
,Щата (piK, мiсяць, чнсло)
Пiдприемошо Копrуна.пьне пiдпрпсмство ilДНIПРОВСЬКПII ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" flнiпровськоi зае,ЩПОУ

MicbKoi рпдrl
Територiя м ,Щrriпро, I_{ентральний райотl за КОАТУУ
Органiзацiйно-правова форма господарювання Комунальне пiдприемсшо за КОПФГ

Дqдmок l
до llацiошьною положенш (mrцарry)
бу)ýвггсрською облiку l "Зашьнi вимои до фiнансовоi звiтноmi"

за КВЕЩВид економiчноi дiяльноотi
Середня кiлькiсть працiвникiв

наземнии I\llоЬкого Та

No2), грошовi показники якою наводяться в гриввях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiтинцi):

за положеIlнями (стандартамя) бухгалтероького облiку
за мiжrtародними стандартами фiнансовоi звiтноатi

Бпппllс (Звiт про фiнансовиir cTllr)
3l грудltя 20l9

Форма Л!l Кол за ,Щý

Актив

591 015

Первiона BapTioTb iнвестицiйноi HepyxoMooTi

Знос iнвестицi йноi ltерlаtомооп

а варпоть довгоотрокових Оrологlчних активlв

.Щовгоотроковi фiнансовi iтtвеотицii:

якi облiковуються за меmдом )л{астi в капiталi

lнших пrдприемств

кошпв у цеlIIралlзованих отрахових резервних

Щебiтороька заборгованiсть за розрахунками:
за вкдакими аваноами

у Totlfy числl з податку на

Н|ОТЬ За РОЗРаryItКаltlИ З НаРаХОВаНИХ ДОХОДlВ

Щебircрська заборговаttiоть за розраryнками lз внуIрlшнlх розрахункlв

Грошi та ix еквiваленти

резервах довюстоl(ових зобов'язань

резервах збиткiв або резервах шалсrGих виплат

KOl.и
2020 l0l l0t

з26|6520

12l01з7500

I50
49.3l

llп



резервах незароблених премiй 83

рахових резервах 84
ouopo t 90

Усього за ро5дi.пом П 95 1l9 8б1 211 073
IП. IIеоборотlli aKTrrBll, чтрппrуваlri лля n родапgi iпТруп,riiGfrii- 200

300 633 484 880 509

l42 101

кредиторська заборгованiсть за :

Зобов'язання, пов'язанi з необоротнлlмl| пкrивпми,
утрrlllуDаl|ими для продDч/, та групами виб}ття

'[пiпpoBcbн,tttt

'ё.'. L\--<1

S;i"'"1Ё

КерЬпик

Головний

Кобець Володимпр BiKTopoBl1.1

Кулпбаба Iрпна IBaHiвHa

оргаfiом викоfiавчоi влади, що реалiзуе держвну полiтику у оферi статиспки.



,Щата фiк, мiсяць, число)
Пiдпрuсмство Ком5rнальне пiдприепrство ".ЩIIIIРОВСЬКШ1 за СЩРПОУ

ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ",Щнiпровсьrсоi MicbKoi радп
(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сlrсупнпй дохiд)
за PiK 2019 р.

кодr
0l l01

з261,6520

Форма N2 Код за ДкУДГ tвОtООЗ l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУJIЬТАТИ

Стаття Код
рrцка

за звiтний
перiод

за аналогi.rниir
перiод

попереднього
DокY

1 ) 3 4
Чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiъ посrryг) 2000 166 5lб l l7 580
Чuсmi заробленi cmpaxoBi премit 20]0

премii' пi dпuс aHi, Bculoлa сума 201 ]
премit, переdанi у пере сmрсхування 20]2
змiна резерву незаробленuх премiй, всlлова сумq 2013
змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх
прелtiй

20]4

Собiвартiсть реалiзованоi про:tукчii
(тов арiв.робiт. послгуг) 2050 ( 745 516 ) ( 682 698 )
Чuсmi понесенi збumкu за сmрqховчмu вuплаmалпl 2070
Ваповu1-I:

приýl,тоtс 2090
збитоtt 2095 ( 579 000 ) 565 118 )

loxid (вumраmu) Bid змiнu у резервах doBzocmpoKoBttx
зобов'язань

2 ]05

loxid (вumраmu) Bid змiнu lнцll,!х сmраховuх резервlв 21 ]0
змlLlсl lцlaux сmрсховuх резервlв, Bc|,\ogcl сума 2]11
змlна часmкu переспlраховuкlв в lHullx сmраховuх резервах 2112

