
--нки та пов'язанi з ними припущення базуються на iсторичномУ досвiдi та iнших факторах,
,:_. Н& ДумкУ Керiвництва ФiнансовоТ компанiТ, вважаються доцiльними у цих обставинах.
::::ТLIЧНi результатИ можутЬ вiлрiзнятИся вiД такиХ оцiнок. оцiнкИ та вiдповiднi припущення
::-Г,-lЯДаються на постiйнiй ocHoBi, Результати переглядiв облiкових оцiнок визнаються у,:,, перiолi, в якому здiйснюеться такий перегляд, якщо результат перегляду вплива€ лише на

_:,': перiол або у перiолi перегляду та майбутнiх перiолах, якщо результа.l перегляду впливас
-: _с-lточний та майбутнiй перiоли.

('l,dження ulоdо операtliй, поdiй або умов за вidсуmносmi конкреmнuх мсФЗ
_: --сl НеМ&с МСФЗ, який конкретно застосовуеться до операцiТ, iншоТ подiТ або умови,
_- -)совуються судження пiд час розроблення та застосування облiковот полiтики, щоб
- _ _,:rtацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та

-.,.вiрною, у томУ значеннi, що фiнанСова звiтнiсть: подаС достовiрнО фiнансовий стан,
_ --,эсовi результати дiяльностi та грошовi потоки КП кФIНАнсовА компдНIЯ (ЖИТЛо-
-:i:СТ>>: вiлображас економiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, а не лише
:,.-;lЧНУ форму; с нейтраuЬною, тобТо вiльною вiл уперелжень; е повною в ycix суттсвих

- ]-l. формування судження враховусться прийнятнiсть наведених лалi лжерел у порядку:
: 1-rгl1 в МСФЗ, де iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
- _:_fЧеннЯ, критерiТ визнання та концепцii оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у

_, _т\,Lтьнiй ocHoBi фiнансовоТ звiтностi.
-.- формування судження враховуються положення iнших органiв, що розробляють та

, : _ ] _ :.\'ЮТь стандарти, якi застосовують подiбну концептуаJIьну основу для розроблення
,_::__В. iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiею мiрою,

, : :I1 Не СУПеРеЧаТЬ ВИЩеЗаЗНаЧеНИМ ДЖеРеЛаМ.

- -,:,aення u4оdо вuзнання e:te.MeHmiB фiнансовоi' звimносmi
-- -:_ особи ФiнансовоТ компанiТ' якi мають праВо на Винесення професiйного сУДження,

- , ::_lI1 його длЯ визнаннЯ активiв, зобов'язаНь, доходiВ та витрат, за критерiями, що
_ _':-31i Концептуальною основно}о фiнансовоТ звiтностi, та спираючись не стiльки на iх- ,- -,, форrrу, як на економiчну cyTHicTb.

- J чня пlорzовоi' dебimорськоi' заборzованосmi
. КОrtпанiя проводить нарахування резервiв очiкуваних кредитних збиткiв з п,tетоtо

-.ОтенцiЙних збиткiв, що виникають у разi нездатностi покупця здiйснити необхiднi

-l ко\lпзнiя регулярно перевiряе стан лебiторськоТ заборгованостi, передоплат,
,,. ]остачLтьника]\,1, та iнших сУм дО отримання на предмет оцiнки кредитного ризику

Q_НаНСОва компанiя використову€ свос компетентне судження для оцiнки суми
_ Чlкr'ванттх кредитних збиткiв у випадках, коли контрагент харак,геризуеться

.': :.Dе.]IIТноГо ризику. Резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки створюсться на ocHoBi
_ _ __-xo:r',

- _J.зтностi резерву очiкуваних кредитних збиткiв керiвництво враховус поточнi
:: --_-l,:i_]i в цi,rопlу, термiни виникнення дебiторськоТ заборгованостi, досвiд зi
_,'_:-,]ззностi. кредитоспроможнiсть покупцiв i змiни умов оплати за договорами.

;: -_',1.'-_. гаlrзевоТ ситуаuiТ або фiнансовому cTaHi окремих покупцiв можуть
, :,: ,.:.1}-.ня розмiру резерву очiкуваних кредитних збиткiв, вiдображеного у



1. ocHoBHi засади органiзацii облiку та облiковот полiтики Пiдприсмства

-1.1. CyTTeBi облiковi полiтики
облiкова полiтика - це KOHKpeTHi принципи" основи, домовленостi, правила та практика.

При виборi облiкових полiтик Фiнансова компанiя використовувала таку редакцiю МСФЗ, яка
. актуальною на дату складання фiнансовоТ звiтностi.

Прийнята облiкова полiтика КП (ФIНАНСоВд КоМПднIя кжитло-IнвЕст)
застосову€ться послiдовно для ан&,Iогiчних операцiй, iнших подiй та умов, якщо тiльки
:iонкретний мсФз спецiа,тьно не вимагатиме або не дозволятиме розподiл статей за

^етегорiями, для яких можуть застосовуватися рiзнi облiковi полiтики.
звiтним перiолом с календарний pik, тобто перiод з 01 сiчня по З1 грулня звiтного року.
Функцiональною валютою вважасться украТнська гривня.
Згiдно З ЧастиноЮ 4 cTaTTi 11 Закону УкраТни вiд 16,07.1999 року N9 99б-ХIV кпро

1,rхгацтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в ykpaTHi> фiнансова звiтнiсть складена за
--ормами, встановленими центральним органом виконавчот влади, що забезпечус формування
:epiKaBHoT фiнансовОТ полiтикИ у сферi бухгаптерського облiку.
-lовниЙ пакеТ фiнансовоТ звiтностi Фiнансовоi компанiт за МСФз включае настчпнi

} 
:,)\Iпонентиl 

_- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на кiнець звiтного перiоду;
Звiт прО фiнансовi результати (Звiт про сукупний лохiд) за звiтний перiод;
Звiт про рух грошових коштiв за звiтний перiод;
Звiт про власний капiтаrг за звiтний перiод;
примiтки, включаючи icToTHi елементи облiковоi полiтики та iншу пояснюваJ,rьну

- lормацiю;
Тривалiсть операчiйного циклу кП (ФIНАНСоВА коМПднIя (житло-IнвЕст)

-:.:itнято вважати рiвною 12 мiсяцям,
Фiнансова компанiя обрала прямий метод лJIя подання руху грошових коштiв вiд

,:_эацiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв,

: ] Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи облiковуються i вiлображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно

, t-5О З8 <Нематерiальнi активи),
t7 ПiДПРИСМСтвО ВиЗнае об'скт як нематерiальний актив, якщо BiH вiдповiдае:

- визначенню нематерiального активу
- критерiям визнання:
- lcнyc ймовtрнiсть того, що Пiдприемство отримае пов'язанi з цим активом майбутнi

" -:,rtiчнi вигоди; i
- собiвартiсть даного активу може бути достовiрно оцiнена.
(]:иницею облiку с окремий об'ект (найменування) нематерiальних активiв.
,]б'скти нематерiальних активiв в КП (ФIНАНСовА коМпАнIЯ (ЖИТЛо-IНВЕСТ)

