
Додаток 1

до Нацiоншьного положенж (cTaltcapTy)
б}хmлтерськоIо оdлLку l 'Зашьнi вимош до фlнансоро] ]БIтнOстl'

-:. l*}

Щата (piK, ruric

Органiзацiйно-правоваформагооподарювання Комунальнепiдприемотво за КоПФГ
Вид екоttоrriчноi дiяльноотi iнший паоажирський наземний транопорт, н. в. i. г, за КВЕЩ
Середня кiлькiоть працiвникiв l 750
,\_rреса.reлеr|lоt, вупицrТ.рпопiпо"оп
Одиниця вимiру: тис. грн. без деоятковоIо знака (oKpiM роздiлу IV Звiту про фiнансовi результати (Звiry про оукупний дохiд) (форма

-Nч2), грошовi показники якого наводятьоя в гривнях з копiйками)
Складено (зробити позначку "v" у вiдповiднiй клiшнцi):

l]zl IIоjtожоннями (отандартами) бргалT рськоr,о облiку
за шtiжlлародними отандартами фiнаноовоi звirноотi

Бшанс (Звiт про фiнансовий стан)
3l грудня 2017 р.

Форма ЛЭ1 Код за Д{У 1801001

Актив
Код

пяпка
FIа початок

звiтного перiодt
На кiнець

звiтного пепiодt
1 2 3 4

l. Необоротнi активи
Немаreрiальнi акшви 1 000 554

первlона варпоть 1001 оlо 6\6

IIакопич9на амортизацlя l 002 62 z45

Незавершенi капlтальнl 1нвеотицlr- 1 005 з4 02,7 3.1 760

OcHoBHi засоби 10 48 072 75 .t80

первlона вар]]сть 94 489 tзl 383

знос l2 16 41,1 5 903

lHBec гицiйпа HeplxoMicTb l5 240 21U

Первiона варllсть iнвеошцiйltоil' нер)хомооп 16 7l8 89б

Зноо iнвестицiйноi HeplxoMooTr |,7 478 б26

Щовгоотроковi бiологiчнi активи 20

Первiсна BapTioTb довгоотрокових бiологiчних активiв l 02l

Iакопичена аморrизацiя довгострокових бiологi,rних активlв 11

f]овгосT роковi фtнансовt 1нвеотицli:

якj об:liков)югься за veIo.]o\l pacTi в капilалi

iнших пiдприемотв 1 0з0

iншi фiнансовi iнвеотицii l035

Щовгоотроltова дебiтороька заборгованiсть l040

Вiдотроченi подаков1 активи ] {)45

Гулвiл )50

Вiдотрочснi аквiзицiйнi витраш э60

Залишtllt коштiв у ценlралiзованих с,rрахових резервних фондах iOб5

1ншt необоротнr активи l09t)

Усього зп Dо]дiлоNl I l 095 82 893 l10 881

Il. Оборотtli активи
Запаси 00 2 010 4 з22

Виробничi запаси 0l \ 99,7 1 294

Незаверпlсне виробництво 02

Гоговtr продукцiя 0з

['gвари 04 28

l Iоточнi бiологiчнi активи l0

f{епозити перес,lрахування

BeKce;li одержанl 2|)

Щебirорська заборгованiоть за продукцiю, товари, роботи, поо[уIи 25 52 |,7

,Щебiторська заборгованiоть за розрахтнками
за внданими аваноа!Iи 1 130 lз +

з оюдже]оN{ 35 5

у топлу чиолi з податку на прибуток 36

щебiтороька заборгованiоть за розра\]rнками з нарахованих доходlв 4()

Щебiторська заборгованiоъ за розрахунками iз внутрiшнiх розрахтнкlв 4

IHllta поточна дебiтороька заборгованtоть 96 170

Поточtli фiнаноовi iнвеотицtI l60

['рошi та il; сквiваленти _1оо 2 9tj0

Г'отiвка tбб 52 40

Рахlнки в банках l|6,7 з14 z940

Витрати лийбушiх перiодiв l 170 24,7 19

Чаотка псреотраховика у отрахових резервах l 180

у ToNry чисп в:

резервах довгострокових зобов'язань
1 18l

рсзервах збиткiв або резсрвах налепtяих виплаI 1 182

рез9рвах незароолених пречtrи 1 18з



1нших страхових резервах 184

нш1 оборотнi акrиви l90
Ycbol о за роздi.rопl П l95 2 7а9 8 012

Ш. }IеоборотlIi актиаIl, yTpиMyBaHi для продатqу, та групи вибуття 200
Бшанс l300 85 б82 118 893

Паспв Код
пяпк,

на початок
звiтного пепiодт

На кiнець
звiтного пепiодr

1 , 3 4
I. Власнлll-л KarriTш

rрес:строваttий (пайовий) капtrал 400 92 47,7 \25 90з
uнеоки до незарееотрованого отатутного капlталу .10l з4 709 зз 126
Капiтал у дооцiнках ,105 520 ] 559

f{одаrховий каlrirал 0 4 ]5
\Itоlинии дохlл

гlакопичен1 куроов1 рlзниIц 4 2,

Резсрвний капtrал
Нерозподi;rений прибуток (непокришй збиток) 42l) (25 083) (24 95з)
неоплачений капiтал 425 ( ) (

.)

