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Додmок l
до Нацiоншьною положсяш (mrrларту)
б)мерською облiку 1 "Зашьнi вимоп до фiнансовоi звiтноmi''

Пiдприемство KoM5llrшbHe пiдприсмство "ДIIIПРоВськиЙ
MicbKoi ради

Щата (piK, мiсяць, чиоло)
Ь]IЕКТРОТРАНСПОРТff {нiпровськоТ заСЩПОУ

Територiя м ,Щнiпро I{ентршьний район за коАтуу
органiзацiйно-правова форма гооподарюваняя Комунальне пiдпрксмство за КопФг
Вид економiчноi дiяльноотi Паоажироький наземяий цlанолорт мiоького ъ примiськоrо опоJI)чення за КВЕ!
Середня кiлькiоть працiвникiв 1 2 бt8
Адреоа, телефон
Однниця впмiру: тио
Nч2), грошовi показники якою навомъоя в грнвнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положенffями (отандартами) бlхгалтерського облiку 
|

за мiжародними стандарmми фiнаноовоi звiтностi 
l

Баrанс (Звiт про фiнансовшй стан)
на 30 вересня 2019 р.

Форма М1 Код за ЩКУ 180100l

Актив
Код

ппдка
fla початок

звiтного петriодч
lla кillець

звiтllого ltenio,tl
1 2 J 4

I. НеоборотrIi irкlrви
Нематерiшьнi актIлви 1 000 11 1з

первrона варпсть 100l 580 588

накопичеllа аморткзацlя 1 002 569 5,15

Незавершенi капiтальнi iнвеотицii l 005 |15 з64 |46 1,18

OcHoBHi заооби 0 0 337 88б 429 446
лервlсна варпоъ 0 59l 0l 710 708
знос 0 2 25з |29 28| 262

Iнвеопцiйна нерцомiоъ l0
Первiсна BapTioTb iнвеотицiйноi HeplxoMooTi 10 6

Зноо iнвеотицiйноj Hep}xoMooTi 10 7

Ловгоотроковl Оlологlчнl активи 1 020

Первiона BapTicTb довгоотрокових бiологiчних активiв 1 021

Накопичена аморткзацiя довгоотокових бiологiчних активiв 1022

Щовгоотроковi фiнансовi iнвеотицii:
якi облiков}тоться за меюдом paoTi в капiгалi
lнших пrдприемств 1 030
iншi фiнаноовi iнвестицiI 10з5

,Щовгоотрокова дебiюроька заборговвнiсть 040

Вiдстро,lеrri подаковi активи I045
Гулвiл 1 050

Вiдотроченi аквiзицiйнi витрати I060
Залишок коштiв у централiзованих отрехових резервних фондах l 065

Iншi необоротнi активи l090
Усього зл роздiлом I 1095 513 2бl 575 б07

П. Оборотнi лктиви
Запаои 00 82 088 100 263
Виробничi запаси 01 79 204 9з 343
Незавершене виробництво 02 265 6 764
l отова продукцlя 03

l овари 0.1 2з1 56
l lоmчнi бiологiчнi активи 10

.Щепозити переотрахтвання 15

Векселi одержанi 20

,Щебiюрська заборгованiсть за продукцiю, товари, робош, послуги 25 47з з0 16,7

,Щебiюрська заборгованiоть за розрахунками:
за виданими аваIIсами l l30 1 _r _r _1 1 117
з бIоджеrcм 1 135 1 z42 162
у юму чиолi з податку на прибуюк 1 I36 | |9,7 1 087

Щебiтороька заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв ? 140

Щебimрська заборгованiсть за розрs\тнками iз внутрiшнiх розраryнкiв .15

Itlша поточна дебirорська заборгованiоъ 55 2 96| 2 16l,
Ilоrcчнi фiнакоовi iнвеотицii 60
Грошi та Тх еквiваленти 65 30 66.1 26 112

66 9.1 535
Рах]нки в банках 67 30 470 25 8,7,7

l3итрап майбутtl ix лерiодiв 70 8 1
Чаотка перестраховика у сlржових резервах 80

У ЮМУ ЧИОJП В:

резервж довюстоювих зобов'язань
181

резервах зОиткlв або резервах налеruих виплат l l82

коли
2019 10 01

з26|6520

12101з7500

l50
49 JI



резсрвах незаробленкх премiй 8з
tнших сц)ахових резервах 84
нш] оборотнI активи 90

)'cboro за роздi.rом П 95 19 769 1б1 34б
ПI. }Iсоборотнi активи, утримуванi для продrorry, та групи вибуття 200