Iншi операцiйн доходи 2|20 607 992 589 з71

у mому чuслl:
doxid Bid u,dHu варmосmi акmuвrc, якl оцlнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

2121

doxid Bid первiсноzо вuзнання бiолоziчнtlх акmuвiв i
сiл ьс ь ко zo споdарсько i' пр оdукцi i'

2 122

doxid Bid вuкорuсmqння кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2]23

Адмiнiстративнi витрати 2 l30 68 7з0 ( 62з|4 )
Витрати на збут 2 150 ( 408 ) ( 444
Iншi операцiйнi витрати 2180 з7 446 з| 022

у mому чuслl:
вumраmu Bid змiнu варmосmi aKmuBiB, якi оцiнююпься за
справеdлuвою варmiсmю

2181

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiльс ько zo споdарськоi' пр оdукцi i'

2]82

Фiнансовпй результдт вiд операцiйноi дiяльностi:
tфиб}"юк 21,90
збиток 2|95 ( 77 592 ( 69527 )

.Щоход вiд 1^racTi в капiталi 2200
Iншi фiнансовi доходи 2220 910 5 7з2
Iншi доходи 2240 з 728 4 5зз

у mому чuслl:
doxid Bid блаzоdiйноi' dопомоzu

221 1

Фiнансовi витрати 2250 ( 4074 ) ( 3878 )
Втрати вiд 1,^.racTi в капiталi 2255 ) ( )
Iншi витрати 2270 ( |46 ) ( 91 )
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцii'на MoHemapHi сlпаtпmi 227 5

)

(



Фiнансовий рсзультат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 77 |74 бз 2зl )

Вlrграти (дохiд) з податку на прибуток 2з00
Прифюк (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподатлO/ванFUI

2з05

Чистий фiнансовий результат:
гФибл"юк 2350
збиток 2з55 77 l74 бз 2з| )

Продовження додатка 2

ниЙ

Iv. РОЗРАХУНОК ПОКЛЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI А

ио

Кобець Володимир В iкгорович

. сукупнии дс)х

Стлття Код
рядка

за звiтниt"л
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
року

1 1 3 4

.Щооцiнка (уцiнка) необоротних аItтивiв 2400

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTiB 2405
Накопиченi цrрсовi рiзницi 24]l0
Частка iншого сукупною доходу асоцiйованих та спiльнrтх
mдприемств

24|5

Iнший сукупний дохiд 2445
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iнrцим сукупним доходом 2455
Iншиiл сукупниIl дохiд пiсля 0податкування 2460
Сукупнlri.i дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 (77 l74) (63 23l)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ ВИТРЛ

назва стдттi Код
рядка

за звiтlrшй
пс;riод

зд аналогiчгtlli,l
перiод

попередlrього
DокY

1 ) 3 1
Матерiальнi затрати 2500 з62 798 з24 879
Витрати на оrrлату працi 25 05 з26 6|7 з19 0з9
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25 10 7l |24 69 470
Апrортизацiя 25 15 44 459 з4 050
Iнцri операцiйнi витрати 2520 47 l02 29 040
Разом 2550 852 100 776 478

а середньорrчна кшькlсть простих акцlи
Чистий прибlток (збиток) на одну rФосту акцiю
Скоригований чистий прибуток (збrюк) на

Itулибаба Iрина IBaHiBtra



,Щата (рiц мiсяць, число)
Пiдприемство KoMyHa.TrbHe пiдпрпемство "ДНIПРОВСЬКИЙ ЕЛЕктРоТрАнспорт,, за е.щрпоу

flпiпровськоi MicbKoi
(

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
за PiK 2019 р.

l
l

ФормаN3 Код заДtУДП8OrOИ'l

Стаття Код За звiтний перiод За аналогiчний перiод
попереднього роц/

1 2 J 4
I. Рух коштiв у результатi операцiйноiдiяльностi

Надодкення вiд:
Реалiзацii продrк{ii (ToBapiB, робiт. послгуг) 3000 170 68l l 14 639
Повернення податкiв i зборiв 3005
у тOп{у числi подап<у на додаЕу BapTicTb 3006
Щiльового фiнансуваrпrя 30l0 597 541 582 755
Надrодженrrя вiд оlриманнrl субсидiй, дотацiй 30l l з45 444
Нажодження aBaHciB вiд поrсупцiв i замовникiв з0l5
Надкодкеrшrя вiд поверненнrI aBaHciB 3020 4 l40 2252
Надходження вiд вiдсоткiв за зaшишками r<omTiB на
поючнлD( рахунках 3025 589 489
надходження вiд боржникiв неусюйки (штрафiв, пенi) 3035 379 401
Надtодкення вiд операцifoiоi оренд{ 3040 989 864

