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ЗВlТ Н ЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
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:",::--л1,1 акцiонерним товариством Аудиторська фiрма (Де Вiзу)) (ноdалi - ДуOumорJ проведено

:. , /, фiнансовоi звiтностi Комунального пiдпри€мства (Фiнансова компанiя кЖитло-iнвест>

:,"-:-авчого органу КиlвськоiмiськоIради (КиТвськоТмiськоТдержавноТадмiнiстрацiТ) (кодза еДРПОУ

- ::З55406, мiсцезнаходження - 01601, м. Киiв, вулиця Володимирська, будинок 42) (ноOолi -
: - j-саво компанiя), що склада€ться з Балансу (3BiTy про фiнансовиЙ стан) на З1.\2.202О poKy,3Biry
-:: э rаlсовi результати (3Biry про сукупний дохiд),3вiry про рух грошових коштiв, Звiry про власниЙ
-.- -z.1 за piK, що закiнчився зазначеною датою, i Примiток до фiнансовоiзвiтностi, включаючи стислиЙ

; ,,- - :: з rачущих облiкових полiтик.

-: -эJ,|,думку, фiнансова звiтн;сть, що дода€ться, вiдобража€ достовiрно, в ycix сутгевих аспектах

: -э*:овиЙсганФiнансовоiкомпанiiнаЗ1.12.2020року,iТфiнансовiрезультатиiгрошовiпотокизарiк,
_: закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки
',',1 провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиry (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно

з ]ими стандартами викладено в роздiлi кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi))

-ацого звiry. Ми € незалежними по вiдношенню до ФiнансовоТ компанiТ згiдно з Кодексом етики
-: : Фесiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (включно iз
',' -.ародними стандартами незалежносri) (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в

.,-:а чi до нашого аудиry фiнансовоТзвiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до
- _-irc! РМСЕБ.

""'., ззажа€мо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми i прийнятними для використання Тх

:- ::i.lови для нашоiдумки.

П ояснювальний параграф

Звертаемо увагу на Примiтку 1" до фiнансовоТ звiтностi, в якiй опису€ться операцiйне середовище в

Y'Kpai'Hi та розвиток подiЙ навколо Bipycy COV|D 19. Обставини про якi Йдеться у Примiтках, можуть
продовжувати негативно впливати на фiнансовий стан i результати дiяльностi у такiй спосiб i такою
мiрою, що наразi не можуть буги визначенi. Нашудумку не було модифiковано щодо цього питання.

Ключовi питання аудиry
{лючовi питання аудиry - це питання, що, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими
liд час нашого аудиry фiнансовоТ звiтностi за поточниЙ перiод. l_,l,i питання розглядалися в KoHTeKcTi

-аLIJого аудиry фiнансовоТ звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неТ, при цьому ми не

З.lсловлю€мо oKpeMoi думки щодо цих питань. Ми визначили, що немае ключових питань аудиту,

-эормацiю про якi слiд вiдобразити в нашому звiтi.

чформацiя, lцо не е фiнансовою зв]тнiстю та звiтом аудитора щодо неI

.,-:эз,-iнськиЙ персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання адмiнiстративних
:а*,1х щодо дiяльностi управителiв вiдповiдно до Положення про порядок складання та подання
аа^,tiнiстративних даних щодо дiяльностi управителiв до Нацiональноi KoMiciT з цiнних паперiв та

фондового ринку вiд 09.07.2020 року Ns346, затвердженого рiшенням НацiональноТ комiсii'з цiнних
паперiв та фондового ринку вiд 09.07.2020 року N9З46.
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* : _: -,,,с.,э lлодо фiнансовоТ звiтностi не поширю€ться на адмiнiстративнi данi та, вiдповiдно, ми не

: ::,, ,,, : з;lсновку з будь-яким piBHeM впевненостi щодо такоТ iнФормацii.

:];j-r з нашим аудитом фiнансовоI звiтностi нашою вiдповiдальнiстю € ознайомитися з

: -,, - :-ративними даними, та при цьому розглянуги чи € сутт€ва невiдповiднiсть мiж
: - , , - :-ративними даними та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями отриманими пiд час аудиry,

- -,, . ця iнформацiя f мае виглядтакоi, що мiстить сутт€ве викривлення.

_: *а ocHoBi проведеноТ нами роботи стосовно адмiнiстративних даних ми доходимо до висновку,

:-rE сfi€в€ викривлення цiеi iншоТ iнформацiТ, ми зобов'язанi повiдомити про цеЙ факт. Ми не

:з..,-!1 таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту.

:повiдальнiсть управлiнськоrо персоналу та тих, кого надiлено наЙвиtцими повноваженнями, за

r а н со ву звiтнiсть
-]эз,- *ський персонал Фiнансовоткомпанiтнесе вiдповiдальнiстьза складання iдостовiрне подання

-а-:своl звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтносгi та за таку систему

-,-:iшнього контролю, яку управлiнський персонал визнача€ потрiбною для того, щоб забезпечити

- _- эда н ня фiна нсовоТ звiтностi, що не мiстить сутт€вих викривлень внаслiдок шахраЙства або помилки.
-:,, складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнськиЙ персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi

: *энсовоi компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це

--эсовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про

.-:oepBHicTb дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM випадкiв, якщо управлiнськиЙ
_ _:*ал або плануе лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не ма€ iнших реальних
:-i]-]этив цьомУ.

