
Додаток 1
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова 
звітність"
(пункт 5 розділу І)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство
Комунальне підприємство "Дніпротрапскомплекс" Дніпровської міської ради
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Середня кількість працівників, осіб 11

Дата(рік,місяць,число)
______ за ЄДРПОУ
______ за КОАТУУ
23ZZза копфг
______  за КВЕД

Коди
2020 І 10 |~~0Ї 

02655018 
1210136600 

150 
68.20

Одиниця виміру: тис. гри. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон проспект Дмитра Яворницького, буд. 75, м. ДНІПРО, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000 0679262765

І.Баланс на ЗО вересня 2020 р.

Форма№1-м КодзаДКУД | 1801006
Актив Код 

рядка
На початок 

звітного року
На кінець 

звітного періоду
1 2 3 4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 - -

первісна вартість 1001 - -
накопичена амортизація 1002 ( - ) ( - )

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби : 1010 43 356,0 46 622,2

первісна вартість 1011 44 883,6 49 309,8
знос 1012 ( 1 527,6 ) ( 2 687,6 )

Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 43 356,0 46 622,2

II. Оборотні активи
Запаси : 1100 23,3 16,9

у тому числі готова продукція 1103 - -
Поточні біологічні активу 1110 Л -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 287,7 297,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 547,9 603,4

у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - -
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 1 065,2 2 063,5
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 1 924,1 2 981,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 45 280,1 49 603,7



Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11 505,0 11 505,0
Додатковий капітал 1410 32 696,3 37 696,3
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 389,5 402,4
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Усього за розділом І 1495 44 590,8 49 603,7

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 - -
III. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 675,7 -
розрахунками з бюджетом 1620 - -

у тому числі з податку на прибуток 1621 - -
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 13,6 -

Доходи майбутніх періодів 1665 -
Інші поточні зобов’язання 1690 - -
Усього за розділом III 1695 689,3 -
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, 
та групами вибуття

1700 - -

Баланс 1900 45 280,1 49 603,7

2. Звіт про фінансові результати 
за 9 Місяців 2020 р.

Форма № 2-м Код за 1801007
Стаття Код 

рядка
За звітний 

період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 795,5 3 747,5
Інші операційні доходи 2120 - -
Інші доходи 2240 - 147,5
Разом доходи (2000 + 21J0 + 2240) 2280 3 795,5 * 3 895,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 3 162,9 ) ( 3 878,3 )
Інші операційні витрати 2180 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 619,7 ) ( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 3 782,6 ) ( 3 878,3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 -2285^ 2290 12,9 16,7
Податок на прибуток 2300 ( - ) ( - )
Чистий прибуток (збиток) (2290 2300) 2350 12,9 16,7

[ЙІ

Керівник

Головний бухгалтер

Робота Станіслав Станіславович
(ініціали, прізвище)

Бочарова Інна Володимирівна
(ініціали, прізвище)



Відмітка про одержання органом 
державної податкової служби 

(штамп органу державної податкової 
служби, дата, вхідний №)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової 
адміністрації України 
16.05.2011 № 285

1 , Розрахунок
частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету 

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями

2 Звітний період - Перший - Перше X Три - Рік
2020 року квартал півріччя квартали

3 Повне найменування підприємства (об'єднання підприємств)
Комунальне підприємство "Дніпротранскомплекс" Дніпровської міської ради

І 4 І Код за ЄДРПОУ |о|2|б|5|5|о|і | 8 | Код виду економічної діяльності (КВЕД) [ 6 | 8 | . | 2 | 0 | | ]

5 Місцезнаходження підприємства (об'єднання підприємств) 
проспект Дмитра Яворницького, буд. 75, м. ДНІПРО, 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49000

Поштовий індекс І 4 І 9 І 0 І 0 І 0
Телефон 0679262765

Факс* -
E-mail* dtk-dmr@ukr.net

До органу державної податкової служби в
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СОБОРНЕ УПРАВЛІННЯ, ШЕВЧЕНКІВСЬКА ДПІ 
(ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н М.ДНІПРА)

*3а бажанням

7 Відмітка платника, на якого розповсюджується пункт 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини 
чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138

- Державне підприємство, що є суб'єктом 
природних монополій, та об'єднання таких 
підприємств

- Державне підприємство, плановий розрахунковий обсяг 
чистого прибутку якого перевищує 50 млн. гривень, та 
об'єднання таких підприємств

- Інше державне унітарне підприємство та об'єднання таких підприємств

грн
Показники Код 

рядка
Значення

1 2 3
Чистий прибуток (дохід) 01 12 900
Цільові кошти (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі тарифу і 
спрямовуються на реалізацію інвестиційних проектів, рішення щодо яких 
приймаються Кабінетом Міністрів України, та обсяг повернення кредитних 
коштів (у складі тарифу), що були запозичені для фінансування капітальних 
вкладень на будівництво (реконструкцію, модернізацію) об'єктів згідно з 
відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України** 02

Фактично отримані кошторисні доходи*** 03 -
Фактично здійснені кошторисні видатки*** 04 -
Чистий прибуток (дохід) за звітний період, з якого здійснюються відрахування 
(позитивне значення (р.01 - р.02), або позитивне значення (р.ОЗ - р.04)***) 05 12 900
Норматив відрахування ( %) 06 15

mailto:dtk-dmr@ukr.net


Інформація, наведена у цьому Розрахунку, е достовірною.

Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до державного 
бюджету (р.05 х р.06 /100) 07 1 935

Частина чистого прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період 
поточного року (р.07 Розрахунку за попередній звітний період поточного року) 08 2715
Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті (р.07 - р.08) 09 -780

н/.-.

дата заповнення Розрахунку (дд.мм.рррр)
Керівник підприємства ___

(реєстраційний номер облікової картки платника 
податку або серія та номер паспорта****)

|3|1 І 9 І 3 ІИ 01 5 11

Головний бухгалтер
Al|оШЫ —

ь

О
О
 

С
О

еч О
О

(реєстраційний номер облікової картки платника 
податку або серія та номер паспорта****)

І "Дніпрі
Робота Станіслав Станіславович piig

(ініціали та прізвище)

Бочарова Інна Володимирівна
(ініціали та прізвище) (підпис)

м.п.

** Рядок 02 цього Розрахунку заповнюється державними підприємствами енергетичної галузі.
*** Рядки 03 та 04 цього Розрахунку та друга формула у рядку 05 цього Розрахунку застосовуються державними підприємствами 
електроенергетичної галузі, фінансування яких здійснюється у межах кошторису, затвердженого Національною комісією 
регулювання електроенергетики України.

**** Серія та номер паспорта зазначаються для фізичної особи - платника податків, яка через свої релігійні переконання 
відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган 
державної податкової служби і має відмітку у паспорті.

Ця частина цього Розрахунку заповнюється посадовими особами органу державної податкової служби

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності "____"20__ року

(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

За результатами камеральної перевірки цього Розрахунку (потрібне позначити)

порушень (помилок) не виявлено Складено акт (висновок) від ""20__року №

'"20_року _____________________________________________________________________________
(посадова особа органу державної податкової служби (підпис, прізвище, ініціали))

і *■