вишений капimл 4з0 ( ) ( )
ншl резерви 4з5

Усього за поздiлом I 495 72 428 10б 03l
п. Довгостроковi зобов'язаrrrlя i забезпечення

tJlдотрочен1 податков1 зоооl}'язанilя 500

пеноiйнi зобов'язаrtпя 50

,I{овгоотроковi кр9лити банкiв 510

Iншi ловгостроковi зобов'язання 515

f\oBr ос tpoKoBi забезпечення 520

f{oBI,ooTpoKoBi забезпечення витрат l1epcoI{aJl 52I

Цiльове tРrнаttсування 525

Блаrодi йна допо\Iога 52б
()rpaxoBi резерви 5_]t)

у ]ому чиоп:
резерв довгоотрокових зобов'язань

15зl

пезепв збиткiв або DезеDв належих виплат 5з2

резерв незароблених пр9мlй 5зз
tIIшl clpiD(oBl резерви 5з4

Iнвеотицiйrri контракти 5з5

поизовий фонд 540

Резерв на виплатY лжек-пот\, 545

Усього за роздiлорr II 595

III. Поточнi зобов'язrtння i забезпечення
rlocrt,kocmokoBi коедити банкrв 1 6()()

-Вексеrп виданl l 605

ПоrочIttt кредитороька заборгованlоть за:

доRгос,lроковими зобов'язаннями 16,10

товари, роrrоти. поол\iги бl5 1 993 \ 2,70

розрах]rнками з бюджетом 62() ,+0 1
,755

у IoMy чиолi з податку на прибуток 62r z28

DозDахчнками з1 отDахчвання 625 160 405

позDаýнками з оплати пDац1 бJ0 130 1 590

Поточнtt кредиюроька заборrова с tb за одержаними авансами бз5 1tJ 51

Поrоцпа кредитороька заборгова c,t,b за розрахyнкап{и з учасниками 640

I IoTorlHa кре.циIорýька заборгова оть 1з внутрlшll1х розраýlнкrв 645

Поточпа кредитороька заборгова ,l,b за страховою дlяльнlс,lю 650

гkугочнi забезпечеttпя 660

l{охоли rлайбутнiх перiодtв 665 9 079 ti 476

Вiдотроченi комiсiйнi лоходи вiд персотраховикlв 67i)

Iншi поточttt зобов'язаrtltя 690 з15

Усього зп Dо:}дiлом ш б95 lз 254 |2 862

IV. Зобов'язання, пов'язанiз lIеоборотнимш активами,
.}:l лýЕ!муваними для продаяry, та групами вибзrття

1700

!/" :{li.:Tia БF_йясть aKTIlBiB недерrкавного пенсiйного l 800

Е.*цацг l 900 85 б82 118 893

Па.lrапrар.rуr< BiKTop Анатолil:iович

леонов С)лег Валеllтlлновпч

r-B" *й.iJ L .top, .{,у. вотановленопцr центрzlльним органом виконавчоi влади, що реалiзуе державну полiтику у оферi отатиотики



Пцпрлrсмство

Звiт про фiнансовi результатп (Звiт про сlтtупншй дохiд)
за PiK 2017 р.

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
Форлrа N2 Код за ДlКVЩГ- 180бБ-l

Стаття Код
ря/Iка

за звiтний
перiод

за ана-цогiчниii
перiод

попередIIього
рокY

1 ) 3 1
Чис,гий дохiд вiд реалiзаuii продукцii (ToBapiB, робiт, пос,ryг) 2000 84 375 56 809
Чuсtпi заробленi clпpaxoBi премii 20 ]0

прем ii' пidпчсанi. вапова с),ма 20] 1

пре_мi 1, пере dшi у пере спх рсlхувсlння 20]2
з.lliнсt резе7лву незаробленuх премiй, BaJloBa с_у74а 20]3
змiна ча,сmкu пересmраховuкiв у резервi незаробленuх премiй 20l4

Собrвартiсть реацiзованоi гцлодукчii
(товарiв,робiт, посщт) 205 0 89 440 ) ( 60 625 )
LIttctпi понесенi збumкu за cmpaxoBlLv,Iu вuплапlа7,1u 2070
ВаповиI:i:

гп]ибуlок 2090
збиток 2095 5 065 ( 38iб )

loxid (вumраmu) Bid змiнtl у резервсlх dовzосmроковuх
зобов'язань

2105

Дохid (вumраmu) Bid змiнu iнч.tuх сmрqховuх резервiв 2]]0
з.л,,llна lнчluх сmраховuх резервlв, валова с_ума 2]]]
з.h4lнсt ч.асmкu пересmраховll,кlв в lнlаuх сmраховuх резервах 21 12

