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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУдИТОРА
Приватного підприємства «Аудиторська фірма «ТЕСТ»

щодо фінансово.і- звітності
<dКОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНС ПОРТНОГО ПІдІІРИЄ МСТВА

JЧg273904 КАТП-273904»
за 2019 рік

керівницmу «КОМУНАЛЬНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО
ШдПРИЄМСТВА №273904 КАТП-273904»

Нами,  суб'єкюм  аудиторсько.і. діяльності,  Приватним  підприємством  «Аудііторська фірма
«ТЕСТ»,   код   ЄдРПОУ   20692617,   яке   включено   до   Реєстру   аудиторів   m   суб'єктів
аудиторськоЇ діяльності, який  є  гіублічним, оприлюдненим і  підтримується  в актуальному
стані  у  мережі  інтернєт  на  веб{торіщі  Аудиторсько.і.  палати  Укра.і.ни  за  посиланням
httрS://www.арu.соm,uа/20l 8/10/01/реєс'ір-аудіторів-таґсуб'єктів     проведено     аудиторський
ОГJіЯд фіНанСОВО.1. ЗВіТНОСТі «КОМУНАЛЬНИМ АВТОТРАНСПОРТНИМ ІПдПРИЄМСТВОМ
№273904 КАТП-273904» (далі і Підприємство, КАТП-273904) за 2019 рік що включає:

-    Баланс (Звіт про фінансовий стан) на о1.01.2020 року (Форма №1),
-    Звіт про Фінансові резуjіьтати (звіт про сукупний дохід) за 20l9 рік (Форма Nй);
-    Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2019 рік (Форма №3);
-    Звіт про власний капітал за 2019 рік (Форма Nф);
-    Примітки до річноЇ фінансово.і. звітності за 2019 рік (ФОрма №5).

Аудиторська  перевірка  здійснювалась  з  відома      директора  Підприємства  РОЖКОВА
ВАЛЕРШ   ВАЛЕНТИНОВИЧА   та   в   присутності   гоjіовного   бухгаjітера   ЗОЗУЛЬСКОЇ
оксАни вАсилівіш.

В ідповідальність упр авлінського персонаіDі

Упрашінський   персонал   Підприємства   несе   віддовідаjіьність   за   підготовку   та
достовірне представлення щх фінансових звітів у відповідності до Національни Положень
(стандартів)   бухгаjітерського   обтііку,    затверджених    Міністерством    фінансів   Укра.і.ни.
Відповідальність    управjіінського    персоналу    охоппює:    розробку,    впровадження    та
використання внутРішнього контролю стосовно підготовки та дсютовірного представлення
фінансовш звітів, які не містять сутгєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;



І

вибір  та  застосування  обліковоЇ  політики,  а  також  облікових  оцінок,  які  відповідають
обставинам.

Відповід альність аудитора

Нашою відповідальніс.ію є надання висновку щодо фінансових звітів Підприємства за
2019  рік.  Аудиторські  послуги  кроведені  у  відповідності  до  Міжнародіих  стандартів
коіпролю якості, аудиту, оі`ляду, іншого надання впевненості та с)m)mііх послуг видання
2016-2017  років,  затверджені  рішенііям  АПУ  від  о8.06.2018  №  361,  для  обов'язh-ового
застосування при виконанні завдань з  1  липня 2018 року в якості національних стандартів
аудиту,  зокрема  у  відповідності  до  Міжнародного  стандарту  2400  (переглянутий).  дтія
виконання завдання аудитор віжонував процедури, які  включають запити до управлінського
персоналу та інших  осіб суб'єкга господарювання та аналітичні  процедури  з  подальшою
оцінкою отриманих доказів. На основі аудиторського оі"ду ніщо не привфнуло нашу увагу,
що змусило б нас вважати. що фінансова звітність, яка додається, не відображає спр.аведливо
й достовірно в усіх сутгєвих аспектах інформацію відповідно до Національних положень
(стандартів) бухгалгерського обліку. Аудитор дійшов висновку, що фінансова звітність7 яка
додаєгься, сісладена у віддовідіюсті 3 затіишками  на аналітичних та синтетичних рахунках
Підприємсmа
с'ганом   на   кінець   дня   31    ірудня   2019   року.   Аудитором   не   виявлено   сутгєвих
невідповідностей,  які  давагіи  б  підс'гави  переконатись,  що  фінансова  звітність  не  подає
достовірно в усіх суттєвих аспекгах інформацію відповідііо до вимог Закону УкраЇни «Про
бухгалтерський облік та бухгалтерську звітність в УкраЇні» від  16.07.1999 р.  № 996-ХІV та
Національних поjіожень (с'mндартів) бухг`алтерського обліку.