Бдtлtlс 300 б33 030 ?3б 953

ний (пайовий) капimл

Емiсiйший дохiд

и и капrтал

(141 914)
ии капrтал

Ви,тl^rений капiтал

н шl довгостоковl зобов язан ttя

заОезпечення виIрат перооналу

у rc]lfy чиол:
резерв довюсlрокових зобов'язань

резерв належних виплат

в на виплату лкек-по

[II. Пото.rпi зобов'язання i забсзllсчсIlня

коел, видакl

mчна кредкторська заборгованiотъ за одержними авансами
rcчrIа кредитороька заборгованiоть за розраryнками з ]лаониками

Вiдотроченi комiсiйнi доходи вiд
Iншi поючнi зобов'язання

i'язання, пов'язаrli з необоротнлlми активами,
утримуванlrмl{ для 1lpo/laflý., та групами вибуття

7.,1"-.
лQ- l,

КерЬrrик

Головпий бухга,тгер

I Визначаетьоя в порядку,

Кобець Володимир Вiкторович

Кулпбаба Iрина IBaHiвHa

виконавчоТ влади, що реалiзуе державну полiтику у оферi отатиотики.
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Пiдприемство Комушалыrе пiдприсмство l'Щ:ППРОВСЬКИIi
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ",Щн iпр ов ськоТ м i с ь K.oi ради

{ата фiк, мiсяць, число)
за СfРПОУ

кодI
2019l10l0l

з2616520

(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сlrсупниir дохiд)
за 9 МiсяцЬ 2019 р.

Форма N2 Код.u ДКVДГ- tBOtOm l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтнrri=r
перiод

За аналогi.Iний
перiод

trопсредIrього
рокY

1 2 3 1
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) 2000 127 06з 71 429
Чuсmi заробленi сmраховi премii' 20]0

премi i' пi dпuс aHi, в a]l о в а сума 20] ]
ПРеМii:, переdанi у пересmрахувалtня 20]2
змiна резерву незаробленuх премiй, всlлова сума 2013
зл,llна часmкu пересmраховuкlв у резервi незаробленuх премiй 2011

Собiвартiсть реалiзованоi проryкцii
(товарiв,робiт, послlrг) 2050 ( 528 853 ( 470 745 )
Чuсmi понесенi збumкu за сmраховllлlu вuплqmсLмu 2070
валовltlyr:

пDибчток 2090
збиток 2095 ( 40l 790 ) ( 399 316 )

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервж dовzосmроковuх
зобов'язань

2 ]05

loxid (вumраmu) Bid з.lttiнu lнлuцх сmраховuх резервлв- 21 10
змlна lHulllx cmpaxoвllx резервlв, BcUloBa су.fulа 2]]]
змlнсl чqсmкu пересmраховuкlв в lHulllx сmраховuх резервах 21]2

Iншi операцiйнi доходи 2|20 44z 978 4з4 з48
у mому чuслl:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuыв, яю оцtнююmься за
справеdлuвою варmiсmю а

2l2 ]

doxid Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнuх aKmuBiB i
с i л ь с ь ко е о с п о d а р с ь ко i' п р о dv к ц i i'

2 l22

doxid Bid вuкорuсmання кошmiq вuвiльненllх Bid
опоdаmкувсlння

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2130 ( 50 148 ) ( 42 668 )
Витрати на збут 2l50 ( з42 ) ( 275 )
Iншi операцiйн витрати 2180 ( 26 833 2l 864

у mому чuслl:
вumраmu Bid змiнu варmосml aKlпuBlB, якl оцlнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

218 ]

вumраmu Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнuх qкmuвiв i
сiль с ь ко zo с поd арс ько i' пD оdукцi i'

2 ]82

Фiнансовий рвультат вiд операцiйноi дiяльностi:
приблток 2 190
збрrток 2|95 ( 36 l35 ) ( 29 775 )

,ЩОхОд вiд 1^lacTi в капiталi . 22(l()

Iншi фiHaHcoBi доходи 2z20 67з 5 246
Iншi доходи 2240 2 44з 2 962

у monly чuслl:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопол,tоzч

224 ]

Фiнансовi витрати 2250 2 896 ( 2589 )
Втрати вiд участi в капiталi 2255 (

Iншi витрати 2270 ( )8l ( 4
П рuбуm о к (з бum о к) в i d в плuву i н фляцi i' н а .м о н е m а рн i сm qm m i 2275

)
( )

)



Фirrансовий результат до оподаткування:
прибl"ток а 2290
збиток 2295 ( з5 996 ( 241,60

Витрати (лохiд; з податку на прибl"юк 2300
Приф,"юк (збиток) вiд гцlипиненоi дiяльностi пiсля
оподатлryванI-UI