- - 
-с надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом

- . -:свого звiryвання Фiнансовоi компанiТ.

j :,,товiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
-:_,1 ittи цiлями € отримання обГрунтованоТ впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить

:,-:вого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry аудитор?, що мiстить нашу
-,,,rKy. обlрунтована впевненiсть е високим piBHeM BneBHeHocTi, проте не гаранry€, що аудит,
-эоведениЙ вiдповiдно до МСА, завжди виявить сутт€ве викривлення, якщо воно icHye. Викривлення
,,,ожугь буги результатом шахрайства або помилки; вони вважаються сугт€вими, якщо окремо або в

:.,купностi, як обГрунтовано очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення корисгувачiв, що
-эиЙмаються на ocнoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.

3llконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуемо професiЙне судження та професiйниЙ

--ептицизм протягом усього завдання з аудиту.
-, зi,^л того, ми:
, -ентифiку€мо та оцiнюемо ризики сутт€вого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахраЙства

-,, .омилки, розробляемо й викону€мо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також

--:,".,у€мо аудиторськi докази, що € достатнiми та прийнятними для використання Тх як основи для
-.-: думки. Ризик невиявлення сутт€вого викривлення внаслiдок шахраЙства € вищим, нiж для
:.,-:,,в,|ення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi
-: : - , a{и, неправильнi твердження або нехryвання заходами внутрiшнього контролю;
- :-:иlilу€мо розумiння заходiв внррiшнього контролю, що стосуються аудиry, мя розробки
:, -,.=орських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi

: 
" 

:теt"lи внррiшнього контролю;
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- ццrqшсяо прийнятнiсгь застосованих облiкових полiтик та обГрунтованiсть облiкових оцiнок i

нЕ,вiдних розкрtггтiв i нформа цii, зробле н их уп ра вл i нським персоналом;

-,шх}дим() висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про

j -::.:з,liсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на ocнoBi ОТРИМаНИХ аУДИТОРСЬКИХ

... . :эбиt.lо висновОк, чи icHyc сугr€ва невизначеНiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд

=--,,,.:,., lинiв можливiсть Фiнансовоi компанii продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми

- -,:-,,.,,о висновку щодо iснування cyTTeBoi невизначеностi, ми повиннi привернутИ увагу В сво€мУ

]. - :,_,.тора до вiдповiДних розкрИттiв iнфорМацiТ у фiнансовiй звiтностi або, якщо TaKi розкриття

- : _ :-,,: - е неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi докази lрунтуються на доказах, отриманих

- ' -)'-,, нашого звiry аудитора. BTiM майбутнi подiТ або УмовИ моЖУтЬ прИМУсИтИ пiдприемство

- ,,- .,-,l-и свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

: _ --:€,,1о загальне подання, струкryру та змiст фiнансовоТ звiтностi виключно 3 розкриттям

.:::.,,э-i а також те, чи показу€ фiнансова звiтнiсть операцiТ та подiТ, що поклаДенi в основу tf

-., э - z- ня, так, щоб досягги достовiрного подання.

'., -эвiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований

| -.- чаС проведеннЯ аудиry та суггевi аудиторсьКi результатИ, включаючи будь-якi значнi недолiки

.,:-a,,tи внррiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиry.

',.-акож нада€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали

--:зiднi етичнi вимогИ щодо незалежностi, та повiдомля€мо iM про Bci стосунки й iншi питання, якi

---,. б обrрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це

: --]::вно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

-=::лiку Bcix питань, iнформацiя щодо яких надавалася тим, кого надiлено найвищими

_:---заженнями, ми визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансовот звiтностi

- - _ - *сго перiоду, тобто Ti, якi с ключовими питаннями аудиry. Ми описуемо цi питання в своему звiтi

-,,-:ра KpiM випаДкiв, якщО законодавЧим абО регулятивНим актоМ заборонено публiчне розкриття

-:---: питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми вважа€мо, що таке питання не слiд

:,'_-]злюВати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано

-:::зажати Його кориснiсть для iHTepeciB громадськостi,

Звiт щодо iнших законодавчих та нормативних aKTiB

,Qоmрuмання обов'язковuх KpumepiiB i HopMamuBiB dосmаmносmi хапimалу mо

плоmоспрОможносmi, лiквidносmi, прuбуmковосmi, якосmi акmuвiв mо рuзuковосmi операцiй,

dоОержання iHtдux показнuкiв mа Batшo?, що обмежуюmь рuзuкч за операцiямu з фiнансовuмu

акmчвомч
вiдповiдно до п. 2 p.Il Положення про обов'язковi критерiт та фiнансовi нормативи, а також

j,'tllОГИ, що обмежують ризики в дiяльностi фiнансових компанiй - управителiв при здiйсненнi

- .,lbHocтi iз залучення коштiв, установникiв управлiння майном для фiнансування об'ектiв будiвництва

-. або здiйснення операцiй з нерухомiстю, затвердженого розпорядженням НацiональноТ KoMiciT, що

. - ,':чю€ регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 08.08.2017 року N9зз86 (наdалi -

- -:,<еннЯ NsЗЗ86)та п.3 lX Положення щодо пруденцiйних норматИвiв професiйноТ дiяльностi на

::---:iВоМу ринку та вимог системи управлiння ризиками, затвердженого рiшенням НацiональноТ

.:,,, : з цiнних паперiв та фондового ринку вiд О1.1О.2015 року N91597 (надалi - Положення 1597)

.,,:-ачено/ що фiнансова установа - управитель зобов'язана постiйно пiдтримувати норматив поточноi

- - з дностi - не меншим нiж 20%. Норматив поточнотлiквiдностi - вiдношення загальноi суми грошових

-:.i.1TlB (iх еквiвалентiв) та короткострокових фiнансових вкладень фiнансовоТустанови до ij поточних

