
Пiдприемство Ком5rна"rьнэ пiдприсмство "ДЕIПРоВськиЙ
Mlcl'Kol

Територiя м. Днiпро, I_{ентральний район
Органiзацiйно-правовв форма гооподарювання

Щата (рiц мiсяцц чполо)
ЕJIЕКТРОТРАНСПОРТ".Щшlпровсько'i заеlРПОУ

Дqдагок l
до Еацiоншьною положенш (mrцацу)
бу,хгалтерською облiку l "Зашьнi вимоги до фiнавсовоi звiтвосгi"

заКоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕ[наземнии мlського та пвид економiчноi дiяrьпоотi

Середня кiлькiсть працiвникiв

Nэ2), грошовi показнпки якою наводяться в гривнях з копiйками)
Складено (зробжти позначку "v" у вiдrовiдпiй клiтппцi):

за положеннями (отандарташл) бу<галтероького облiку
за мiжнародtимп отаfi дартамп фiпаноовоi звirтоотi

Ба.панс (Звlт про фiнансовпfr стап)
на 31 березпя 2019 р.

код4
20l9 l04 l0l

з26I6520

l2l01з7500
150

49.31

Форма Л}1 Кол за.Щ(У 1801001

Актив
Код

Dядка
на початок

звiтного перiоду
Еа кlпець

звlтпоrо пеоlолy
l , 3 4

I. tleoбopoтrti актшви
Нематерiальнi активи l000 ll 8

первrсна BaPTloTb l00l 580 580

накопичена амортизацlя l002 569 572

Незавершенi капiтальнi iпвесттцii l005 l75 635 l33 460

OcHoBHi заооби l0I0 337 88б з74 |,lз
первrона варпоъ 101 1 59l 0l5 б36 598

зноо I2 25з l29 262 425

Iнвеошцiйна нер5,ъомiоъ 15

Первiсна BapTioTb iнвеотицiйноi HeppoMocTi tб
Зноо iнвеошцiйноi нерlжолrооп l7

.Щовгоотроковi бiологiчнi активи l020
llepBroнa вартrотъ довгоотрокових Оlологlчних активlв 021

Накопичена амортизацrя довгоотрокових бrологlчних активrв |022

,Щовгоотроковi фiнансовi iпвеотицii:
якi облiковуrоться за меюдом paoTi в капiталi
iнших пiдприемсrъ 1 0з0
lншl фlнансовl rшвеотицll 035

Ловгостокова дебlтOрська заборгованlоть l040
tJlдотроченr податковi активи l045
Гулвiл l050
вlдстроченl аквlзицlйпl витрати 060

3алпшок коштtв у цснталrзованих отраховнх резервних фондах l0б5
lншl необоротнr активя l090
Усього за роздiлом I 095 513 532 507 б4l

п. оборотнi аюивп
Запаои 100 82 088 7з 681

lJироОничl запаси 1101 79 204 70 667

Незавершене вироОництво t 102 2 653 2 8l9
I-omBa продукцiя l l03
l овари l l04 23| l95
поючнi бiологiчнi активи 110

лепозити перестраýъапня l5
Векоелi одержанi 120

,Щебiторська заборгованiоть за продукцiю, товари, роботи, послуги ,\25
1 528 l 598

Лебlтороька заборгованlоть за розра\тнками:
за виданими аваноами 1 1з0 l ззз l ззз
з ЬюджетOм 35 | 242 l 279

у тOму чиолl з податку на прибуmк зб l 197 1 197

ЛеОlторська заборюванrсть за розраryнками з тrарахованих доходiв 40

ЛеОlmрська заборговаurсть за розрахунками !з внутрlшнlх розраryнкlв 45

lнша поючна дебlmрська заборгованlсть 55 z96| 2 6|0
Поmчнi фiнансовi iнвеотпцii 60

Грошi та ii еквiвалентн 65 30 664 23208
l опвка 66 l94 з12
Ра\тнки в Оанках 67 30 470 22896
Е}итрати майбутнiх перiодiв ,70