2305

Чистий фiнансовий результат:
прибуток 2з50
збиток 2з55 з5 996 ) ( 24 160 )

Продовження додатка 2

II. сукупниЙ до_

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI ЛКЦIИ

х

Стаття Код
рядка

зit звiтнrlr"r
пеlliол

за анапогiчншй
перiод

попе|)еднього
рокY

1 1 3 1

Дооцiнrса ý,чiнка) необоротних активiв 2400
,Щооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопрrченi KlpcoBi рiзницi a 24l.0
Частка iншою сукупною доходу асоцiйованих та спiльних
пlдприемств

24l.5

Iнший сукупний дохiд 2445
IHlll11й сукупний дохiд до ополаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iншиit сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460
Сукупний дохiд (gуN{д рядкiв 2350, 2355 та 24б0) 2465 (з5 996) (24 l60)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРЛЦIЙНИХ ВИТРАТ

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтtlиl"л
перiод

За анацогiчнlлl",t

перiод
попереднього

року
1 1 3 1

Матерiальнi затрати 2500 25l 608 2l7 |з9
Витрати на огшаry працi 2505 238 053 225 878
Вiшахуванrrя на соцiальнi заходи ф 25l0 51 858 49 19l
Аплортизацiя 25l5 з| 269 2з 790
Iншi операцiйнi витрати 2520 зз 388 l9 554
Разом 2550 606 l76 535 552

л

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчнr,ll"л

перiод
попереднього

poKY
1 1 3 4

Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605
ЧиСтий приб1,19r. (збиток) на одну просту акцiю 26l'0
Скоригований чистий прибуюк (збиток) на
одFry просту акцiю 2615
Дивiденди на одrry просту акцiю 2650

КерЬник

Головний

ь

р'{нiпровськнй

r26
:-:r-,

елёк

Кобець Володимир Вiкгорович

Кулибаба Iрина IBaHiBHa

/Кq*
Z*ýj

'-/
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3261 6520

Квитанцiя Ne2
Пiдприемство: 32616520 Комунальне пiдприемство'ДНlПРОВСЬКИЙ
ЕЛ ЕКТРОТРАНСПОРТ",ЩнiпровськоТ мiськоI ради
Звiт: Ф1. Баланс
3а перiод: 9 Мiсяцiв,2019 р.
3BiT доставлено до l-|eHTpy обробки електронних звiтiв ,0,ерхстату
Украiни 25.10.20'19 у 14,.44,.21
Реестрацiйний номер звiту: 90030559'1 '1

(1 2 1 01 003261 6520S0,1 001 1 QJ00000660920,1 9.XML)
3BiT вiдповiдае формату, виЭначеному !,ерхстатом УкраТни.
Електроннi цифровi пiдписи перевiрено.
3BiT прийнятодля подальшоiобробки. У випадку виявлення
помилок при здiйсненнi обробки даних звiту в органах
державноТ статистики та(або) необхiдностi надання уточнень
Вам буде повiдомлено додатково.

t
Вiдправник: l-{eHTp обробки електронних звiтiв ,Щержстату УкраТни

\\П о ка эа ти Ааку!!4,е_н,т

Печатка 4З005393,Щерхавна податкова служба УкраТни. "ОТРИМАНО"
печатка 2 1 680000 головн Е уп рАвл l н ня рЕгlонАл ьноТ стАтисти ки
1 21 0,1 003261 6520S01 001 1 31 00000660920 1 9.XML
3 використанням прямого з'еднання

25.'1 0.2019 14:49
3261 6520

Квитанцiя N92

Реестрацiйний номер звiту: 9003055921
(1 21 01 003261 6520S0,1 0021 31 0000067092о1 9,XML)
Звiт вiдповiдае формату, визначеному,Ц,ержстатом УкраТни.
Електроннi цифровi пiдписи перевiрено.
3BiT прийнято.Uя подальшоТ обробки, У випадку виявлення
помилок при здiйсненнi обробки даних звiту в органах
дерхавнот статистики та(або) необхiдностi надання уточнень
Вам буде повiдомлено додатково,

Вiдп ра вни к: l-|eHTp обробки електронних звiтi в,Щержстату Украiни

\\Покаэати докумец_т
Печатка 43005393 [ержавна податкова слухба УкраТни. .отримАно.
Печатка 2 1 680000 головн Е уп рАвлl н ня рЕгlонАл ьноI стАтисти ки
1 2,1 01 00326,1 6520S0 1 0021 31 000006709201 9.хм L
3 використанням прямого з'еднання

о