:: :/' Э; l. КА п РАво консмтинГ шеt'iýч
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зобов'язань.НормативлiквiдносгiФiнансовоТкомпанiТстаномна ЗL.L2,202ОРоку-479,978L%,СтаноМ

на З1.12.2020 року показник лiквiдностi вiдповiдав встановленому нормативному значенню,

Згiдно п.2 p.ll Положення N93386 та п.4 р. lX Положення Ns].597 фiнансова установа - управитель

зобов'язана постiйно пiдтримувати в процесi здiйснення дiяльностi норматив платоспроможностi не

меншим нiж 8%. Норматив платоспроможносгi - спiввiдношення загальноТ суми власного капiталу

фiнансовоi установи та сумарних активiв фiнансовоТ установи (у тому числi майна, що перебувае в

управлiннi управителя та облiкову€ться на окремому балансi), зважених за сц/пенем ри3ику, Норматив

платоспроможносгi станом на з1.12.2020 року становив t44,t9 %та знаходиВся в межаХ нормативногО

значення.

ПунктоМ 1 p.ll ПолОженнЯ N9зз86 та п. 2 р. lX Положення Ne1597 визначено, Що у процесi

дiяльносгi фiнансовоТ установи - управителя поточне спiввiдношення суми залучених вiд установникiв

управлiння майном коштiв до власного капiталу фiнансовотустанови - управителя не може становити

бiльше нiж п'ятдесят. Спiввiдношення залучених вiд установникiв управлiння майном коштiв до

власного капiталУ на 31,12.2020 рокУ становить 0,18 та не перевищу€ граничне значення,

Вiдповiдно до п.З-5 р. lll Положення Ns3386 та п. 5 р. lX Положення Nq1597 власнi активи

фiнансовот установи мають забезпечувати посгiйне отримання фiнансовою установою чистого

прибрку для формування резервного фонду. Резервний фонд управитель мае посгiйно тримати у

високолiквiдних активах та може використовувати д/гlя виконання зобов'язань лiцензiата перед

установниками управлiння майном.

Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду фiнансовоТ установи передбачаеться

установчиМи докуменТами, але не може буги меншим 5 вiдсоткiв суми чистого прибрку фiнансовоТ

установи, що ма€ буги встановлено вiдповiдним документом фiнансовот установи, 3атвердженим

згiдно з установчими документами.
Фiнансовою компанiею забезпечено отримання чистого прибрку та вiдрахування до резервного

фонду частини чистого прибрку в розмiрi не менше, нiж 5 %,

Згiдно з п.6 р. lll Положення Ne3386 фiнансова установа - управитель ФФБ зобов'язана

забезпечити виконання cBoii зобов'язань перед установниками управлiння майном вiдповiдно до

ПравиЛ ФФБ i укладеногО договору, постiйнО пiдтримуюЧи в процеСi здiйснення свосТ дiяльностi

оперативний резерв в розмiрi не менше нiж 5% коштiв, залучених вiд установникiв управлiння майном,

оперативний резерв фiнансова установа - управитель ФФБ формуе (поповнюс) 3а рахунок коштiв

установникiв управлiння майном протягом трьох робочих днiв пiсля ix надходження, У разi проведення

фiнансовою установою - управителем виплат установникам управлiння майном 3 оперативного

резерву на умовах Закону Укратни кпро фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном при

будiвництВi житла та операцiях з нерухомiстю>, Правил ФФБ i договору про участь у ФФБ фiнансова

установа - управитель поповню€ цей резерв не пiзнiше нiж у мiсячний строк пiсля дати здiйснення таких

виплат за рахунок коштiв, якi надiЙшли на його вимоry вiд забудовника у випадках, передбачених

договором мiж управителем i забудовником.

У Фондi фiнансування будiвництва Nч 1000020068 житлового будинку, що розмiщений за

ад}есою : проспект Правди, 80-82 у Подiльському районi м. Киева, вiдсутнiй сформований

оперативний резерв, загальна сума BHecKiB, зроблених установниками майном -7о297 519,19 грн.,

к)шти на рахунках - 0 грн.

НевiдповiДнiсгь оперативногО резервУ поясню€тьСя ФiнансоВою компанi€ю тим, що кошти

о{tеративного резерву було розмiщено в ПАТ (АРТЕМ-БАНк)). 23.10.2019 року уповноваженою особою

rDонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на лiквiдацiю Пдт кАртЕм-БАнк)) було подано документи

дgржilвному ре€стратору юридичних осiб, фiзичних осi6-пiдприемцiв та громадських формувань для

дерlкавноТ реестрацiТ припиненНя банкУ як юридиЧноТ особИ в €диномУ державному реесrрi

юридичних осiб, фiзичних осi6-пiдприемцiв та громадських формувань.

!., -_/- a _ -(д irэдво консдлтинг п***х

lU



J

У Фондi фiнансування будiвництва Nч 100о020049 житлового будинку Nэ2 (4 черги) на вулj

КрасногО Пахаря, 2-в в селi Петрiвське Киево-Святошинського району КиiвськоТ областi сформований

оперативний резерв не вiдповiдае мiнiмальному розмiру встановленому п,6 р, lll Положення Ns3386,

загальна сума BHecKiB зроблених установниками майном - 43530610,45 грн,, кошти на рахунках на

Зl.L2,2О2О року _ 440426,28 грн. Вiдповiдно оперативний резерв на 31,12,2020 року -t,O\o/o, Не

вiдповiднiсть оперативного резерву поясню€ться Фiнансовою компанiсю поданням пакету документi9

та Дкry готовностi об'екта до експлуатацii до flержавного архiтекryрно-6удiвельного контролю,

Ключовий партнер з завдання з аудиry

Партнером з завдання з аудиry, результатом якого € цеЙ Звiт незалежного аудитора, е flепярьова

олена олегiвна.