Основні відомості про КАТП-273904

Комунаjіьне автотранспортне підприємство № 273904 КАТП -273904 засновано на
комунальній  власності  теригоріально.і-іромади  м.  Києва,  входить  до  складу . комунально.і.
корпораціЇ "КиЇвавтодор" і підпорядковуєіься КиЇвській міській державній адмініс'іраці.і..

Підприємство  спеціалізуєіься  на  виконанні  комппексу  робіт  із  капітального  та
поточного  ремоіггів,  будівництва  про.і.зних  частин,  тротуарів,  вулиць,  вулично.і.  зливно.і.
каналізаціЇ,   а   також   забезпечення   підприємств   корпораці.і.   "Ки.і.вавтодор"   спеціальною
дорожньою технікою та надаітня пос]тут- спеціаjтьними маіігинами та механізмами згідно з
укладеними договорами.

КАТП-273904  перебуває на господарському розрахунку,  має  самостійний баjіанс,  є
юридичною особою та не фінансуєіься за рахунок копггів бю;щету.



Повне найменування

Основні відомості про аудиторську фірму
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Юридична особа
Незалежний аудитор -Бусjто Віра Олександрівна;     .

;69.20  діяльність  у  сфері  бухгаmерського  обліку  й  аудиту;
І

консуjіьтування з питань оподаткування;

Аудиторська перевірка проведена на підс'таві договору №06/02/2020 від о6.02.2020 р.
Масштаб перевірки: з о 1.01.20 і 9 р. по З 1.12.20 і 9 р.

З.містовна частина с[удuторського вuсновіqі
І .   Стан бухгаjітерського обліку .та облікова і]оj]ітика
На Підприємстві бухгалтерський облік здійснюється відповідно до вимог Закону Укра.і.ни

«Про бухгаперський облік і  фінансову звіт[іість в Укра.].ііі»  від  16.07.1999 р.  № 996-Х]У зі
змінами   та   доповненнями,   Положень   (стандартів)   бухгалтерського   обліку   та   інших
нормативних  локументів  з  питань  організаці.і.  бухгалтерського  обjтіку  та  Положення  про
порядок  б}.хгалтерського  облік}r   окремих   агтивів   та   операцій   підпрїігмств   дсржавного,
комунаjіьного   сенорів   економіки   і   господарських   організацій,   які   воjіодіють   та/або
користуються    об'єктами    державно.і.,     іtомуIіально.і.    власності,    затверджєно    Наказом
Міністерства фііtатісів УкраЇни від [ 9 іі]удш 2006 рок}ґ № 1213.
Підставою  дjтя  бух[`аjітерською  обjііку  і'«`ііодарськмх  операцій  є  ііервинні  документи.  які
фіксують факти здійснення госпо,іарських оііерацій. Інформація, іцо міститься у гірийнятих до
сбл;їг,.   перв!!нтгих   ,току\їенmх,   с!тстє\!атиз}Jсться   на   рахунках   бухга.ттерського   об.ггіку   в
регістрах   синтє"чного   та   аналітичного   обтііку    шляхом    подвійного    запису   .і.х    на
взаємопов'язаних рахунках бухгаjтгерського обjтіку.
для   ведення   бухгалтерськоі`о   об.:ііку   зас'і`осttв,vt`і`ься   програма       1    С`   8.3.    «Буч:галтерія
будівельних організацій». Необхідні  бухгаг"ерські дані сформовані за догтомогою зазначено.і.
програми   роздрук`оваі-іі    в    кітщі    зRітних    гтерсвіряємих    періодів    і    скріплсні    підітисами
відповідальних осіб.

В перевіряємому періоді Підприємство пjіатник іюдатку на приб}ток на загаjіьних підставах `
та пjіатниі`- тто,]атку на додан}' жртість.
Регістри  бухгалтерського  обліку  ведLvться  належним  чином.  Сісладена  фінансова  звітність
відповіда€ обґііковим регістрам.



