
!о Начiонального положення (станларту) бухгалтерського облiку
l <Загапьнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>

Коди
20 10 01

32855106

8039100000

150

64.99

|г|

,; //:. .ftJГ;
1.7 Ko}lyff Ал ьн Е гпJп Fl fсl{ство "ФI l lA нсовА ком пА н Iя

ffaTa (piK, мiсяць, число)

пiлприсмство--_. iiжйТло_lнввстп. врIконАвчого оргАну киiвськОi MICbKoi за СДРПОУ
рАдLI (киIвськоI ]\{Icbкol дЕржАвноI АдмIнIстрАцII)

Територiя ]vl.киiв, шЕВчЕнкlвСькиI:i рАrон
ОрганiзаuiйнО-правова форма ко}lуI{АльнЕ пIдпрlI€мство
господарювання

Серелня кiлькiсть прачiвникiв 1 30

Алреса, телефон 01601, м. Киiв, вул. Володимирська, j\Ъ 42, тел.201-20-4'7

Одиниця ви1.1iру: тис. грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку Kv> у вiдповiднiй клiтинчi):
за положеннямt (стан,lартами) бухга-птерського облiку
з а irl i ;к народ н и ill и стандартаNr и ф i нансовоi з в iTHocT i

Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
на 30.09.2020 р.

за КоАТУУ

за КоПФГ

Np1 Код за ДКУД 180l00

Актив
Код

рядка

на початок звiтного
перiолУ

на кiнець звiтного
перiолу

1 2 _1 4

I. Необоротнi активи
ilелtатерiальнi активи: 000 zбJ 262

пеtlвiсна BapTicTb 001 8зб 836

накопичена амортизацlя 002 55з 5,7 4

незаверtпенi калiтальнi iнвестицii 005

OcHoBHr засоби: 0 0 12з4 219ll
пепвiсна BanTicTb 0 l 37з8 4964

знос 0 2 2504 2//.,
lнвестицiйt-rа lIepl,xoM icTb 0 5

Довгостроковi бiологiчнi активи 020

ffовгостроковi фirrансовi iнвестицiТ:
якi об.,]iковуються за методо]!I участi в капiталi iнших пiлприсмств 0з0
iншi фiнансовi iнвестицii 035

ff овгострокова дебiторська заборгованiсть 040
вiдстроченi податковi активи 045
lttrrri rrеоборотrIi активи 090

Усього за роздiлом I 095 15I7 2453

II. Оборотнi активи
Запаси l l00 з90495 390448
в пl.ч: вttlэобнччi запасtt ]]0] з40 293

н езав е pu|e н е GLlp оо нLIцпlв о l ]02
2опlова пlэоdукuiя ]03
l11oBapll ] ]04 390155 з90 1 55

Поточtti бiо.погiчнi актl.{ви 11l0
BeKce,ri одеlэхсанi 1 l20
!ебiторська заборгованiсть за продукцlIо, товари. роботи, послуги l l25 1491 1 489

fi ебiторська заборгованiсть за розрахунка]!1и:
за вtlданиiчlи авансаN.lи 1 130 |44461' 147924
з бюджетом 1 l35 5 l
у томlч чис.rll з податку на прrlоуток 1 136

Де б i m ор с ька з аб opz ов ан ic пlь iз н apat ов aHtM d ох оd iB ] ]10 ] ]7з ]491

Щебiторська заборговагriсть за розрахункаrчrи iз внlтрiшнiх
розрахyнкiв

l 145

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть l l55 4066з 1 269709
Поточнi rbiHaHcoBi iнвестицii 1 160

Гроu-ri та Тх еквiва.,lенти 65 91 590 258942
в пз.ч.: zопliвка 1 16б

рахункч в банксrх ] ]67 91590 2 58942

Витрати пrайбутнiх перiодiв 1 l70
Iншi оборотнi активи 1 190 12l88 l2186
Усього за роздiлом II 1 l95 1048040 1082l90

III. Необоротнi aKTllBl1, утримуванi для продажу та групи вибуття l200

Баланс 1300 1049557 t084643



Пасив
Код

рядка

на початок звiтного
перiолу

на кiнець звiтt.tого
перiолу

I. Власний капiтал

запесстоований (пайовий) капiтал 400 645000 645000

у - п1. ч, BHeCKl.r dо н езсtресспlр oBal1 о?о с пlапlуmн а?о капiпсl;lу 401

Капiтап v дооцiнках 405

долатковий капiтап 410 202996 202996

Резервний капiтап 415 з96з0 3 9630

Нерозподiлений прибутоrt (непокритий збиток) 420 6795

неоплачеltий капiта-п / f <

Вилучений капiтал 430

Усього за ооздiлом I 495 881626 894421

II. flовгостроковi зобов'язання i забезпечення
Вiдстроченi податковi зобов'язання l 500

Довгостроковi кредити банкiв l5 l0
Iншli довгосr,роковi зобов'язання l5 l5

довгостооковi забезпечення l 520

Цiльове dliнаttсування \525 |46902 1 5300з

Усього за роздiлом II 1595 |46902 153003

III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

KopoTKocTpoKoBi кDедити банкiв 1 600

Векселi виданi l 605

Поточна кDсд}lтоDська заборгованiсть за:

довгостроковиьt и зобов'язаннями 610 зlб l07
товари. роботи, послуги бl5 20 ,79

розDахyнками з бюджетом 620 2зз 1 250

ч тоьtч числi з податкy на прибуток 621 44 112

розрахчнкаN{l] зi страхчвання 625 1д

Dозl]ахчнкаivlи з оtт"пати пlэацi бз0 l49
635 I57 ззб

Поmочна Kpeёztпtopct Ka заборzованiспlь за розра,\у11Ka-\lll з

учас111.1ка]lL!
] 610

Поточна кредиторська заборговаttiсть iз внутрiшнiх розрахункiв l 645

поточнi забезпечення 1 660 1 302 852

доходи майбутнiх перiодiв 1665

Iншi поточнi зобов'язання l 690 1з00 t з4422

Усього за роздiлом III 1695 15029 3721^9

IV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
yтримуваними для продажу, та групами вибуття

1 700

Баланс l900 1049557 1084643

Керiвник

Головний бухгалтер

-a-

lВt.tзначаеться в порядку, встановлено}{у центраIIьним органоlч{

BttKoHaB.toT вiади. що реалiзус державну полiтику у сферl статrrстики

(iнiцiали, прiзвище)



Пiдприсмство

.Щата (piK, мiсяць, число)

КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИеNIСТВО (ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (ЖИТЛО-

IHBE6T) викондвчого оргдну KplIBcbцOi MIcbKoi рдди (киiвськоi за е,щРПоу
MIcbKoi дЕржАвноi АдмIнtстрАцIi)

(найменування)

Коди
20 l0 l 0t

32855,10б

'--^*-*'-.
Звiт про фiнансовi результати (звiт про

за 9 мiсяцiв 2020 року

l,
.л l.

сукупний дохИ)

Форма Ne 2 Код за ДкУД Еs0100l

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка

за звiтний

перiо.ч

за аналогiчний
лерiол попереднього

року

1 2 J ц

Чистий доход вiд реалiзаuiТ пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 1 1 л.,) 61400

Собiвартiсть реа-пiзованоi пролукuiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2050 ( 1 980) (58244)

Валовиr"t:

прибуток 2090 5262 з 156

збиток 2095

Iншi операчiйrri доходи 2120 6590 682з

Адпл iнiстратив Hi витрати 2 1з0 (4,749) (4478)

Витрати на збут 2150 (2998) (з 694)

lншi операuiйнi вriтрати 2180 (854) (70з)

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:

прибуток 2190 з251 1 104

збt.lток 2|95

ffохол вiл участi в капiталt 2200

Iншi фiнансовi доходtl 2220 508 8 6659

Iншi доходи 2240 109

в m,ч. doxid BiD блаеоdiйноi'dопо,цtоеч 224 1

Фiнансовi витрати 2250

Вl,tтрати вiд участi в капlталl 2255

Iншi витрати 2210 (5з) (21)

Фiнансовrl r"t резул ьтат до оподаткування :

прибуток 2290 8286 785 1

збиток 2295

Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 ( 1491) (141з)

Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля

оподаткування
2з 05

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2з5а 6,195 64з 8

збиток 2з55

д,



II. СУКУПНИЙ ДОХIД

Код
рядка

за звiтний

перiол

за аналогiчний
перiол попереднього

року

2 J 4

2400

Пппlтi нка lvTli нка) фiHaHcoBtTx iHcTpyMeHTiB 2405

някппиченi kvncoBi оiзницi 24ll0

24]l5

2445

2450

;6rrTnK ппп'язяний з iншим счкчпним ДохоДом 2455

трrrrий счкчпний лохiл пiсля оподаткування 2460

Сукупний лохiл (сума рялкiв 2з50,2355 та2460) 2465 6"795 64з 8

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Стаття

,l

Код
рядка

за звiтний

перiол

за аналогiчнилi
перiод Ilопереднього

року

2 J 4

2500 428 52з
Матерiальнi затрати

Rитпати на оплатv пDаЦl 2505 oZZэ 6019

2510 141 1 1 з49
Ri ппяхrzрання на cottia пьнi заходti

2515 449 188
Амортизачiя

Iнrui операuiйнi витрат1,1 2520 20,/0 58980

Разом 2550 l0581 67l\9

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Стаття
Код

рядка

за звiтний

перiол

за аналогiчний
перiол попереднього

року

1 2
a
J 4

Серелньорiчна кiлькiсть простих акцiri 2600

Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiйr 2605

Чr.rстий прибуток (збиток) на одну просту акцlю 2610

26]15

Щивiленли на одну просту акцiю 2650

Керiвник

Головний бухгалтер

. , , (iнiчiали,прiзвище)
, i]

. l ';