Партнер з завдання з аудиry
(номер реесmрацii в Реесmрi oydumopiB

mа су6'екmiв ayOumopcbKoi diяльносmi N9 70194З)

В. о. Генерального директора
(но ме р реесm ра цii' в Реесmрi ау0 u mо piB

mа суб'екmiв оуdumорськоi diяльносmi N9 7019з5)

flaTa надання звiry: 17 лютого 2021 року

О.О. Депярьова

В.П.lващенко

!

OcHoBHi вiОомосmi про оуdumорську фiрму

Приватне акцiонерне товариство Аудиторська фiрма <fle Вiзу>

01001, м. КиТв, вул. Малопiдвальна, 10, офiс 11,

ПрДТ ДФ Kfle Вiзу> включено до роздiлу кСуб'екти аудиторськоТ дiяльностi> Реесгру аудиторiв та

суб'сктiв аудиторськоТ дiяльностi, розмiщеного а саЙтi ДудиторськоТ палати УкраТни www,арu,соm,ца

за Ns 1з7з. Вiдомостi про ПрДТ ДФ кflе Вiзу> внесено до таких роздiлiв Реесгру аудиторiв та суб'ектiв

аудиторськоТ дiял bHocTi :

о t<Суб'екти аудиторськоТдiяльностi>;

о кСуб'еКти аудитоРськоТдiяльНостi, якi маютЬ правО проводитИ обов'язковий аудит фiнансовоТ

звiтностi>>;

о t<Суб'€Кти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансовоТ

звiтностi пiдп рисмств, що ста новлять суспiл ьни й iHTepec>,

_: ,. -, ёоdоеmься фiнансово звimнiсmь Комунольноzо пidпрuемсmво кФiнансово компонiя кЖчmло- iнвесm) Вчконавчо2о ор2ану

_ _ : := _ э ,чiськоi, роdч (KuiBcbKoi MicbKo,t, оержовно| оdмiнiсmроцii,) сmоном но з1,12,2020 року

ýfT qlal/l ]"пРдtо /i кФ{сДтrинr пеt'iýц
;::i" _ " .l: ]: ],,,_

6



Додаток 1

[о Нацiонального положенrrя (стаrrларту) бlхгалтерського облiку
l <Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтностi>>

l: еконоNIlчноl дtяльностl за КВЕ[
_ ;]е_]ня кiлькiсть працiвникiв ' 30
--:еса, телефон 0160l, м. Киiв, вул. Володимирська, ЛЪ 42, тел.201.-20-47
_:lзtlця вил,riру: тис. грн, без десяткового знака
:-_зfeнo (зробити позначку <v> у вiдповiднiй клiтинцi):

: _Lr.lоженняN,I (стандартами) бухгалтерського облiку
.,.:i;кнародниN,lи стандартами фiнансовоТ звiтностi

Баланс (Звiт про фiнансовий стан) без ФФБ
наЗl.,122020 р.

Коди
21 01 01

32855406

8039100000

150

64.99

MaNs l Код за д 1801001

Актив Код
рядка

на початок звiтного
перiолу

На кiнець звiтного
перiоду

1 2 J 4
I. Необоротнi акгиви

Hl активи: 1000 28з 255
BicHa 1001 836 836

накопичена амортизацlя 1002 553 581
].],]вершенl капiтальнi iнвестицii 1005

a:t]BHi засоби: 10 0 12з4 206з
первlсна BapTlcтb 10 1 з738 4380
]нос 10 2 2504 2317

1сть 10 5
i бiологiчнi активи 1020

- .. ]cTpoкoвi фiнансовi iнвестицii:
жr обпiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприсмств 10з0
-lI1 фlнaнcoBl lнвестицi'i 10з 5

кова дебiторська заборгованtсть 1040
] _, :ОЧенl ПОДаТКОВl аКТИВИ 1045
. . :1еOооротн1 активи l090

} сь,iго за роздiлом I 1095 1517 2318

II. Оборотнi активи

1 100 390495 з90440
запасu ] ]01 340 285

не 1 102
?опlоба ] ]03

1 101 390] 55 390 1 55
_..Hl бiологiчнi активи 1110

||20
ванlсть за продукцiю, товари, роботи, посJryги ||25 149,7 1549

.-: :aЬка ЗаООрГОВанlСТЬ За РОЗРаХУНКаМИ:
, j :::l1\Iи аВансамИ 1 130

1 135 5 5
з податку на п 1 13б

ь iз нарахованuх doxodiB ] ],l0 1 ]7з 1]90
_jýt:,JiL*bка заЬоргованiсть за розрzжункаl{и iз внутрiшнi
зirýffilшiiв 1 145

1 155 4066зl з06824
-.lзсовi iнвестицii 1 160

1 165 89 149 22613,7
] 1бб

._., -.:,_2 € oaHKcLT l ]67 89149 22б1 37
1 170

1 190 12l88 121'84
з_: i,l о rr II 1195 90 1 138 938329

lгп ЕешбороТнi aKTrrBи, 1"гримуванi для продажу та групи вибуття 1200

1300 902б55 940647

}

a

] ,.. :i.зiBa-TeHTrr



Пасtrв

L В.Tасниri капiтал

овано2о с капlmал

ий збиток

-, 
= _c,TpoKoBi зобовiязання iзабезпечення
: ].a.](rбов'язання
:_,:_;] L]3HKlB

: -:].]вязаннJI

. __,ltll
jtrI. Поточнi зобовlязання i забезпечення

ванlсть за:
. : _ :. ] зli\lи зобов'язаннями

j ,:. :a]боти. послчги

- .:;tc.ti з податку на

. -.,, j{ка}lи з оплати

заб, 1,1l|4u aвaHcaMu
- - -; ;pedumopcbKa заборzованiсmь за розрахунка.llll з

1шнlх
-.:1 Заоезпечення

- _,:очнi зобовlязання

fV. Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,
ими для п та грyпами

irj.liHc

Керiвник

]о,Tовний бухгалтер

-l-: ,:,: З :]t]РЯЛ}. ВСТаНОВЛеНОМУ ЦеНТРаJIЬНИМ ОРГilНОМ
: - . :, l]i. цgl реаrlзl,с дер;{{авну полiтику у сферi статютики