8 6

частка перестаховика у сlрахових резерва.\ 80

У ЮМУ ЧИОJП В:

резерв&х довюстрокових зобов'язапь
lUl

резервж збиткrв або резервах належних виплат l 182

Адреса,телефон проспект,Щ\МТРА
Одиниця вимiру: тис. грн, без десятковою знака дйБ]борr"



резервФ( незароолених прешй 18з
rпшш( отрФ(овю( р€зервах l84
lншi оборотнi актrrви 190

Усього за роздlлом П r95 l19 824 l03 715
Ш. Необоротнi активп, Jпримуванi для продалgr, та групи виб5птя 1200

Балапс 1300 б33 35б бl1 35б

язавпя, пов'язанi з необоротншми активами,
Jпрпмуваними для продаrý/, та групами вяб;rrтя

{стtr;

iiпpOBcbKl

КерЬпик

Головвпй

Кобець Володпмир Вiкторовlлч

Itулпбаба IpиrIa IBarliвHa

'i-вТfriйБЫв
пм оргапом виконавчоi влади, що реалiзуе держевну полiтику у сферi статистики.



,Щата фiк, мiсяць, число)
Пiдпрпемство Ком5пrальне пiдприсмство l',Щ:ПIIРОвськш1 

за СЩРПОУ
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ ll Дцiпр ов cblcoi Micbltoi ради

(наfiменування)

Звiт про фiнансовi результатIr (Звiт про суrryпний дохiд)
за I Квартал 2019 р.

кодI
19l04l0t

з2616520

Форма N2 Код за дКvДГ-tвОtООJ-l
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
рокY

1 ) 3 1
Чистий дохiд вiд реалiзацii пролукчii (ToBapiB, робil посlгуф 2000 4| 496 |7 446
Чuсmi заробленi сmраховi прелпit 20I0

пр e.Mi i' пi d пuс ан i, в ало в а су.пла 20] I
прелli i', пер е d aHi у пе ре с m р ахув ання 20I2
зл,tiна резерву незаробленж преlttiЩ всшова cyша 20]3
змiна часmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленttх прел,tiй 20]4

Собiвартiсть реалiзованоi .роryurцi
(тов арiв,робiт, пос.гryг) 2050 ( 185 725 ) ( 154 lб0
Чuсmi понесенi збumкu за cmpaxoчlr-ll,ru вuплаmамu 2070
В:uповиl,:i:

прибуюк 2090
збrюк 2095 ( 144229 ) ( |з67l4

!охid (вumраmu) Bid змiнu у резервж dовzосmроковuх
зобов'язань

2I05

loxid (вumраmu) Bid зл,tiнtt iHutux слпраховllх резервiв- 2] ]0
злцiна iHutux 9цржовuх резервiв, валова сулtа 21Il
зл,tiна часmкu пересmраховuкiв в iHutux сmраховuх резервах 2] ]2

Iншi операцiйнi доходи 2l20 l4з 554 lll l44
у mому чuслi:
doxid Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

212 ]

doxid Bid первiсноео вuзнання бiолоziчнuх aKmuBiB i
сiл ь с ь ко zоспоdарс ько i пр оdукцi i'

2122

doxid Bid вuкорuсmання кошmiв, вuвiльненuх Bid
опоdаmкування

2l23

Адмiнiстративнi вlа:грати 2 1з0 ( 16688 ) ( 135б8 )
Вrrграти на збlт 2150 ( l39 ) ( 89 )
Iншi операцiйнi витрати 2180 ( 9608 ) ( 6780 )

у mому чuслi:
вumраmu Bid змiнu варmосmi акmuвiв, якi оцiнююmься за
справеdлuвою варmiсmю

218I

вumраmu Bid первiсно2о вuзнання бiолоziчнuх акmuвiв i
сiл ь с ь ко zo споdар с ько i пр о dy кцi i'

2 ]в2

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi:
прибуток 2190
збиток 2l95 ( 27l|0 ) ( 46 007