ддя перевірки надано  наказ «Про обтіікову політику на підприємстві» від  №5 від 18.01.2016
р.Завначенийнаказвизначаєконцептуальнуосновупорядкуветеннябухгалтерськогообліку
Підприємства.   Концептуаjіьною  основот  фінансовоЇ звітності  при  підготовці  фінансових
звітів Підприємства визначені Національні п.оложення (стандарти) бухгалтерськ?го оqліку в
УкраЇні.  Прийняті  елементи  обтііково.і.  поjlітики  по  всіх  сутг€вих  аспек"  відповідають
в"огамдіючихвУкра.і.ніПоjіожень(Стандартів)бухгалтерськогообііііtу.

;Щя  забезпечення  достовірності  даних  бухгалтерського  обіііку  та  фінансово.і.  звітності
Підприємством щорічно проводить   суціjlьІ1у інвентаризацію аісгивів та зобов'язань. В ході
проведення  в  20Ю  році  інвентаризаці.і.  не  всmновлено  недостач  та/або  лишків аісгивів  та
зФв'язаНЬПідПРИЄМСТВа.2.розкритгяінформаціїзавидаМИаКТИВіВ

Необоротні активи
ОбjііК ОСнОвних заСОбів ПідпРиємстВа ведеться відпОвідНО до ПОлОЖеНня (Стаща?тУ)

бухгаjітерського обТііку  7 "Основні  засоби".  Станом  на 31.12.2019 року залишкова вартість
основних засобів складає 10014 тис.грн., знос -76391 тис.грн.
ІнформаціяпропервіснувартістьО3урозрізірахуніtівбухгалтерсьі{Огообтіікуєтакою:

-«Будинкитаспоруди»-36618,Отис. грн.
-    «Машини " обjіаднання» -1410,Отис. грн.
-     «Транспортні засоби» -46793,О тис.грн.
-     «Інструменти, прилади, інвентар (меблі)» -967,О тис.грн.
-     «Інші основні засоби» -97 тис.грн.
-     «Малоцінні необоротні матеріаjіьні аісгиви» -520,О тис.грн.
Втретьомуквар"і2019року,згіднорішеннядепартаментукомунаjіьно.і.власностім.

Києвавід15.07.20Dроку№062/06/40/43-6263,булосписано20одиницьтехнікипервісною
вартістю 1204 тис. грн. и  згідно наказу  департаменту комунально.і. шасності № Києи від
23.10.2018 року №445  передано  1  автомобіль первісною вартістю 293 тис. грн. до КП ШЕУ
Печерськогорайону.Вчетвертомукварталізгіднонаказудепартаментукомунаjтьно.I.в.іасносгі
м.Києвавідо4.12.20І9року№515булоприйнятонабаланспідприємства2легковіавтомобіля
первісною вартістю 288 тис. ірн.

Аудитор  зазначає,  що  обсяг  розкрипя  !нформаціЇ  відповідає  вимогам  П?ложення
(стандарту)  бухі аjі'герського  обліку  7  "Основні  засоби`..  В  примі'і.ці  І1  "Основні  засоби"
ПідпРИЄМСтВОМдОСтОвіРнОРОЗкрИТОінфоРмаЦіюЩОдокїіаСифікаці.1.ОсновниХЗаСОбіві.1.хруху
протягом  2019  року.

Незавершені  іtапітальні  інвестиці.і.  на  кінець  2019  роіtу  сісjтали  2454,О  тис.грн.,  іцо
відповідає бухгатітерському обтііку.

Облік запасів

У Батіансі  Підприємства станом  на 31.12.2019 року обліковуються запаси на загальну суму
6589,О   тис.грн.,   в   т.ч.   виробничі   запаси   -   944,О   тис.ірн.      Розбіжностей   між   дан"
бухгаjттерськогооблікутафінансовоЇзвітностіневиявлено.