ька

шI

v
Погребной BiKTop Петровлтч

(iнiцiали, прiзвище)

ЧупруI Ма_ргарита МиколаiЪна
(iнiцiали, прiзвtщlе)

U

:: aченнЯ



I
Додаток 1

Що Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку
1 <Загальнi вимоги ло фiнансовоi звiтностi>

пенсiйного забезпечення). H.B.i.y. Ja I\DEЛ
30

Коди
2| 01 01

3285540б

8039100000

150

64.99
:, l: економiчноr дiяльностi

_ -:еJня кiлькiсть працiвникiвl

Баланс (Звiт про фiЕансовий стан) ФФБ
наЗ1.12.2920 р.

Код за

Актив

I. Необо
bHi активи:

первlсна
Еакоrrичена амортизацiя

Незавершенi капiтальнi iнвестицii
JcHoBHi засоби:

знос
:{ВеСТИЦlИНа Н xoMlcTb

Jo бiологiчнi активи
:ОВГОСТРОКОВ1 нансов1 1ЕIвестиц11:

якi облi ються за методом участi в капlтilлl lнших
HcoBi iнвестицii

ька ванlсть
чен1 податков1 активи

сього за роздiлом I

II. Оборотнi активи
:llаси

l запасu

точнi бiологiчнi активи

BaHicTb за продукцiю, то
_ ; :- ; ТОРСЬКа заборгованiсть за розрахунка\,{и :

-: вIIJоНИМИ аВансаМи
,.1ю-]жетом

To}ly числl з
|mь в Dохоёiв

бiторська заборгованiсть за розрахункап4и lз внутрlшнlх
-]а\ункlв

,oBaHlcTb

. lчнi фiнансовi iнвестицiТ
:] та 1х еквlвttленти

2опllвка

u в банксtх

активи
э ,tГ0 3Д ом II

Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи вибуття

1сна

zomoBa

1801001

на початок звiтного
перiоду

157331

о

I

l
Код

рядка
На кiнець звiтного

перiолу

1 2 J 4
активи

1 000
lTlcTb 1001

1 002
l 005
1010

тlсть 101 1

1012
1015
1020

1 0з0
1035
104
l 045

активи 1090

I095

1 100

I10]
] ]02
I I0з
] 104
1110
Il20
1125

1 130 l44461 1 5з09з
1 135

1 1зб
] ]10

1 145

поточна
1 155

l 160

1 165 2441' 42з8
] 1бб
I ]б7 2441 4238

в 1 170

1 190

1 195 l46902

1200

1300 l46902 157331



-:-.fовження додатка 1

1 5733 1

Пасив

I. Власний капiтал

l,,пt,ч. внескu do Hozo капlmал

_ ::iкоВии капlтаЛ

збиток
- ; _' ..]ачении каПlтil,ч

:,:. 1 ЧеНиИ капlТаЛ
} сього за роздi

II. flов зобов'язання i забезпечення

банкiв
- 

- " ] _]овгостроковi зобов'язання

забезпеченrrя

}'сього за iлом I[
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення

банкiв

.- ..чна нlсть за:f _ _ згостроковими зобов'язаннями

Керiвник

Головний бухгалтер

-: -: : ].i_]K\, всIанов.]ено]\ry центральним органом
: ,:. _ :;з--t jзr с .]ep;+iaBн}, полiтику у сферt статлстики

послуги
- . ]:]\}нками з бюджетом

l1.1r чисJi з податку на
вання

]:\\'нкаМи З оплаТи
,анu.1|1u аванса,л,lu

- .. -; креdumорська заборzованiспlь за розрахункамLl з
Ia.L,,llL

гованlсть 1з внутрlшнlх

ом III
I\ . Зобов'язання, пов'язанi з необоротними активами,

жy. та групами виб
:=..нс

l
Погребной BiKTop Петрович

(iнiцiали, прiзвище)

Чупрун Маргарита Миколаiвна
(iнiцiали, прiзвище)

{КЁ
/ оО*-9/ кq

-='Y к

4q{fl#ifrl
О.Ъ\Ичпп

," 91\ i
*-,"')'t



,Щата (piK, мiсяць, число)
КОМУНАЛЬНЕ ПЦПРИ€МСТВО (ФIНАНСОВА КОМIIАНIЯ (ЖИТЛО-

]Iтттиемство IHBEсT> виконАвчого оргАну киiвськоi MIcbKoi рАди (киiвськоi за еШПОУ
Mlcbкoi дЕржАвноi лдмlн tстрАцli)

(найменування)

Коди
2|l0tlOt

3285540б

Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд)
за 2020 piK

Форма Nч 2 Код за Д{УД EsOr00'

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код

рядка

за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод попереднього

року

l 2 J 4

. : ;iit :оход вiд реалiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 8857 |0з446

_ . .зартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)

Р.l _,Bltl"t:

:,:l1r ток

2050 (2929) (100l 18)