_-,, _iк},ються за окремими групами:
- :lpaBa на знаки ToBapiB i послуг
- :BTopcbKi та сумiжнi з ними права;
- -зtпi HeMaTepia,TbHi активи.
--i:',r3lgPialbHi активи первiсно оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка
:_:: в себе BapTicTb придбання i витрати, пов'язанi пiдготовкою цього активу для
: l- . зння за призначенням iз зазда,тегiдь визначеною метою.
'- ,1-зТки" якi капiталiзуються у первiснiЙ BapTocTi активу, включають:
- _, jг liого придбання, пiсля вирахування торгiвельних та iнших знижок,



- ввiзне мито;
- невiдшrкодовуванi податки;
- iHrшi витрати.
модель облiку нематерiальних активiв - за первiсною вартiстю за вирахуванням,:,{опиченоi амортизацiт та накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi Тх наявностi.наступнi витрати на нематерiальнi активи збiльrпують ik собiвартiсть, якщо:- icHye ймовiрнiсТь щО цi витратИ призведуть до генерування активом майбутнiх_ i _,номiчнИх вигод, якi перевищать його початкове оцiнений piBeHb ефективностi;
- якщо витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести на вiдповiдний актив.Япutо подальпri витрати на нематерiальний актив необхiднi лля пiдтримання первiсноТ- *-\тивностi активу, вони визнаються витратами перiолу.
BapTicTb нематерiального активу з визначеним TepMiHoM корисноТ експлуатацii,_ _этизусться на щомiсячнiй ocHoBi протягом TepMiHy tо.о nooranu.o використання iз*- rrС\'В&Нням прямолiнiйног<l методу, починаючи з мiсяця, ,uarу.r"ого за мiсяцем введення, _, в експлуатацiю. Припиняеться в мiсяцi, наступному за мiсяцем вибуття,витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим с,гроком корисного: : _ ]IlСТ&Ння визнаЮться У складi прибуткУ або збитку у категорiI витрат згiдно iз функцiями- - :. ерiа.ТЬноГо акТиВУ, KpiM випадкiв, коли 

"оr' "ппйчаЮТься До балансовоТ BapTocTi iншоr.оlз], .

i_ троК корисногО використаннЯ Пiдприемство встановлюс самостiйно, за наказом::;.ка при визнаннi об'скта нематерiальним активом (при зарахуваннi на баланс).

- ]Т *::::, """.':::"" ::.11::|]У""'" 
аКТИВiВ ЛОРiвнюс нулю, У виклтсlчних випадках,,rrчапllл биllilЛКаХ,__ я нематерiапьного активу очiкусться припинення визнання нематерiа,тьного активу до,,_.]Jj.О:"".:::.:::]r:::.."":", i для такого активу icHyc uпrr"п"й ринок, окремимlrrrvl\, члуvlvl/llvl::JЧим докр,lентом може бути встановлено лiквiдацiйну BapTicTb нематерiапьного

_-_: звlтн} дату нематерiальнi активи
,r,],го знецiнення згiдно МСБо 36,*,:jнання нематерiапьного активу

,,1JTBo бiльше не очiкус отримання

" н _rBHi засоби
-, _ з:ii засобИ КП кФIНАнсовА компАНIЯ (ЖИТло-IнвЕСТ> облiковуються
_: 

::_,'ься 1 фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16.

облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням

припиняеться при його вибуттi або тодi, коли
вiд цього активу буль-яких економiчних вигiд.

випадку, якщо:
вигоди надiйдуть до

:" с]сновних засобiв пiдлягае визнанню як актив тiльки ts тому
,ll"loBipHicTb, цо пов'язанi з ним майбутнi економiчнi

.:::.]aТь об'скта \1ожна достовiрно оцiнити.

, .::,llпанiя вI{знас матерiальниЙ об'скт основним засобом, якщо BiH утримусться.:..;ННЯ i'Х 1'проuесi свосТ дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення

.. ::--'*::.--1r-]"]*них функuiй, очiкуваний строк *орr.rо.о використання

;;.-"vDrr^vyrrL1-_,:,, основниХ засобiв е iнвентарний об'скт, об'скти основних засобiв:,', :1 _ J,зulРеНi, а.'е не готовi надавати економiчнi вигоди, вiдображаюl.ься у_-:__, -l:,,,рення, Пiсля готовностi до генеруВання економiчних вигiд об'скти, - * .::',',:_..\ QgЦggНих засобiв.

- 
']:-,' _ _ з'язанi з доставкОю i доведенням об'екта до експлуатацiТ.



Пiсля визнання активом, об'скт основних засобiв облiковуеться за його собiвартiстю:iHyc буль-яка накопичена ап,tортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд зменшення
: Jрисностi,

СтроК корисногО використання Пiдприсмство встановлюс самостiйно, за наказом
].-рiвника при визнаннi об'екта основних засобiв активом.

Нарахування амортизацiТ по об'сктам основних засобiв здiйснюсться за прямолiнiйним
l"ТОДОN{, з врахуванням строку корисного використання цього об'€кта. Нарахування,.,lл--,.л,.i',:ортизацii основних засобiв поLIинасться з мiсяця, наступноГо за мiсяцем вводу в
ксплуатацiю, Витрати на амортизацiю основних засобiв визнаються у звiтi про прибутки i
1.ттки та iнший сукупний лохiд в тiй категорiТт витрат, яка вiдповiдае функцiональному
:I1знаLIенню основних засобiв.

лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв встановлюсться Пiдприемством самостiйно та
tзцачаеться в наказi керiвника при визнаннi об'скта основних засобiв активом (при
:зхr,ваннi на баланс). Зазвичай лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв лорiвнюс нулю. У
::,,lючних випадках, якtцо для основного засобу очiкусться припинення tsизнання основного

--обV До Rичеппяттттq йпгп аипвл""i,,-,т,v л.._;- : -*- _л-_ооУ до вичерпання його економiчних вигiД i для такого основного засобу icHye активнийj,f К, окремим розпорядчим документом ]v{оже бути встановлено вiлмiнну вiд нуля
з _:ачiйну BapTicTb основного засобу.I

видатки на експлуатацiю i техобслуговування визнаються витратами
-,1 Понесеннi, i вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнrrrий
. _.pii витрат за функцiональним призначенням.

видатки на ремонт, якi призводять до вiдновлення первiсно очiкуваних економiчних, визнаються витратами перiоду, в якому вони понесеннi, i вiдображаються у звiтi про' ки i збитки та iнший сукупний лохiд У категорiт витрат за функцiональним
.:;ЧеННЯМ.

зiт,]атки, шо призводять до збiльшення первiсно очiкуваних економiчних вигод
_;:riзацiя, модифiкацiя, реконструкцiя, лобулова) включаються до складу активiв в стадii:--ii{я (з одночасним вiдображенням кредиторськот заборгованостi) з подальlпим
- : -;.-.НЯ\I ло первiсноТ BapTocTi об'ектУ основних засобiв.