Облік дебіторськоЇ заборгованості
За даними фінансовоЇ звітності Підприємства станом  на 31.12.2019 р. значеі.іня статт`і

<дебіюрськазаборгованістьзапродукцію,товари,роботи.послуги»с"новить3524,Отис.грн.,
з  бюджетом  -  184,О  тис.  грн.,    інша  ґюточна  дебіторська  заборгованість  ~  70,О  тис.ірн.:
заборгованістьпоавансампостачальникам(підрядникам)урядку1130Балансувідбитавсумі
99,О тис.грН.
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У складі дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги станом на
31.12.2019.  враховується  сума  заборгованості  покупців  (споживачів)     послуг  за  мінусом
рєзерву сумнівних боргів.
Рафв  сумнівних  боргів  створений  за  методом  застосування  абсолютно.і. суми  сумнівно.і.
заборгоиності на підставі анатІізу платоспроможності окремих дебіторів.
®jіік     дебіторсько.і.     заборгованості,     відповідає     вимогам     Поjтоження     (стандарту)
б.жmjітерського обліку 10 "дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Мі ністерства
фінансів Укра.і.ни від о8 жовтня  ] 999 року №237 та зареєстрованого Міністерством юстиці.і.
УіфаЇни від 25 жовтня 1999 року за №725/4018.

Класифікація, визнання та оцінка дебіторсько.і. заборгованості відповідають визначеним
нєтодологічним засадам формування в бухгалтерському обліку інформаці.і. про дебіторську
заборгованість та розкрипя інформаціЇ про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності
зіідно Положення (с'mндарт) бухгалтерського обліку № ] 0 «дебіторська заборгоmність».
дебіторсько.і. заборгованості підгверд)куються даними синтє"чного і аналітичного обїііку.

Грошові кошти та Їх еквіваленти
За  даними   фінансово.і.  звітності   Підприємства  значення   статті   «Грошові   кошти   ". .і.х
еюіваjіенти» станом на 31.12.2019. відбито в сумі 39 тис.ірн. Аудитор зазначає, що значення
залишку коштів підверджено банківською  випискою.

Витрати майбутніх періодів
Рядок  1 ] 70 «Витрати майбугніх періодів» станом на 3 ] .12.2019. відбитий в розмірі 20 тис. грн.
та складаюгься з сум витрат підприємства, які відповідно до принципу відповідності доходів
m витрат будуть визнані витратами у майбугньому періоді одночасно з отриманням доходу.

3.   Розкриття інформаціЇ про зобов'язання та забезпечення

Найменування показників кодрядка 01 . ] 0.2019 31.12.2019

Кредиторська заборгованість 15 342 10 922

у тому числі:
поточна за товари, роботи, послуги 1615 4328 3578

розрахунками з бюджєтом 1620 І697 1502

розрахунками зі страхування 1625 340 ]85

розрахунками з оплати праці 1630 1140 68І
поточна       кредиторська       заборгованість       за 1635 7694 4840

одержан им и авансам и
поючна       кредиторська      заборгованість       за 1640 „ 11

розрахунками з учасниками
інші поточні зобов'язання 1690 132 125

Поточні забезітечення на кінець 20 ] 9 року сформовані в сумі 2453,О тис.грн. Розбіжностей між
даним бухmлтерсьh-Ою обліку m фінансово.і. звітності. не виявjіено.

4.    Власний ксгпітал
Структура Власного капітатіу Підприємства представтіена нами в таблиці (в тис.грн.):



• № з/п Стапя пасиву балансу код рядка На о 1.01.2019. На 31.12.2019.
1. Зареєстрований капітал 1400 - -

•2. додатковий капіт" 1410 14799 13790
3. Резервний капітал 1415 4
4. Нероз п оді ле Lі и й         пр ибуто к(непокритийзбггюіt) ]420 (3295) (3512)

усього ]495 1 1504 1 0282

10% чистого прибутку Підприємства за 2019 рік в сумі 4 тис.грн. спрямовано на  відрахування
ю резервного капіт"у.
до додатіtового  іtапіталу також віднесено безоплатно отримані основні  засоби та відбито
зьісншення  додаткового  капітаjіу  за  рахунок  нарахування  Підприємством  амортизаці.і.  з
визначенням доходу на безоплатно отримані основні засоби.
Підприємством в квітні 2019 року виправлено помилки в облікрr ПдФО за 2017 рік (було
порушено  крреспонденцію  облікрr  утримання  ПдФО:  дт  661   Кт  641/ПдФО),  шjіяхом
зменшенш нерозподіленого прибутку на суму 32 тис.грн.
Аудиторською перевіркою підтверджуєгься правильніс'гь визначення власною капіталу, його
структури  та  признаLіення.  Зміст  с'гатей  звіту  про  власний  капітші,  визначення  власцого
ісапіталу, його с'іруктури та призначення відповідають визначеним методогюгічним засадам
формування в бухгалтерському обліку інформаці.і. про власний кагтітал та розкрит" інформаці.].
про  власний  капітаjт  у  фінансовій  звітності  згідно  ПОложення  (стандарт)  бухгалтерського
dліку.