2090 5928 зз28

, i,,-..к 2095

- "rераuiйнi 
доходи 2\20 9494 8278

_ -.:тративнi витрати 21з0 (6985) (6з35)

: ,-','- на Збут 2l50 (4576) (5204)

. _:rацiйнi витрати 21 80 (1 10з) (1067)

ftrшсовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
rзпбrток 2\90 2,758

2|95 (l000)

_: -::_]\'часТ1 В каПlТаJIl 2200

*.=энсовi доходи 2220 67,15 9006

_ _ ]t,0_]li 2240 111

э ох i d в id бл аеоdiйн o| d опо-м о?u 224 ]

:.aJЗi ВlIТРаТИ 2250

Вrтатп вй }"racTi в капiталi 2255

, _ :,:l:aTtl 22,70 (5з) (21)

fiпrнсовий результат до оподаткування:

пэшбrток 2290 9480 8096

2295

Рте-:т r':охiд) з rrодатку на прибуток 2300 (l707) (l45,7)

?Цr,пЁ::ах 
(збrтгок) вiд гrрипиненоi дiяльностi пiсля

tsgдв:пваш:я 2з05

:.l фiнансовий результат:
тOх 2з50 ,7,1,7з

6639

2з55

}.



П. СУКУПНИЙ ДОХIД

Стаття Код
рядка

Ja звlтнии

перiод

за аналогiчний
перiод попереднього

року
1 2 J 4

- _ -.. r цiнка) необоротних активiв 2400

_ :j . r цiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405

, .;.i KvpcoBi рiзницi 24l0
ЪСТrа iнrпого сукупного доходу асоцiйованих та спiльнrо<
гIтlгilЕ€ýств 2415

2445
, iI l j С\ к\'пнIlIl дохlд до оподаткування 2450

:, : ne прттбуток, пов'язаниЙ з iншим сукуIIним доходом 2455

. - ,;l;l с\ ы\,пниI"l дохiд пiсля оподаткування 2460
, л-.l;l roxi: (сума рядкiв 2З50,2З55 та2460) 2465 ,77,7з

66з9

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Стаття Код
рядка

Ja звlтнии

перiод

за аналогiчний
перiод llопереднього

року
1 2 J 4

_ :: ' ,:] ЗаТРаТИ 2500 642 ,l57

- -., -. _'r-TaTY ПРаЦi 2505 94l9 8,7,70

: ji:1 на соцiальнi заходи 25 10 215| 19з 9

25l5 574 5,76

_ :, - .,1i{ I ВИТРаТИ 2520 2801 l00682

2550 15593 ll2724

}

ry. розрАхунок fIокАзникIв приБутковостI АкцIЙ

Стаття Код
рядка

за звiтний

перiод

за аналогiчний
перiод попереднього

року
1 2 J 4

сре_"qьорiша kiльkicTb простих акцiй 2600

Сввшована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605

|fu:ýE щшбlток (збиток) на одну просту акцiю 261,0

Рrgевцанггй Iшстий прибуток (збиток) на одну просry акцiю 2615
: : _ -: a,fН\ ПРОСТУ аКЦiЮ 2650
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,Щата (piK, мiсяць, число)
KOMYIIAJьHE ПЦПРИ€МСТВО (ФIНАНСОВА KOMIЬHШгтrшФво dкитло-IнВЕст> викоIIАвчого оргАну ки[вськоi MIcbKoi за едПоу
р.Ад{ (киiвськоi MIcbK9i дЕржАвчоi АдмIнIстрАцII)

(найменування)

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) без ФФБ
за 2020 piK

Форма Jtlb З Код за ДКУД ЕOЮЙ

Коди
2| l0t l ot

3285540б

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за ана.llогiчний
перiод

попереднього року
1 2 J 4

ýх к-ошгЬ у результатi операцiйноiдiяльностi
шот-лення вiд:
LtrзашiТ пролукпii (ToBapiB, робiт, послчг) з000 l 0536 7124

в 3005
.._. :]ofaTкy на додану BapTlcTb 3006

эансvвання 3010 9 9
_ - :: ;:_1я в1.] отримання субсидiЙ, дотацiЙ з0l l
Е , ..-=q aBaHciB вiд покупцiв i замовникЬ з015 29l 74

- 
.].;: j-Ч В1.] ПОВеРНеННЯ аВаНСlВ 3020 з21 4|,790

. - - :i:! tsL_] вIдсоткlв за залишками коштiв на поточних
з025 910з 8з66

зt: операцtйноt 3040
з095 249815 18,129,7

з 100 (з7з2) (57з8)

з 105 (7187) (6,753
соцlilJlьн1 заходи з 110 (2025) ( 1 824)

tB 31 15 (5,792) (6580)
з lз5 (10758 1) (226414)

-]п"lату повернення авансlв з 140
з 190 (5з 12) (з292з)

вiд операцiйноi дiяльностi 3195 13844б в5572)
L rIт цоштrв у результатi iнвестицiйноiдiяльностi
h,в::ц=шя вiл реалiзацiТ:

li"lвестицtй з200
з205 1з1

ai_] отриманих:

з2l5
з220

]:- _]ерlIвативlв 3225
з250

.: _alI_]оання

-эзстицiй з255

::tTIIBlB з260 (1458) (1060)
з2,70

з290 (1 10)
[,цц. - , , _ ,. !. шrтiв вiд iнвестицiйноiдiяльностi з295 (1458) (1039)

езr,;rьтатi фiнансовоi дiяльностi

зз00

з305
зз40

зз45

зз50
з355
зз60
з390

- . .Б вц фiнансовоТ дiяльностi 3395
bttr коштiв за звiтний од 3400 136988 (3бб11)
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ПРИМIТКИ ДО ФIнАНсовоi звIтностI комунАльного шдпри€мствд
,,ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (ЖИТЛО-IНВЕСТ)) ВИКОНАВЧого оргАну киiврАди