__--присьтство припиня€ визнання балансовоi BapTocTi об'скта основних засобiв:
- _;.-тя вибуття, або

- 
_:, 

_.lTi не очiкуються отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання або

при прийняттi рiшення про вiдчуження об'екту основних засобiв шляхом продажу
йтг?шmrство керусться вимогами МСФЗ 5 <Необоротнi активи для продажу та припинена
ппrmвлтjgть)).

lt Iлш:сп
Об,ТiК i ВiЛОбРаЖеННЯ У фiнанСовiй звiтностi запасiв здiйснюеться вiдповiдно до мсБо 2

sЕшЕ вЕзЕаються пiдприсмством, якIцо :

icHle BejIиKa ймовiрнiсть отримання економiчноТ вигоди вiд ix використання в
mк}-;
к BryTicb }lоже буr" досrовiрно оцiнена.
шiЕЕ lr-Iac ифiк.rтоться з а наступ ними груrrам и :

ЕFобккчi запаси:

перiоду в якому
сукупний дохiд у

_',:, ,-iя вважаС одиницеЮ облiкУ запасiв кожне ii найменYвання. облiк



запасiв ведеться у натураJIьному та грошовому вимiрниках.
Собiвартiсть запасiв складаються з:
- цiни придбання;
- ввiзногО мита та iншиХ податкiВ (oKpiM тих, щО згодоМ вiдшкодовуються суб'сктовi

господарювання податковими органами) ;

- витрат на транспортування, навантаження i розвантаження;- iнших витрат, безпосерелньо повоязаних з придбанням та виготовленням
атерiалiв та послуг.

при облiку запасiв в Тх BapTicTb Пiдприсмство включа€ й iHrпi витрати, якщо тiльки вони
_ з'язанi з приведенням цих запасiв у стан' придатний дJIя використання в належних цiлях,

Для оцiнки вибуття запасiв застосовусться метод ФIФо,
Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста BapTicTb

; :_ тiзацiТ.

Транспортно-заготiвельнi ви,l.рати
: : ]осерOщньо до собiвартостi запасiв.

не облiковуються окремо i включаються

: 5 Грошовi коrrrти та ix еквiваленI,и
визнання, оцiнка, подання та розкриття iнформачiт щодо грошових коштiв, ix

., : ЗаlеНТiв здiйснюсться у вiдповiдностi до вимог мсБо 7 кЗвiт про рух грошових копrтiв>.
грошовi кошти та Тх еквiваленти класифiкуються за наступними групами:
- грошовi кошти в нацiональнiй та iноземнiй ваJтютах на поточних, валютних, депозитнихj_JIlх 

рахунках в банках;
- грошовi кошти в дорозi;
- еквiвалеНти грошоВих коштiв (грошовi док}ъ4енти, депозити до запитання).
_ пошовi кошти та Тх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання

- ::\Ill.

- IePBicHa Та ПОДаЛЬШа ОЦiНКа Грошових коштiв та ix eKBiBa,TeHTiB здiйснюсться за., *: --,]IIвою вартiстю, яка лорiвнюс ix номiнальнiй BapTocTi.
-, разi призначеНня НБУ в банкiвсЬкiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстрачii або прийняття-: :__Jення про лiквiлацiю банкiвськот установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення- :,:\ коштiв, визнання iх як активу припинясться i вiдображасться у складi збиткiв
, rерiоду.

_ : Фiнансовi iнструменти
"F, цiлей складання фiнансовоТ звiтностi та бlхгалтерського облiку фiнансових,_ : ',l:_;TiB Фiнансова компанiя керусться нормативними вимогами мсФЗ 9 <Фiнансовi

, " -: :_{TiI)).

-_:..pTTcrtcTBo групу€ своТ фiнансовi активи за наступними категорiями:
_;бlторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги;

_ _:_ilTopcbKa заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв,
-: . -а поточна лебiторська заборгованiсть,
- -: _,-rовi кошти та ik еквiва,rlен.ги,
: _ .._-coBi iнвестицiI.
З=:чна lrодифiкацiя уп,{ов iснуючого фiнансового iHcTpyMeHTa або його частини

йfrешэо Bi-r того, чи пов'язана ця змiна з фiнансовими труднощами боржника) облiковуеться
шЁц-:еFтня первiсного фiнансового iHcTpyMeHTa та визнання нового фiнансового
рФ\ЕЕте,]о значних модифiкачiй 1ълов вiдносяться:

- mc_Ta контрагента;

- зrlс;В В..L-IЮТи фiнаriсового iHcTpyMeHTa;

запасiв,



- змiна бiльш Hi;K на 10 % вiдсоткiв очiкуваного грошового потоку.

Пiдприемство класифiкуе фiнансовi активи як TaKi, що нада,тi оцiнюються за

- амортизованою собiвартiстю,
- справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд або

- справедливою вартiстю через прибуток або збиток
Класифiкацiя здiйснюсться виходячи з обох таких критерiТв:

- бiзнес-моделi суб'скта господарювання з управлiння фiнансовими активами; та
_ установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом.

1,7 Щебiторська i кредиторська заборгованiсть
Визнання, оцiнка, подання та розкриття iнформачiТ rцодо торговоi лебiторськоТ i

_,рговоТ кредиторськоТ заборгованостi здiйснюеться у вiдповiдностi до вимог МСБО З2

Эrнансовi iнструменти: подання iнформацiТ>, N4СФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти: роЗкриТТя
.формачiI>), МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, МСФЗ 15 <Виручка по контрактах з

, .iснтами>.

При первiсному визнаннi торгова лебiторська заборгованiсть оцiнюсться за цiною угоди у
_ ,,li. визначенiй вiдповiдно до вимог МСФЗ 15 кВиручка по контрактах з клiснтами>.

подальша оцiнка торговот лебiторськот заборгованостi здiйснюеться за амортизованою

, -::тiстю, якщо iнше не вимагасться МСФЗ 9 <Фiнансовi iнстрр,rенти).

Щебiторська заборгованiсть, що не е фiнансовим iHcTpyMeHToM, визнасться за умови
, _ .овiдностi критерiям визнання активом, первiсно i у полальшому оцiнюеться за очiкуваною

, - iстю погашення, якщо ij включено до складу поточних активiв.

!овгострокова лебiторська заборгованiсть, що не с фiнансовим iHcTpyMeHToM,

- ]сться за умови вiдповiдностi критерiям визнання активом, первiсно i у подальшому

-:-)сться за амортизованою вартiстю.

Резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки за торговою дебiторською заборгованiстю
, : .:_r:)ються на весь iJ життсвий цикл i облiковуються як на рахунках резервiв з вiдповiдним

::;iня]\{ у складi iнших операчiйних витрат.

Резерв пiл очiкуванi кредитнi збитки щодо лебiторськоТ заборгованостi визначаеться на

, з:тностi.

