ державне регулювання сферi
у
ринкiв фiнансових
послуг вiд 26.09.2017 року N9384O.
Аудитор
,

*

-

Ю.М. Бурдим

ом€р

реесmроцii' у Рессmрi aydumopiB
э суб'екmiв оуOчmорськоi' diяльносmi N9101941)

В, о.

Генерального директора

В.П.lващенко

-э мер реесmрацii' у Реесmрi oydumopiB
-о cy6'eKmiB aydumopcbHo| diяльносmi N91-019з5)

,Щата

,

надання звiry: 26 лютого 2020 року

OcHoBHi BidoMocmi про ayOumopcbKy
фiрму

Приватне акцiонерне товариство Аудиторська
фiрма Kfle Вiзу>
01001, м. КиТв, вулиця Малопiдвальна, 10, офiс 11.
ПрАТ АФ Kfle Вiзу> включенО до
роздiлУ Суб'сктИ аудиторськоТ дiяльностi Реестру аудиторiв та суб'ектiв

аудиторськоТ дiяльносгi, розмiщеного а сайтi АудиторськоТ
палати УкраТни Www.apu.com.ua, за
номером N91373. Вiдомостi про ПрАТ АФ Kfle Вiзу> BHeceHi
до таких роздiлiв Реестру аудиторiв та
суб'сктiв аудиторськоТ дiял bHocTi :

о

t<Суб'€кти

'

<<су6'екти аудиторськот
дiяльностi, якi мають

о

Аудит

аудиторськоТдiяльностi>

звiтностi>

право проводити обов'язков ий аудитфiнансовот

<<суб'екти аудиторськот
дiяльностi, якi мають право проводити обов'язков
звiтносгi п iдп риемств, що ста новлять сусп iл ьни й iHTepec>

оцlнкА

прАво

консмтинг

ий аудитфiнансовот
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