(киiвськоi MICbKoi дЕржАвноi АдмIнIстрАцII) 2020 PIK
k muсячах ?рuвень)

1. Jагальна iнформацiя про Фiнансову компанiкr

It tl tt.ttеНуваННЯ
-, ,-эаiнською .14oBolo повне,. КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИ€МСТВО (ФIНАНСОВА КОМПднIЯ
.+,I,1ТЛО-IНВЕСТ) ВИконАвчого оргАну киiврАди (киiвськоi мIсъкоi

- Е PiitABHoT АдмIнIстрАцIТ).
--',::lаiнською 

l,tовою скорочене: КП кФIНАНСОВА КОМПАНIЯ dКИТЛО-IНВЕСТ)

lОрчduчнuй сmаmус
-.-l ,iФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (ЖИТЛО-IНВЕСТ> (dа,пi - (DiHaHcoBa компанiя) € юридичною
.,,:,боЮ з моменту державноi peccTpauiT, створене рiшенням КиТвради вiд 18.12.200З року
,'".]-5'1150 кПро створення комунального комерчiйного пiдприсмства кФiнансова компанiя
,:,,rT.-ro-iHBecT) та лiквiдацiю госпрозрахунковоТ органiзачiТ dКитло-iнвест).

-. _ '.:панiя заресстрована державною алмiнiстрачiсю Шевченкiвського району в м. Киевi
- ] ]004 року вiдповiдно до свiдоцтва про державну ресстрачiю М 010704 вiд О2.О2.2004

, :.lанiя заресстрована як фiнансова установа вiдповiдно до Розпорядження !ержавноi koMicii
. \,-Iювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни. Рiшення М 109 вiд 04,0З.2004 р. про видачу

: -_'_-ITB& про ресстРацiю фiнаНсовоТ установи, ресстрацiЙний Nq 13100045, Свiдоцтво cepii ФК
_ ..: 04.0З.2004 р. TepMiH дiТ Свiдоцтва - безстроково.
_ - - ]арська дiяльнiсть здiйснюсться вiдповiдно до вимоГ I]ивiльного та ГоспоДарського
:- -iB УкраТни, iнших aKTiB чинного законодавства Украiни

, - - -1OBHllKu

- '_:.-.aоВа компанiя заснована на власностi територiальноi громади MicTa Кисва та вiдноситься
, - jFll 1'правлiння Щепартаменту булiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу

, . -ькоi rricbKoT рали (КиТвськоt MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ).
-:j \,1 Н& З1 грулня 2020 року l00 % установчого капiталу ФiнансовоТ компанiI належить

_ : _::а-rьнiй громадi м. Кисва.

| , ,,:.t 0iя.lьносmi

-- :.:--]Ю коштiв фiзичних та юридичних осiб для фiнансування масового житлового

- '._,;теl:i iнвестування у булiвництво; надання фiнансових послуг з ]\{етою одержання
::-, . \ прзв-liння фiнансовими активами з метою фiнансування будiвництва.

,,::ttt diя-lьноспli
: , , ].: _]iя.lьностi КП кФIНАНСОВА КОМПАНIЯ (ЖИТЛО-IНВЕСТ) с залучення коштiв
:1,,::,_з rправ.-тiння маЙном лля фiнансування об'сктiв булiвництва таlабо здiйснення
. ,-. , ..-.rItr\f iстю, Компанiя для здiйснення своеТ дiяльностi отримала необхiдну лiцензiю
-,_:, . :;,;нtrз.lсно\f\, чинним законодавствопr УкраТни, Лiцензiя серiя АВ Jф б148бб вiд

}



|,)plaH управлiння
:IapTaMeHT булiвництва та житлового забезпечення виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT
:lrт (КиТвськоТ мiськоI державноТ алмiнiстрачii).

\Iiсцезнахоdлсення

1.сцезнаходження ФiнансовоТ компанiТ: УкраТна, м. КиТв, l

. 1i_)1 .

:::3сстрована Фiнансова компанiя за адресою: УкраТна, м.
--екс 01б01.

вул. Вололимирська, бул,. 42, iндекс

Киiв, вул. Вололимирська, бул,42,

l:_lфittitiHct сmорiнка в Mepeшci lнmернеm, на якiй dосmупна iнформuцiя про Фiнансову
- ,.\tll{lHiЮ

-,,-,l 
. zhitlo-invest.kiev.ua/

, .- bKicTb працiвникiв компанiТ станом на 31, |2,2020 року склаJIа З0 осiб.
, . , :.:oBi особи мають вищу ocBiTy та отримали сертифiкат НацiональноТ KoMiciT з цiнних
-, ::iB та фондового ринку, якi дають право здiйснювати дiТ, пов'язанi з безпосереднiм
: ::]женням професiЙноТ дiяльностi на фондовому ринку.
-._;ець звiтного перiолу (З|.|2.2020р.), компанiя не мас фiлiй, вiдокремлених структурних
.:, з lt.-тiв та представництв.