}' разi наявностi ознак знецiнення окремих сум дебiторськоТ заборгованостi резерв пiд
. ..Hi кредитнi збитки щодо таких сум може розраховуватися на пiдставi iндивiдуацьНОго

.:,,,..;K\,. що враховуе обставини та можливiсть отримання коштiв вiд цих контрагентiв,

:. наявностi ознак знецiнення дебiторськоТ заборгованостi, що не с фiнансовим
, |.:To\I. створюсться резерв на iT знецiнення вiдповiдно до вимог IAS Зб кЗнецiнення

:,, l tt.l зтlt працiвнrtкапt

_ . _...eit ск_lа.fання фiнансовоi звiтностi та бухгалтерського облiку виплат працiвникам

: .: :..,\Iпвнiя керу€ться нормативними вимогами МСБО l9 <Виплати працiвникаМ).

__-:,:j_),IcTBo створюс вiдповiднi забезпечення на виплати персоналу, До яких

- _ _, 1-1:tечення на виплаry вiдпусток персоналу;

- __1;::ечення на виплаry винагороди за пiдсумком роботи за piK.

. ,:1:,:_jчення на виплату винагороди за стаж роботи на пiдприсмствi

: - , - . зt-l створюс резерв вiдпусток, який формуються шомiсячно
! ,: -:.t-tl i розрахункового оцiнного коефiчiснта, резерв виплати

--:,1с\lс rda. якi здiйснюються в потоtIному роцi за попереднiй.

виходячи з

винагороди



забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам створюсться з урахуванням суми
-IIного внеску на загальнообов'язкове державне соцiа,тьне страхування. Суrу забезпечення з
Iiного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування визначасться як

- _ бl,ток суми забезпечення на оплату вiдпусток i загальнот суми вiдсотка розмiру €диного
: jecky на загfuтIьнообов'язкове державне соцiальне страхування.

ПiДПРИСМсТВо Визнача€ на кiнець року залишок забезпечення на виплату вiдпусток, у
_,,r1, числi вiлрахувань на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування з цих сум, за

:_]рахунком' якиЙ базустьсЯ на кiлькостi днiВ невикориСтаноТ працiвникамИ щорiчноi
: -ПYсТки та середньоденнiй оплатi прачi прачiвникiв. Середньоденна оплата працi
: :]начаеться вiдповiдно до законодавства.

забезпечення на вiдшкодування витрат на виплати винагорол прачiвникам Пiдприсмства
. liдсумками роботи за piK та за стаж роботи на пiдприсмствi створю€ться, якщо очiкусться Тх

: ,_.-]ата.

- 'J Jабезпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активIл

!ля цiлей складання фiнансовот звiтностi та бухгалтерського облiку забезпечень та
_ зних активiв i зобов'язань Пiдприсмство керу€ться нормативними вимогами МСБо з7

:,1езпечення, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi активи>.
Фiнансова компанiЯ використОвус настуПний пiдхiД до визнанНя забезпечень за судовими

_ ..есами:

l ) якrцо оцiнюс програш судового процесу як ймовiрне (ймовiрнiсr.ь програшу складас' 
_ бi"цьше) - то створюс вiдповiдне забезпечення у повнiй cyMi очiкуваного вiдшкодування

. - -овим позовом;
] l якщо оцiнюс програш судового процесу як можливе (ймовiрнiсть програшу складас

_: 50%) * то розкривае факт наявностi вiдповiдних судових позовiв у примiтках до
, ---,овоi звiтностi (забезпечення за таким судовим процесом не визнасться у фiнансовiй

:Ti).

якrцо обставини змiнюються, оцiнка програшу судового процесу та сума забезпечення
-, : , Яf3€Ться ФiнансовоIо компанiсю. оцiнка програшу та сума забезпечення визначаються

,: f o\f\l судовому процесу окремо i переглядаються на звiтну дату.

: itl Оренда

--,:]НаННЯ' оцiнка, поданнЯ та розкриттЯ операцiй, активiВ i зобов'язань з оренди
- - _:iься ч вiдповiдностi до вимог МСФЗ 1б <оренда>,

_ ._ зIIзнаСться догоВiр, або частина договору, яка передае право на використання активу, _ ]ктив1,) протягом перiолу часу в обмiн на компенсацiю.
:,:зi невiдПовiдностi договорУ орендИ вимогаМ N4сФЗ 1б кОренЛа) на дату укладання,. : _ : ]нак його вiдповiдностi здiйснюсться на кожну звiтну (промiжну та рiчну) Дату або
:::.:cHHi обставин. що пiдтверджують вiдносини оренди.

' - _,.. .\I об.riк,ч в операчiях оренди с окремий логовiр оренди (портфельний облiк не
- ] .:aя ).

] : trPe HJll
: ,з;.]т базовиЙ актив, а також обидва TaKi строки:

-, -,:. ЯК1 ОхОП,lЮс можливiсть продовження оренди, якщо орендар с обгрунтовано
. ,- \,I\,. цо BiH реапiзуе таку можливiсть; та

: ]1. якi охоп.-Iюс можливiсть припинити оренду, якщо орендар обгрунтовано
_,,:\. шо BiH не реалiзуе таку можливiсть.

-. _ ".э орен.]и мае опцiю пролонгацii i очiкуеться, що Пiдприсмство скориста€ться
- -. :!'.-rОНГаЦii. розрахунковим перiолом для оцiнки прав оренди i зобов'язань з



_,ренди прийма€ться:
- за об'€ктами HeplxoмocTi - на строк дiТ пролонгацiТ;
- за iншими об'сктами - 3 роки,
пiсля первiсного визнання у cyMi теперiшньот BapTocTi орендних платежiв, якi ще не

-:rйсненi на ДаТу визнання, оцiнка активу у виглядi права оренди здiйснюеться за первiсною
. _.ртiСтЮ, KpiM обов'язкових виключень, передбачених МСФЗ 16 <Оренда>.

На латУ початкУ оренди орендар оцiнюс орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю
fендних платежiв, не сплачених на таку дату. Оренднi платежi дискон.гуються на ocHoBi

- :JТОС}В?ННЯ СТаВКИ ДОДаТКОВИХ ЗаПОЗИЧеНЬ ОРеНДаРЯ.
HapaxoBaHi щомiсячнi лiзинговi платежi в cyMi компенсацiт частини BapTocTi активу у

,:-rЯДi права оренди облiковуються шляхом зменшення балансовоТ BapTocTi довгострокового
Jов'язання та одночасного збiльшення суNrи поточноi заборгованостi за довгостроковими
Jов'я:]аннями,

Актив у виглядi права оренди вiдображасться у складi необоротних активiв у Звiтi про
:энсовий стан орендаря з одночасним визнанням довгос,грокового та поточного зобов'язань
:енди,

Собiвартiсть активу у виглядi права оренди складасться з.
а) сумИ первiсноТ оцiнки орендного зобов'язання;
б) буль-яких орендних платежiв, здiйснених Н?, або до дати початку оренди, за

]:\\,впнням отриманих стимулiв до оренди;
в) будь-якi первiснi прямi витрати, понесенi орендарем;
Орендар визнас витрати, якi булуть понесенi орендарем при демонтажi або вiдновленнi

r,rГо акТиВУ до стану, який вимагасться згiдно з умовами оренди, як LIастину собiвартостi
:,, з права користування тодi, коли BiH вiлображас зобов'язання за цими витратами.