4. Огляд доходів та витрат
Чистий дохід (виручка) від реалізащТ продукці.і. (тоЕкрів. робіт.послуг) (рядок 2000) -

надання послуг машинами та механізмами, іtапітальний ремонт доріг, сісладає 19138 тис. грн.
Інші операційні доходи фядок 2120)  -781О тис. грн., в тому чисjіі:

-    2 347 тис. грн. -доходи від операційноЇоренди;
-     3425 тис. грн. -надання послуг відстою;
-     1512 тис. грн. -реалізація путівок на базу відпочинку "дельфін";
-     449 тис. грн. -реалізація ТМЦ б/в, реалізація метаjюбрухту;
-    69тис. грн. -одержані штрафи, пені;
-       8 тис. грн. ~ списання кредиторсько.і.заборгоmності.

Інші фінансові доходи (рядок 2220) - 13 тис. грн. -відсотіtи по депозитам.
Інші доходи (рядок 2240) -  1433 тис. грн., в тому числі:
-1042 тис. грн. -доходи від безоптіатно одержаних активів у вигляді амортизаці.і.;
-І тис. грн. -доходи отримані від кредитора КАТП-273901 ;
-390 тис. грн. -оприбуткування металобрухту.

Бухгалтерський  обтіік доходів здійснюєгься  Підприємством  у  відповідності з По.іоженням
(стандартом) бухгалтерського обліку №  15 «доходи», затвердженому наіtазом Міністерстm
фінансів Укра.і.ни від 29.11.1999 року № 290.
Витрати Підприємстm за 2019 рік склали:

-     Собівартість реалізованоЇ продукцГі. (товарів, робіт, послуг) -17146,О тис.грн.;
-     Адміністративні  витрати -3492,О тис.грн.;
-     Інші операційні витрати ~ 7708,О тис.грн.

Елементи операційних витрат сформоині з:
-     матеріальних витрат-6355,О тис.грн.;
-витрат на оплату праці -12903,О  тис.грн.;
-     нарахувань на заробітну плату -3594,О тис.грн.;

(`



-     амортизаці.і.-1806,О тис.грн.;
-     інших операційних витрат-3688,О тис.грн.

Формуиння інформаціЇ про витрати та Їі. розкріптя у фінансовій звітності Підприємство
здійснює   відповідно   до   мєтодологічних   засад,   визначених   Положенням   (стандартом)
бухгалтерського обліку  16 "Витрати", затвфдженим наказом Мінісюрства фінансів Укра.і.ни
від 31  грудня  1999р. №318 " зареєстрованим в Міністерстві іостиціЇ Укра.і.ни  19 січня 2000
року за №27/4248.

Показники відповідних статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух
гтюшових коштів, Звіту про власний капітал, Примітки до річно.і. фінансовоЇ звітності за 2019
рік взаємопов'язані та відповідають даним бухгаjперського обліку Підприємства.

5.   Основа для аудиторського висновку і3 застереженням
Аудитор  не  приймав участі  в  спостереженні  за  інвегггаризацією  наявних аісгивів та

зобов'язань в 2019 році, оскільки був призначений після дати .і-і. проведення.

Висновок аудитора (умовно - позитивний)
При виконані завдання з надання впевненості щодо фінансово.і. інформаціЇ КАТП-273904 за
2019  рік  аудитор  дійшов  висновку,  що  фінансова  звітність,  яка  додається,  складена  у
відповідності 3 заjтишками на аналітичних " синтетичних рахунках Підприємства станом на
іtінець дня 31 грудня 20 І 9 року.
За винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Основа для висновку і3
застереженням», ніщо не привернуло нашу уіюгу, що змусило б нас вважати, що фінансова
звітність  КАТП-273904  не  відображає  сг]раведливо  й  достовірно  в  усіх  с.vттєвих  аспектах
фінансовий стан Підприємства станом на 31.12.2019., його фінансові результати та власний
капітал за 20 [ 9 рік, відповідно до Націонапьних (положень) стандартів бухгалтерського облііtу.
Аудитор дійшов умовно - позитивного висновку щодо підтверд?кення достовірності, повноти
та  відповідності  чинному  законодавству  та  вс"новленим  нормативам  річно.і.  фінансово.і.
звітності КАТП-273904 за 2019 рік.
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дата фік, місяць, число)дЕ-ЮО   ЮМ}ШаЛше аЕгюі.р&і]сDор"е Dідпрнсмс]тю №2739« кА:[Ь.   Ч --Т -~~--' -~-~Jза єдрпоу
(нАmнуmнш)