Iншi операцiйнi доходи zI20 2\ 528 \2 426

у rпо.фlу, чllслl;
doxid вid змiнu Bctpmocmi aKttluBiB, якi оtliнюю1?1ься за
спрсtвеdлrrcо ю варmiсmю

2]2]

doxid вid первiсноео вuзнання бiолоziчлtuх ctKпtttBiB i
ci,lt t с ь ко ?,оспо d аос ько i' пооdукuii'

2 122

doxid вid вuкорuсmсlння Kau.tmiB, вuвiльненuх Bid
опоr)аmкчвсtння

2]23

Адпцiнiстоативнi витDати 2 130 ( з276 ) ( 2ззз )

Витрати на збут 2l5 0 l060 ) ( 407

Iншi операцiйнi виmати 21t]0 ( |2206 ) ( 7982 )

)) mому чuспl;
вum})qmu Bid з.пti,ltu варmосm.i акmuвiв, якi tlцiнююmься за
с tlp ctBe dлt tво ю в арtпi с пl. ю

2]8]

вutlцlаmu Bid первiсно?о вuзнс{ння бiолоziчнttх aчпllttiB i
с i lt ь с ь к о zо спо d ар с ь ко i' rlpo dу кцi i'

2 l82

Фiнансовий результат вiл операцitlноi дiя;rьностi:
прибl,ток 2т90
збиток 2195 ( 79 ) ( 2тт2 )

Доход вiд }-racTi в капiталi 2200
Iншi фiHaHcoBi доходи 2220 54 42
Iншi доходи 2240 4 754 l 203

Jr l7,i.uл{j,, I i!! { :"ii :::-

i]ox itl с;с) (.r; o.cri сliйн о i' do по.л,ло zu

111l

Фi.;аллсовi витраlъ. 2250 )

li,п)i]]?r Е.,1д \:часf l r| I{3,пlтолl 2255 ( ) ( )
Iншr! витoатr: 2270 4 з52 (349)
ltrt.,i:{i|moK (56u;оlt;к1 вid вп..ltuву tнф.ttяцii; lta.l,toHemapHi сmаmlпi 227 5Vry:,y,yэlJyy



Продовження додатка 2

Фiнансов1,1ii результirт до оподаткування :

прибуток 2290 з77
зOиток 2295 | 2|6

Ви,цэати (лохiд) з податку на прибуток 2з 00 (2зз) (з2)
Прибуток (збиток) вiд припиненоi' дiяльност1 пlсля
оподатк\,ван}UI

23 05

Чистий фiнансовпtl резу.iIьтат :

поибtток 2з50 |44

збиток 2з55 ( ) ( 1248 )

сукуltнии л( х

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiол

за анапогiчний
перiод

попереднього

року
1 2 3 4

Щооцiнка qучiнка) необоротних активiв z400 l 0з9

Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iHcTpyMeHTtB 2405
накоплтченi roъcoBi рiзницr 24]l0

Частка iншого сукупного доход/ асоцiйованих та сIпльних
пiдпDиемств

24|5

Iнший сукупний дохiд z445
IнпlиI]t сукупний дохiл до оподаткування 2,150 1 039

Податок на прибуток, пов';rзаний з iншипл сукупним доходом z455
lншrrй сукупний дохiд пiсля оподаткуваннrI 2160 1 0з9

СукупниI;t дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2,1б5 l l8з (1 248)

и

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIИНИХ ВИТРА

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiол

за ана-погiчний
перiод

попереднього
l}oKy

1 2 3 1

Матеlriальнi затрати 2500 зз 919 23 585

Витрати на оплату прац1 2505 43 184 28 710

Вiдрахування на соцiальнl заходи 2510 9 472 6 954

Ап,rоlэтизацiя 25l5 7 585 4 52t]

Iншi опеlэацiйнi витрати 252(l |I 762 7 570

Разопr 2550 l05 982 7\ з47

и

Ш. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва cTaTTi Код
рядка

За звir,ншй
перiол

за анrurогiчнrлr]i
пеlliол

попереднього
DoKY

1 1 3 4

Середньорi.rна кiлькiсть. гцэосuтrr акчiй 2600

скооигована середньорi.rна кiлькiсть ггростлпс акцrй 2605

Чис,гий ппибуток (збиток) на одF{у tфосту- акцlю 2610

Сrtоригований чистий прибl,ток (збиток) на
опн\/ г l;,iij'iV a;.,:.i,riro 26]15

Д;,*iдg,нýr r{i] о.iiч}l просlу акцlю 2650

[1аламарчl,к BiKTop Аtrато"liйович

JleoHoB О,'lсг Валентинови.I

iitFiBB,lK :

i о.,lrrвнилi O_yхга,:r ер