_)peHlap оцiнюс актив з права користування за собiвартiстю:
- з вирахуванням буль-якот накопиченот амортизацiт та будь-яких накопичених збиткiв

_, .__ок зl\{еншення корисностi; та

- ] коригуванням на буль-яку переочiнку орендного зобов'язання.
-^,,IортизаЦiя активУ у виглядi права оренди, rцо облiковуеться у склалi необоротних

- : :, нараховусться орендарем протягом перiолу очiкуваного використання активу та
']".1aться з одночасним визнанням витрат за функцiональним призначенням, якi

-: _-,:]ТЬСЯ у звiтi про прибУтки i збитКи та iншиЙ сукупниЙ лохiд.
;:-_'--O\f очiкvваного використання активу у виглядi права оренди с найменший iз двох
: - a _сок оренди або строк корисного використання активу.
-l:l,-,ВеНнЯ а\{ортизаЦii активiв у виглядi прав оренди здiйсню€ться на щомiсячнiй
: l,,.:О застос\,ваНня спроtцень практиЧного характеру нарахування амортизацii правj; ] -.;laнюсться в п,тiсяцi ilx визнання, l здli здiйснюсться у мiсячному розмiрi у мiсяцi

_ : :.':lIl,Ння неза-Iежно вlд дати визнання або припинення визнання.

-] l1

----.. ,,..,нка. представЛення та розкриттЯ виручкИ здiйснюсТься У вiдповiднОстi до
] : : З.,:..чкз по контрактах з клiснтами).
-- : .:::-;:ii з наJанням послуг, визнасться, виходячи зi ступеня завершеностi

- _:: : . -: ..l, - на -]атУ балансу, якщо може бути достовiрно оцiнений результат цiсТ
_: 'l" з бrхгаптерському облiку доходи вiдображати у звiтному перiодi

- :" _ :: :-..:а. _ac.l\T (виконаних робiт).
: i _ -,",: "lr-].]. не визнаних контрактами на попереднi да-ги внаслiдок

l ] -*]_:.1 вlIзнання, на предмет ix визнання здiйснюеться шонайменше на
,: : -1.r або за наявностi очевидних подiй, шо свiдчать про вiдповiднiсть



критерiям визнання.
Визнання вирr{ки вiдбувасться на конкретну дату, або протягом перiоду (прогресивно).
З метоЮ визнаннЯ виручкИ прогресиВно, у випадках дозвОлениХ мсФЗ 15 кВиручка по

ýоЕlрактах з клi€нтами>>, застосовуеться метод результатiв, зокрема, аналiз виконання
бов'язкiВ завершенИх на датУ оцiнки, що пiдтверджуетьсЯ актамИ виконаних робiт (наданих
послуг).

5. HoBi стандарти
СтаноМ на зI.\2,2020 опублiкованО наступнi мсФз, поправкИ та змiни до них,

терпретацiТ, ефективна дата яких не настала:

t-'тандарти та правки до них Ефективна
дата

Поправки до МСФЗ З <Об'еднання бiзнесу>: Посилання на концептуiUIьну
основ

Поправки до МСФЗ 9 кФiнансовi iнструменти>: Комiсiйна винагорода при
проведеннi (теста 10%> у випадку припинення визнання фiнансових
зобов'язань

l МСФЗ 17 KCTpaxoBi контракти> стандарт, що замiнить МСФЗ 4 KCTpaxoBi
контракти)

Поправки до МСБО l <Подання фiнансовоi Класифiкацiя
юбов'язань як поточних та довгострокових
Поправки до МСБО 16 KOcHoBHi засоби>>: OcHoBHi засоби - надходження до,ання за призначенням
Поправки до МСБо 37 кЗабезпечення, yMoBHi зобовоязання та
активи) :обтяжливi кти- на виконання
Поправки до МСФЗ 1 кПерше застосування МСФЗ>; .Щочiрня органiзацiя
яка вперше застосовуе МСФЗ
Поправки до МСБО 41 кСiльське господарство) :оподаткування .rр, оuffi
aправедливоi BapTocTt

' JкрIIття iнформацii, uro пiлтверлжус cTaTTi, поданi у звiтностi
: _ ГрrrilцOз1 кошти та ii еквiваленти

,.l J1 zруdня

чнi pжytKu в нацiональнiй вацюmi
r,мнi раэсункu кdо запumання)) в нацiональнiй валюmi
,аенпru zpouro в ux Kou.tmiB

,
w" за24тIьна суJйа спuсанLlх (вuзнанttх вumраmамu)
Iвгяю: ?pouloBi коulmu mа ix еквiваленmu, неdосmупнi 0,1я
кп!trlня (кошmu dепозumу, л,tайновi права на якuй
l тiп:я в засmавi)*, a,le з оdlлочасною вuплаmою вidсоmкiв
rmoяо \сmановою за корuсmування dепозumнLLfulu коulmа|и.лl

2019 р.

89149

89149

2019 р.

1 497

ý

01.01.2022

.2022

.202з

01.01 .202з

01,01.2022

01.01.2022

01.01,2022

01.01.2022

2020р.

2261 37

226137

30000

2020р.

1 549

5

рсьlýs заборгованiсть

t 3] ертlня

FI

lбopzoBaHocmi за mоварu, робоmu, послу2u з

пid очilсуванi креdumнi збumкu
sgнiсmь за розрахункаJчlu з бюduсеmом

п



! е б im о р с ьк а з аб о р z о в ан i сmь з а в ud ан ulиu ав ан с аfotu

Ittu,ta поmочна dебimорська забореовшiсmь

Первiсна сума дебiторськоТ заборгованостi 3 |2947,0 тис. грн. зменшена на суму кредитних

збиткiв 45'74тис, грн. складае чисту лебiторську заборгованiсть в розмiрi З08З73 тис. грн.

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

дисконт),ються.

Ан ал iз з аб ор z о в ан о сmi з а сmр о кqл, u п о zала е ння :

Заборгованiсть iз строками погашення

Сума

1549

61

0

1 4в8

306824

11] I47

53340

1 42337

6.3. Дохiд вiд реалiзацii та собiвартiсть

Щохоли вiд реа;liзачiТ шродукцiТ, ToBapiB та надання послуг визнаеться в звiтному

коли реально були реа;riзованi товари або замовник отримав послугу у повНомУ обСЯзi.