Звіт про .іі[аі[сові рсзулmm фh про єукупфqй доLjд)
оа                         Рік 2019                           р.

Фкр N2 Код за ЖУд 18010ОЗі. ФінАнсові рЕзультАти

ст,пІІ код зазвітІIІІ]-І
за-ннйпеІ'іод

рядm період ПОПЄРСдІlІ.ОГОtюкY

ІЧ-йдохідвідрсалізаці1-продукціі (юварів, робіт, послуг)"±роблєIіістра]совіпре:Nі:їЧ±тLсані,валовас]татіgр±±!!l±±р±±g!іl:±__п_2рестрсіхуваннязАгінаре3еркунезбленихпрз_мій.ваJіоеасумазміначастшперестршоаtк}вурезервінезсq;;б6піпіБіх 2 з 4
2000 l9 І38 21  852
2010 - -
2011 - -
2012 - -
2013 - -
2014 - -

піюмі,-'Сtбівартіс.іь реалізованоЇ продукціЇ

2050 (            17146            ) (       .21'590          )
(ТОВаРіВ,крбіТ, ПОС7І}Т)чі±!sрірg!!±±±!н!!і:збuткuзастрfіffб6пі5Ґпі5йБпіҐііваLIовІІгl:

2070 - .

2090 1992 262Ітриб--кзбіпок
2095 ()()до±ід .(віLтратu) віб -іііінu у резервсDс довгосгпрок]овіах"'Jlзань 2105 - -

дохід(вuтратI)відзмііnііншжFfffЕЕffЕіЕЇ=$змінаітішжcmpcDcoaLxзервів,ggгtф;а$ат!іначасткuперестраховuківвіншіх-€ціff===д=І[шіопераLБйнідоходшут"учuслl: 2110 - -
2111 - -
2112 - -
2120 7810 6171
2121 - -

доіхід від зміни вартості аі{тивів, які оцііІюються за
справедліівою вартістпюдоu:ідвідпервісног6веLзнання біоііогічніа акгтіивів і

2122 - -
сі]і ьс ьюгосп         _ькрЇ гіроФуюіі Тдохідвідвиюрuсїі;-аінняіюuтів. віюі]іьненш від

2123 - -
gподаткува"яАдміністра"нів.ф"Витра"назбшІIш[іоікраLhйнівитра"

21зо (           3 492           ) (          з  148           )
2150 ()()
2180 (           7 708           ) (          5 242          )

у тс"у чl,слі : 2181 - •вптрати від 3!міни вфтості активів, які оцінюються за
справедливою вартісгпювитратіивідrіервісноговuзіtаі;JІjіі6fб=JJпіІ;ЕFйі

2182 - -
сільськогоспода    ьгюі продукціїФіііШІСОВІіі-іРСЗуЛЬТаТВідоі]СРаіііі-іііоЇ діЯЛЬііоСТі:

2190 • -прнбутоІ`
збLгіокдоходвід участі в ztапіталіІJшіфіНаГЮОВідоХОдІншідохошутамучислі.. 2195 (            1398            ) (           1957           )

2200 _ -
2220 13 17
2240 1433 2045
2211 - -

дохід від  благодіt-іної допамогиФіmнсовівитрагпtВтра"відучасhвкапіталіІ-івитра"Пріібуток(збііток)&ібвrміюуінфм.ііЇ на Fонетарні статті

2250 ()()
2255 ()()
2270 ()()
2275 - •
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Продовження додатка 2
Фіііаіісовіuі резулі,тат до оі]Одаткуваіііія :

2290 48 105прибуюк
збиюк 2295 ()()