-'_..:Ова звiтнiсть складена 15.02,2020 року та затверджена до випуску 19,02,2020р.
:: _rэом пiдприемства Погребним В.П.

j. - .,tiчне сереDовuu4е, в яколlу ПiDпрuемсmво зdiйснюе diяльнiсmь
- - :оцi Пiдприсмство здiйснювfu,Iо дiяльнiсть в умовах нестабiльноТ економiчноТ ситуацiТ в

: :.1\II] негативними факторами цього року с кризовi явища в eKoHoMiui спричиненi
_:.iНЯ\{ на територiТ Украiни Covid-19, посиленi в YKpaiHi реформою

rIJ

. -,,-.. Bi обсяги житлового будiвництва знизилися майже наZOYо.. -,,-.. Bi

: , ,-,li: prTHoK HepyxoмocTi зiткнувся з такими проблемами:

-po:a;KiB рiзко втратили вiдвiдувачiв як потенцiйних покупцiв, що спричинило
]; грошових надходжень до булiвельного бюджету витрат;
.:aэ\ xo\{ocTi були не готовi працювати iз покупцяпtи у онлаЙн режимi,
, ,5}'.-ти розробленi електроннi комунiкацiйнi iнструменти спiлкування продавцiв та

ЧеL.,g3 з\,пинкч транспорту, як мiського так i мiжмiського виникли проблеми iз
jr:iве-rьникiв на майданчики новобудов. Близько 70% булiвельних компанiй

,,: збо i взагалi тимчасово призупинили булiвельнi роботи,
] - заб1:овникiв виникли тимчасовi трулнощi iз фiнансуванням булiвельних робiт.

. ,, шо банки до цього часу не кредитують забудовникiв, вони були вимушенi
: .зt]i' роботи та економно використовувати наявнi фiнансовi ресурси, Bci цi
., -.;acTi вп.lrlнули на приЙняття рiшення iнвесторами про купiвлю житла.

. -:-,],, a, банкr про фiнансову стабiльнiсть за червень 2020 показав, що кнаслiдки
:,:-::,. ,-illT.-la помiтнi, але короткотривалi та частковi> - пiд час карантину

-: ,l::_.,ь знIlзи,lася на 40О/о, але вже наприкiнцi травня ринок почав помiтно
, ].]-,:.,. с НБУ: кОскiльки булсектор не пiдпадав пiд карантиннi обмеження, на

: - ,--:_ з_.1I1н\,в виключно рiзкиЙ короткостроковиЙ спад попиту. Близько 20О/о

"l1-1-!,зL] за\{орожено, в першу чергу через недостатнiй запас лiквiдностi



- -:,зникlв,

::..-liнськиЙ персона,т вживас Bci на,тежнi заходи лля пiдтримки стабiльностi дiяльностi та
:,:.к\,ФiнансовоI компанiТ, однак не може перелбачити Bci тенденцiТ, якi можуть впливати

- _ ::,--Ho\IiKy Украiни, а також те, який вплив вони можуть мати на фiнансовий стан ФiнансовоТ
..зiТ, Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського

_ _ , _:JalY.

- (]cHoBlt пiдготовки, затвердження i подання фiнансовоi звiтностi

_ _ Концептуальна основа фiнансовотзвiтностi

- ,*...lва звiтнiсть ФiнансовоТ коп,tпанiТ за 2020 пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
, -. -:!TiB фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ) iз застосуванням принципу iсторичноТ собiвартостi.

,--.lт},аrlьною основою фiнансовоТ звiтностi Пiлприемства за piK, що закiнчився З1 грулня
_ - :.,)к\:. € N4iжнаролнi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), Bci iнтерпретачiТ KoMiTeTy з

:: :€т&цiй мiжнаролноТ фiнансовоТ звiтностi (IFRIC) в релакцiТ, затвердженiй Радою з

: -:]о.]них стандартiв фiнансовоТ звiтностi (Рала з МСФЗ), що дiють станом на 31 .12.2020

_ l _ -.. що охоплений даною фiнансовою звiтнiстю складас звiтний 2020 piK,

_ ] lrентllфiкаuiя фiнансовоТ звiтностi
- -:.ово звiтнiсть ФiнансовоТ компанiТ с фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка
_ -. rTeTi задовольнити потреби користувачiв, якi не можуть вимагати складати звiтнiсть
., _ з iхнiми iнформацiйними потребами. Метою фiнансовоТ звiтностi е надання iнформачii

_.нансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки, яка с корисною для
. :,trго кола користувачiв у разi приЙняття ними економiчних рiшень,

: : Ва.rюта подання звiтностi та функчiональна валIота, сryпiнь округлення
- _ - ; подання звiтностi вiдповiдас функuiона,тьнiй валютi, якою е укратнська гривня.
] - _:--ч]в& звiтнiсть складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

: : Прlrпl,щення про безперервнiсть дiяльностi
. _.::нсова звiтнiсть була пiдготовлена на ocHoBi припущення про безперервнiсть дiяльностi,

.__lно до якого реа-пiзаuiя активiв i погашення зобов'язань вiдбува€ться в ходi звичаЙноТ

.-_.Ti, Фiнансова звiтнiсть не включас коригування, якi необхiдно було б провести в тому
_-:.,,. якби Фiнансова компанiя не могла продовжити провадження фiнансово-

до принципiв безперервностi дiяльностi.

lrToTHi облiковi судження, оцiнки, припущення та невизначеностi
Ею на винесення професiйного судження надано Щиректору та Головному бlхгалтеру

- :,Boj' компанii.
.. припуrчення про майбутнс та iншi ocHoBHi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну
.... rlожуть послужити причиною сутт€вих коригувань балансовоТ BapTocTi активiв та
.:---нь протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Припуrчення та
.:_ ]нёч€ння ФiнансовоТ компанiТ заснованi на вихiдних даних, якими воно володiло у

:озпорядженнi на момент пiдготовки цiсТ фiнансовоi звiтностi. Однак поточнi
,-;l t припущення щодо майбутнього можуть змiнюватися внас:riдок ринкових змiн або
1. - ро_lьних Фiнансоdiй компанiТ обставин,