0

40ббз 1

0

306в24

,Щебimорська забореованiсmь за mовара, робоmu, послу?а

У mому чuслi: iз сmрокол,t по2аuлення dо 12 мiсяцiв

iз сmроком по?а1l1ення 12 - 18 мiсяцiв

iз сmрокоlи по2аuлення 18 - 3б мiсяцiв

IHula поmочна dебimорська заборzованiсmь

У mому чuслi: iз сmроколt поzаutення dо 12 мiсяцiв

iз сmроколи поaаutення 12 - 1В *tiсяцiв

iз сmроколw поzаutення l8 - 3б мiсяцiв

За piK, u1o закiнчuвся 3I zруdя

]rlxid Bid еlidспl),плення майнrлвttх прав (tш rлб'екmч

_ i Оiвнullrпва)

l ох i d Bid р е al iз ац ii' п о с;tуz

Bcbozo doxodtt Bid реалiзацii

С о б iB ар m iсmь р е сLп iз а цii'

},t pilt, tцо закittчuвся 31 zруdltя

- r., б i в ар mi сmь р е ачiз at lii'

В с ь о zo со б iB арmiсmь р есшiз ацii

6.4. Iншi операцiйнi доходи та

Зарiк, tцо закiнчuвся 3l zруёня

-,,ttti оп.еlлаtliiпti пtа ilttui doxodu : в m,ч.

- lxodu Bid спuсанtlя креDumорськuх забор,,оваttоспti
,:-l 1leа,tiзацii'ОЗ:

) cbozo ittutttx оперпцiйнtх ioxodiB
- 
,.tti операцiйlti вumраmu

, ,tt, ч. сmворення резерву cy:llttiBltux борtliв

'!'l bOz0 it ttu lx операцiйt ttж в umраm

2019р.

]001 1в

1001l8

витрати, iншi доходи, фiнансовi доходи та витрати

2019р.

в389

11l

8389

I 067

1067

2019р.

97 424

6022

103 445

перiодi,

2020р.

0

8в57

8857

2020р.

2929

2929

2020р.

9494

9494

] I03

1 103



Iншi фiнансовi dохоdu
За piK, tцо закiнчuвся 31 еруdня

.Щохоdu Bid ompuMaHtlx BidcomKiB

Усьоzо фiнансов uх DoxodiB

Резул ьmаm ф iHaHco Boi d iял ь но сmi

6.5. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут, iншi операцiйнi
AlMiHicmp аmuвнi в аmр аmu
Зарiк, ulо закiнчuвся 3l еруdня

Усь oz о adMiH icmp аm uq н uх в umр аm

2019р.

900б

9006

9006

витрати

2019р.
б335

6335

2020р.

6775

6775

б775

2020р.
69в5

6985

- ill ad ad,l,t iH i с mр а mu ы1 ux в umр аm з а е л e.\,l е t l m ax,tu ;

Зсt piK, tцо закitlчuвся 3l еруdня

\ fаmерia:tbнi вuпtрatttu

В tпtрапlч I t а п ерс ot tan

.iltорпluзацiя

-':ltui вumраmu

!'с ь о z о аd.u it t ic пtр аm uв l t.lx в umр аm

2019р.

304

501 0

301

720

2020р.

277

531в,6

478,5

910,в

6335 6984.9

Вчпlраmu на збуm
i.t piK, tцо закiltчuвся 3I zруdltя

!'cbozo вumраm tш збуm
2019р.

S204

2020 р.
4575,9

.,:ctd вumраm на збуrп за еjlем,енпlалtu:
: .; piti, ulо закiнчu.вся 31 еруdня

|' _ t t t t е р i albH i в L! mр аmu

- .,l11ропlч rla персоllаrl

_,:орпluзацiя

- .|!i вчtllрапl.u

, ;btlzo вumраm на збуm

20l9p.
339

32вз

lB1

l 40]

5204

2020р.

2в2,4

35 35,в

5 3,5

704,2

4575,9

! l шi операцiйнi вumраmu

. . .'к, lt1o закiнчuвся 3l ryуОttя

., - bozo iншi операцiйtti вumроmu

.. 
" 

iltutux операцiйнuх вumраm за елел4енmацlu.:
.. J вIлпраm tп збуm за елеменп.tсL|4u:

. : :|: lцо закiлtчuвся 3l zруdня

", : : pt cLlbt ti вuпlрапlч
,- 
_:,.l|llll на персоLlа|l

:-.tlttзаtliя

. Illllpalпu
, -; Jo iHtuux операцiйнuх вumраm

2019р.
] 067

I067

2020р.
1]03

1 103

2020р.

0

0

0

1 I03

1103

2019р.

0

0

0

1 0б7

1067
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t

За 2020 piK було здiйснено капiтальних iнвестицiй в ocHoBHi засоби на 1458

тис.грн., з них - введено в експлуатацiю - на 1458 тис.грн.

6.7. Амортизацiя

Щля розрахунку амортизацiТ використовуються TaKi строки корисного

використання, неменше:

Будрrтжта, споруда та передаваJънi пристроТ 10-20 poKiB

Маlrп,гrи та облалrання 5 poKiB

Транспоргнi засоби 5 рокЬ
Iнструменти, прилади, iHBeHTap (меблi) 4 роки
Irлпi ocHoBHi засоби 12 poKiB

б.8. Оренда
Фiнансова компанiя застосувала стандарт мсФЗ 16 до оренди ретроспективно з

кумулятивним наслiдком застосування ранiше того стандарту, який с визнаним у
звiтностi на доту першого застосування цього стандарту.

Фiнансовою компанiею вiдповiдно до визнано актив з права користування та
орендне зобовоязання за договором оренди укладеним мiж Пiдприсмством та Головним
управлiнням житлового забезпечення Виконавчого органу Киiъськоi Micbkoi ради
(КиiвськоТ MicbKoi державноТ алмiнiстрачiТ) укладено договiр вiд 01.04.2005 м17.
розрахунковим перiодом для оцiнки прав оренди i зобовоязань з оренди за об'ектами
Hep}xoмocTi вважасться строк дii пролонгацiТ договору.

Величина зобов'язання являс собою теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не
сплачених на таку лату, Оренднi платежi дисконтованi застосовуючи ставку вiдсотка -
додаткову ставку запозичення орендаря,

6.9. Нематерiальнi активи

За piK, tцо закiнчuвся 3 ] zруdня

Немаmерiальнi акmuвu

Варmiсmь прudбання

Залишок на 01.01.iOrOoon,

20I9p.

836

2020р.

83б

Iншi HeMamepialtbHi

акmuвu

836

Акп.в у формi права кориш}ъаш{я на З1.12.2020 0

Аморгизачiя акгlву за 2020 piK 268,0

процеmнi витрати по зобов'язаннях з оренди за

2020 piK

2з,0

погашення зобов'язань 315,94

Ба-паrrсова вафйъ alflIay у формi права

корисгува}шя на З l.|2.2019

298,29

Зобов'язаrшя з оре}Iд4 на З1.12.2019 з15,94



придбання

Вибуло за piK

Власнi розробки

Вибуття або рекласифiкаuiя у призЕаченi для продажу

Iнше (вказати)

Залишок на 3 1, 12.201 9року 8зб

Нарахована аморmшацiя Iншi HeMamepictlbHi

акmuва

Залишок на 01.0 1 .2020року 553

Нараховано за piK 28

Вибуло за piK

За,тишок на З|.12,201 9року 581

.Щля розрахунку амортизацii нематерiальних активiв використовl.ються строки

корисного використання 3 - 5 poKiB.