3045

Надходження вiд cTpaxoBlTx премiй 3050
Надодження фiнансових установ вiд поверненнrI позик 3055
Iншi надtоддtення 3095 l82962 |32 4зз
Вrграчашrя на оплату:
ToBapiB (робiъ послгуг) 3 100 424 077 410 187 )
Праui 3 105 265 878 ) 244469 )
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 ( 74 I07 , 66 з9з
Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 ( 68729 бl 7з4
Вrграчш+rя на оппату зобовlязаrъ з подап(у на прибуток 31lб (
.tsrграчання на оплату зобов'язань з податку на додану
варгiсть

зI17 ( 2580 ) ( 3394 )

Вкграчання на оплату зобов'язань з iнrцих податкiв i зборiв 3118 66 149 58 340 )
Ви,трачашrя на оплату aBaHciB 3 135 6 606 )
Вrграчанrrя на оплату повернен}uI aBaHciB 3140 (
Вrграчання на оппату цiльовкх BHecKiB 3 145 )
Вrrграчання на оппату зобов'язань за страховими
коrrграктами 3 150

( ) ( )

Вкграчання фiнансових установ на надаш{rI позик 3 155 ( )
Iншi вr,rграчання 3190 ( 196 145 133 106
Чистий рух коштiв вiд операцiйноiдiяльностi 3195 -78 26l -82 056

II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноi дiяльностi
На.цодженrrя вiд реалiзацii:
фiнансових iнвестицiй з200
необоротких акпtвiв 3205
Надсод2кенгtя вiд отиманю(:
вiдсоткiв з2|5
дивцендв 3220
Надtодкенrrя вiд деривативiв з225
Надtоджешrя вiд погашенrш позик з2з0
на.цодженlrя вiд вифггя дочiрньою пiдгrриемства та
iншоi го споларсьлсоi од.rницi 32з5

)

)



IHmi надЕ,одкеrпrя 3250
Вlтграч аrпrя на прЙбаш{я
фiнансовюr irвеиrпriй 3255 (
необоротlпоt активiв з260 186 427 ) ( 1149з2 )
Вшчrати за дерIватl.вами з270 ( ) ( )
Вrтграчання на наданшI позик з275 ) )
-tsrтграчаrпrя на гrридбаl+rя дочiрrъого пiдгrриемства та
iншоi господарськоi одшрrцi 3280

( ) ( )

Iншi гl,татежi з290 ( 164 819
3295 -з5l. 246 -I1^49з2

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоi дiяльностi
Надrодження вiд:
Власного кайталу 3300 I70 407
Оцшuанrrя позик зз05 l45 9l8
Надодкення вiд гlродатсу частки в дочфньому
пiдrrриемствi 33 10
IHmi на.ц,одкеrcrя зз40 168 948 94 712
Вrтграчання на:
вшýrп власнrтх акцiй зз45 ) ( )
погашеrшя позик 3350
Сгшаry длвiдеrцiв 3355 ) )
Вrцlачаrrrrя на сплату вiдсqгкiв 33б0 ( 3920 3878 )
Вrцlачанrrя на сплаry заборюваностi з фiнансовоi
оренд.I

3365 ( 31 481 ) l8 937 )

Вкграчання на придбання частки в дочiрньому
пiдприемствi зз70

( ) )

Вицlачання на виIIлати некокгрольованим частмм у
дочiрнiх пiдrrриемствах зз75

) ( )

Irmli гшатежi 3390 )
Чистий рух коштiв вц фiнансовоiдiяльностi 3395 449 872 71 897
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiол 3400 20 з65 _125 091
Залишок коштiв на початOк року 3405 30 664 l55 755
Вгшr.в змilпt ваrпотlпоt rypciB на залишоккоштiв 3410 (1 687)
Залишок коштiв на KiHeIp роrу 34l5 49 з42 30 664

Кобець Володимир Вiкторович

Кулибаба Iрина IBaHiBHa
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