Доход вiд }частi в капiталi 2z00
Iншi фiнансовi доходи 222а 158 3 168
Iншi доходи 2240 620 з4з

у mому чuслi:
doxid Bid блаzоdiйноi' dополцоzu

224 I

Фiнансовi витрати 2250 l023 ) ( 130
Втрати вiд yracTi в капiталi 2255 ( )
Iншi витрати 2270 1 ) ( l )
Прuбуmок (збumок) Bid вплuву iнфляцi[на ltloHemapqi сmаmmi 2275

)



Фirrянспрr"ri Продовження додатка

2290

Вло-- l'-I],Б 2295 ( 27 356 ( 42 627
2300
2з05

rl'дrrФrluDzrlr I,ýJJJlb r а! ;

пDибr,"юк
QnmE 2350

2з55 (zтз56) ( 42 627

п. сукупниЙ

III. ЕЛЕМЕНТИ_ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРЛТ

IV. РОЗРЛХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

дr. v d д\J u'l.l_fl_zl Лl

Стаття

iwq l,,,,i

х

Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчниIi
перiод

попереднього
poкv

1 3 4
2400

l;:Ё;х:j}"aj:T :i" 2405

i 24l0
i*-.,* tпщчrч wJ\yllнuru лоходу асОцlиованих та спlльних

пlдпDисмств

-

Tu,,,,,ii л, ,,л,--.-

24l5

чJryrrппи лU2(lЛ 2445
2450
2455
2160
2465 (27 356) (42 627)

Назва cTaTTi

-_-l-
т\/f

Код
Рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчниl:t
перiод

попереднього
року,,

3 41,rg rwPr@lDn, 5о l Рa7 l И 2500 92 717 75 696пg чIUд.Irу llpalц 2505 83 021 70 889
25l0 l8 08з 15 445
25l5 9 287 7 1з1rпщr wrrgрdцrинl ви'Iрати

-

D-.л-, 2520 9 052 5 4зб
2550 2l2 l60 l74 597

А

Назва cTaTTi

--1

Код
рядка

за звiтний
перiод

За аналогiчниl,"I
перiод

попереднього
року) 3 4чvрgлпьuрIчна кlлькlсть простих акцtй 2600

::^"У''"оспс UtrРЕлн кlлькlсть простих акшй 2605
26l0

2615
.uрOU-rlD.fl.щlю

2650

г,

ъл\

\*.

)
кобець Володим ир Вiкгорович

Кулибаба Iрина IBaHiBHa

чmýч



о Отримано:
о Одерхувач:

о Пiдписи:

о lм'я файла:
о Спосiб прийому:

25.04,20'19 17:34

3261 6520

Квитанцiя Nc2
Пiдприемство: 32616520 Комунальне пiдприемство'ДНlПРОВСЬКИЙ
ЕЛ ЕКТРОТРАНСПОРТ',ЩнiпровськоI мiськоi ради
3BiT: Ф2. 3BiT про фiнансовi результати (в тисячах)
3а перiод: l Квартал,2019 р.
3BiT доставлено до L{eHTpy обробки електронних звiтiв,Щерхстату
Украiни 25.04.2019 у 15:'l6:45
Реестрацiйний номер звiту: 9001031666
(121 01003261 6520S0,1 0021 31 000003703201 9.XML)
3BiT вiдповiдае формату, визначеному !,ержстатом УкраТни.
Електроннi цифровi пiдписи перевiрено.
3BiT прийнятодля подальшоТобробки. У випадку виявлення
помилок при здiйсненнi обробки даних звiту в органах
дерхавноТ статистики та(або) необхiдностi надання уточнень
Вам буде повiдомлено додатково.

Вiдправник: l-{eHTp обробки електронних звiтiв flержстату Украiни

\\Показати документ
Печатка З9292197 Дерхавна фiскальна слухба Украiни. 'ОТРИМАНО"
печатка 21680000 головнЕ упрАвлlння рЕгlонАльноi стАтистики
1 21 01 003261 6520S010021 3,1 0000037032019.XML
3 використанням прямого з'еднання
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