6.10. Запаси

За piK, u.1o закittчuвся 31 zруdня

CupoBul ta i Maпlepiatu
Куп iвельнi напiв фабрuкаmu mа вuробu
комплекmулочi

Па;tuво

Тара i пtарнi Maпtepialu

запаснi часпlultu

Поmочнi бiо.цоziчнi atillluтu

Мал о tli нн i пt а utв ud к оз t t outy в atl i п р е d лl е пttt

Не з ав е ршен е вuробl t uц mво

Гопtова проdукцiя

ToBaptt
Рсзерв зltецittеttttя Bapttttlcпti cupoBuHu i
м,ап,tерiапiв

Разо"u

6.11. Капiтал

За piK, ulо закiлtчuвся 3l еруdня

Сmаmуmнuй капimсul

Станом на початок та кiнець звiтного року

територiапьнiй громадi м. Кисва

2019р.

1]9

0

]5l

0

5

0

65

0

0

390]55

0

390495

2020р.

13в

0

58

0

3

0

8б

0

0

390] 55

0

390440

2019р.

645000

частка в статутному

2020р,

645000

капiталi належить

a



б.l2. Iншi компоненти власного капiталч

За piK, ulcl закittчuвся 31 zруdltя

Резервнuй ксmimац

t о d аmко вuй в кц а с) е t tuй кап im.a,t

IH u ш й dooa п tKt_lB u it кап i t t t al

Разо.u

резервний капiта,т у розмiрi - це частина нерозподiленого

який був створений вiдповiдно до законодавства УкраТни.

6.13. Нерозподiлений прибуток i дивiденди

За piK, uyl закillчuвся 3l zруdня

За:tчtuоt; lta почапlок перiоdу

Прuбуmок за перirlс)

!ооцiн кч t t е оборопt н ux al; tlt чвiв

Iltшi змiнu

Заlutt.tок на кittець перiоdу

C l,,,.t t tt чtt с пt сl z о п рu бупl.ку, tl a.x e :жt t o z o d rl бю d ж е пtу B i d п cl B id l t o

оо зал;оttоdавсltlвч

6.14. Поточнi зобов'язання

За piK, tцrl закirtч.uвся 31 еруdttя

З аб оре ов al ticпlb п о с l п uч а1 ьн uкаv m овар i в ф о б i m, п oc.ny?)

З аб opz c_lB all ic п,lь з а о пlpluvt ан tшtu в id п ugп ц i в ава rc аu ч

Поmочtti зобов'жаtt.tut за розр{Lх))lжаиu з:

- Бюdэюепло.tt

- з а d о Bz осmр о ковu.\,lu з о бов' яз al п rямu

- зi сmраryваtпtя

- з оп,tапlu працi

- з учасlluкауu

- поплочtli забезпече1 пlrr

- ilttui поmочlti зобов'язшtrя

Разоilt

6.15. ЗабезпеченнrI

Забезпечення на виплаry вiдгryсток персонаlту та матерiальне
заохочення

ЗабезпеченнJI на виплату рiчншr премiй

Забезпечення по судовим справам

2019р.

39б30

0

20299б

242626

прибутку ФiнансовоТ

2020р.

4025 ]

0

20в282

248533

компанiТ,

2019р.

0

6639

0

0

0

0

2020р.

0

777 3

0

0

0

1 555

20l9p.

20

]57

233

31б

0

0

0

1 302

] 3001

15029

202а р.

вв

44в

433

0

0

50

] 551

2347

42197

47114

2019р.

754

548

0

2020р.

93]

1,4|6

D



I

всього забезпечення 1302 2347

б.lб. Податок на прибуток

За piK, tцо закiнчuвся 3I еруdня

Поmочнuй поdаmок на прuбуmок

Зобов'язання з поdаmtу на прuбуmок

Всьоzо

2019р.

44

44

2а2Oр.

215

2]5

7 Розкриття iншоi iнформацii

7.1. Операцii з пов'язаними сторонами

В Данiй фiнансовiй звiтностi зв'язаними вважають сторони, одна з яких мае
мОжливiсть контролювати iншу або здiЙснювати суттсвий вплив на прийняття фiнансових
та операчiйних рiшень iншою стороною, як це визначено в МсБо 24 оорозкриття iнформацii
щодо зв'язаних cTopiH".

Фiнансова компанiс с суб'€ктом господарювання та знаходиться у власностi
територiа_lrьноТ громади М. Киева. Майно Пiдприемства, що перебувас у комунальнiй
власностi, закрiплене на правi оперативного вiдання.

Щепартамент комунальноi власностi виконавчого органу КиiЪськоi MicbKoi рали
(Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii) с представником власника i виконус його
функцiт з управлiння в iнших комунальних пiдприемствах.

пiдприсмство здiйснюс своi щоденнi операцiт з рядом пiдприсмств, якi
контролюються або спiльно контролюються Киiвською мiською радою (КМДА).

Пов'язаними сторонами Пiдприсмства е:

- Киiвська MicbKa рада (КМДА) та пiдприемства, установи, органiзачii, якi
пiдпорядкованi КиiЪськiй мiськiй радi (КМДА);

- ключовий управлiнський персонал.
Пiдприемство скористаJIося виключенням, передбаченим п. 25 МСБО 24 "Розкриття

iнформачii про зв'язанi сторони", щодо звiльнення вiд вимог до розкриття iнформацiТ
СТОСОВнО операuiЙ зi зв'язаними сторонами та залишкiв заборгованостi, з суб'сктами
господарювання, що е зв'язаними сторонамио оскiльки КиiЪська MicbKa рада (КМДд) с
органом управлiння зазначених вище суб'ектiв госшодарювання.

Kui|BcbKa lцiська раdа (КМДД) mа пidпрuеллсmва, усmановu, орzанiзацii|, якi
пid поряd ко в ан i Кui в с ькiй лli ськiй р ad i (К]v[ДД)

КП ,,ФIНАНСОВА КОМПАНUI ,,ЖИТЛО-IНВЕСТ" створено рiшенням КиiЪрали
вiд 18.12,03 J\Ъ275l1150 ,,Про створення комунального комерцiйного пiдприсмства
,оФiнансова компанiя ,,Житло-iнвgст" та лiквiдацiю госпрозрахунковоТ органiзачii,,Житло-
iHBocT".

Фiнансова компанiя заснована на власностi територiальноТ громади MicTa Киева та
вiдноситься до сфери управлiння .Щепартаменту булiвничтва та житлового забезпечення
виконавчого органу КиiЪрали (КиiЪськоi MicbKoT лержавноI адмiнiстрацii).

Фiнансова компанiя с юридичною особою публiчного права, мае окремий баланс,
СвiЙ розрахунковий та iншi рахунки в банках, печатки, шт€tмпи, а також бланки з власними

реквiзитами.
За 2020 piK Фiнансова компанiя проводила з шiдприемствами, що пiдпорядкованi
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виконавчому органу КМР виключно господарськi операцiТ, за укладеними господарськими

договорами.
Всього на кiнець 2020 року залишок суми операцiй, що здiйснювапися з

пiдприсмотвами складае 96 690 тис. грн.

Персонал mа оrutаmа працi
Ключовий управлiнський персонал протягом 2020 року скJIадався з 2 осiб, в тому

числi Щиректор. У 2020 роцi компенсацiя кJIючовому управлiнському персоналу в розмiрi
|279,6 тис. грн включена до адмiнiстративних витрат.

7.2.2. YMoBHi зобов'язання та невизнанi KoHTparсTHi зобовОязання

Фiнансова компанiя не мае умовних активiв i зобов'язань, а також i невизнаних

контрактних зобов'язань.

7.3. Суловi процеси

Фiнансова компанiя е вiдповiдачем у судових спорах про стягнення заборгованостi.

проте на звiтну лату вiдqутнi пiдстави вважати, що в результатi цих спорiв виникне

потенцiйний обов'язок сплатити кошти TpeTiM особам у cуп,Iax бiльших нiж Ti, що бУли

визнанi в балансi.
КП (ФIНДНСОВА КОМПАНIЯ (ЖИТЛО-IНВЕСТ) с позивачем у судових спорах

про стягнення заборгованостi. Проте на звiтну лату вiдсутнi пiдстави вважати, що в

результатi цих спорiв виникне потенцiйний обов'язок TpeTix осiб сплатити кошти.

7.4. Ризики
7.4.1. Крелитний ризик

Фiнансова компанiя усвiдомлюе, що iнвестицiйна дiяльнiсть пов'язана з ризиками i
BapTicTb чистих активiв у мiнливому ринковому середовищi може суттево змiнитись

унаслiдок впливу суб'ективних та обОсктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрям впливу яких

заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний,

ринковий та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включае валютний ризик, вiдсотковий та

iнший цiновий ризик.
Управлiння ризиками Фiнансовою компанiсю здiйснюсться на ocHoBi розlмiння

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

активiв та застосування iнстрlментарiю щодо його пом'якшення.

Крелитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий
iHcTpyMeHT не зможе виконати зобовОязання i це буле причиною виникнення фiнансового
збитку iншоТ сторони. Крелитний ризик притаманний таким фiнансовим iHcTplMeHTaM, як

поточнi та депозитнi рахуттки в банках, облiгацii та лебiторська заборгованiсть,

Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Фонду с оцiнка кредитоспроможнОСтi

контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та буль-яка iнша достУпна

iнформачiя щодо ix спроможностi виконувати борговi зобовОязання,

7.4.2, Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi

ПоТокивiдфiнансовогоiнстрУментакоЛиВаТиМУТЬсявнаслiДокзмiнринкоВихцiн.
ринковий ризик о>iоплюс три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний та вiдсотковий.

Ринковий ризик виникае у зв'язку з ризиками збиткiв, з}ц,Iовлених коливаннями ЦiН На

акцii, вiдсоткових ставок та ваJIютних KlpciB.

a
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Iнший цiновий ризик - це ризик того, що сlтраведлива BapTicTb або майбутнi грошовi
потоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (oKpiM
тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незапежно вiд
того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iHcTpyMeHTa
або його eMiTeHTao чи чинниками, що впливають на Bci подiбнi фiнансовi iнструменти, з
якими здiйснюються операцii на ринку.

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi
потоки вiл фiнансового iHcTpyMeHTy коливатимуться внаслiдок змiн ва-шютних KypciB.

Щля Управлiння ваJIютними ризиками Фiнансова компанiя контролюе частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсязi активiв.

вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива BapTicTb або майбутнi грошовi
потоки вiд фiнансового iHcTpyMeHTa коливаТимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових
СТаВОк. Фiнансова компанiя усвiдомлюе, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись, i це
впливатиме на справедливу BapTicTb чистих активiв.

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових
ВИСОКОiнфляцiйному середовищi, яке с властивим для фiнансовоТ системи
Фiнансова компанiя контролю€ частку активiво розмiщених у боргових зобовО

нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою.

ставок у
УкраiЪи,

язаннях у
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7 .4,3. Ризик лiквiдностi
ризик лiквiдностi * ризик того, що суб'скт господарювання матиме труднощi в ходi

поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу. Фiнансова компанiя не
НаРаЖаСТЬСЯ На значнi ризики лiквiдностi, оскiльки Його зобов'язання перед }п{асниками
обмежуються наrIвними активами.

ДЛЯ УПРавлiння ризиком лiквiдностi Фоншу контролюються обсяги лiквiдних
активiв, якi можуть бути KoHBepToBaHi у грошовi кошти упродовж п'яти днiв.

Аналiз активiв та зобов'язань за строками ii погашення

7.5. Подii пiсля звiтноiдати
Пiсля звiтного перiолу не вiдбувались подiТ, якi мають суттевий обсяг i вимагають

кориГУВання фiнансовоТ звiтностi та можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв,
прийнятi на ocHoBi чiеТ фiнансовоТ звiтностi.

8. Розкриття iнформацii щодо майна, яке перебува€ в управлiннi
KpiM фiнансовоi звiтностi щодо власного майна кП (ФIНАНСоВА КоМПАНIЯ

кЖИТЛО-IНВЕСТ), фiнансовою компанiсю облiковуються кошти, переданi установниками
Фондiв фiнансування булiвництва (ФФБ), за якими Нацiонаrrьнiй KoMiciT цiнних паперiв та

3 I.12,20l9p. 31.12.2020p,
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фондового ринку подаеться кБаланс щодо майна, що перебувас в управлiннi> станом на З1

грудня 2020 року.
Станом на 01 сiчня 2020 року у Фiнансовiй компанiТ функчiонувало 12 ФФБ (вилу Д)

житлових булинкiв. Протягом року - створено 1 ФФБ. Закрито _ 0 ФФБ,

Таким чиномо .,роr".о, 2020 року у КП кФIНдНСовд коМпднUI кЖИТЛо-

IHBECT) функuiонУвало 13 ФФБ, .Щля кожнОго з циХ фонлiв затвердженi Правила фонду

фiнансування булiвництва. Згiдно з вимогами зазначених правил Фiнансовою компанiсю

укладено договори з забудовниками про органiзацiю спорудження об'сктiв булiвничтва та

договори з довiрителями про rIасть у Фонлах фiнансування будiвничтва,

ведення бlхгаrrтер."поrо облiку коштiво що перебувають в управлiннi ФФБ та джерел

iх утворення здiйснюсться Фiнансовою компанiсю вiдповiдно до вимог законодавчих та

нормативних aKTiB' що регулююТь данi питання, згiдно з вимогами Правил фонду

фiнансування булiвництва з використанням про}{ного забезпечення

Щиректор
ПОГРЕБНОИ

Головний бухгалтер чупрун
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