Витра" (дохід) з ґ[Одатку на крибуіок 2300 (9) (12)
ПРИбУЮК (ЗбНТОК) Від  крІПtИZЮЕЮЇ діЯПЬНОd ІhС" 2305 . •
оподаткуіLаніш
ЧіістііГі Фhаuсов][і-і рсзуIіьтат:

2350 39 93прибуюк
збmк 2355 ()()

п. с             дохід
статm код Зазвітіііпчі

Зааііалогіtіші!-Iперіод

р"`а пq,іод поперфііьогороку

1 2 з 4
дооцінка Спdнка) необоропmс акпфів 2400 - -
дсюцінка оqdнка) фінансовж інсґірумеіяів 2405 - -
Накопичеh іФгрсові різшпd 24l0 - -
Часятса іншою qrкушюго дохQду асоіdйованих m спітіьних 2415 - -
підприємсф
ІШИй СУЩУПНИй доХід 2445 _ -
Іішіііі-і с.Th.}mіі]і-і дохід до опоmткуtваііня 2J50 - •
Подаюк на тірибуюк` гюв'язашй з іншим qгісуішим доходом 2455 - -
Іііші]і-і С}'кі.п[[ііі-і доХід піСЛя оПОдаТкуmі[ііЯ 2J60 - -
С.`'куі]ііііГі дохjд (суhіа і]ядків 2ЗsО, 2Зs5 та 2460) 2J6s з9 93

ііі шЕшнти оііі. шЕпшнти опЕрАіциних витрАт

Назва статті код зазвітІІIІl-l
За аналогічі«ійперіод

рfLфєm ІІеріод г[Ог[еРфьоГОроку

1 2 з 4
МатеріаLпьні затт]а" 2500 6355 6680
Витра" на оґшату праіd 2505 12 903 14 222
Відра]хув ання на соціальні заходи 2510 3594 2831
АморпfзаіЬя 2515 1806 2581
Інші операіm витра" 2520 з688 3666
разоьІ 2ss0 28 346 29 980

]V. РОЗРАХУНОК ПОmЗНШПВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІй

Назва статгі код За звітііііГ[
Зааналогішіі-іпсl,іод

рІ- псІ,іод попередньогороісу

1 2 з 4
Середньорічна кіпькіс`[ь щ]ос"х ашdй 2600 - -
Скоршована азрєф[ьорічна кіjтькісф кростж акцій 2605 - -
Чнс"й пі]иб+!ток (збіпоfc} на одщr піюсту ашdю 261о - -
Сюриговашй `шстий прибуюк (3бнтбк) на

2615 • -одну просту акцію                                                             .
ГJuiАJJє;лАIшгнз,гегщ         ___._.                                  j;;-___д 2650 - -

h.еііівііш                                                                                                                                    РоіісtQов Валерій Еmеmі]ношt[,-

г--ujіб  *    `       ,,г'Ф                            #зtщ--m        _<$-жф(,



коди
''''

054330І 1

18о1 Оо4

.     ±.стю   Іl.ом.vmгіше автотраіісдортііє піz]іір»"ство №27390J КАТП-2739ОJ
дат& (рік. міелць, чію]ю)

зв єдрпоу
(mймсщ"l1я)

Звіт пРО Руі ГРОШОвШ КОііГТіВ (За ПРЯліі" МСТОдОм)
за            Рік 2019            р.

аюрма N3  КОд за ЖУд

сфт" `, За звітшй гікріод За ашогічний періодпоіюредzьогороівr

1 2 з 4
І. Руі h-ошт.ів у результаті операційпоЇ дішііосh

зооо з1349 37 527
ІфJщЕш від:
Рса7hзаіd" продуіаdl' (.юварів, робіт, посгщ)
Покргюння подапсів і зборів зоо5 - .
}. т"fу чис7h податzФг на додащі варhс'іь зоо6 - -

Цітьовоі.о фінащувагш зо10 55 73
Надгюд3кешя від отрі"ання qубсидій, дсmLdй зо11 - -
Надоджюішя авансів від іюЕупLdв і замовників 3015 - -

Надходжешя від повернення авансів зо20 9 з5
Надходження від відсmків за залишками юштів на

зо25 - -ги"нщ ракрчmх
На"одження від боржників нФстойки (штрафів, пені) 3035 - -

Наj"одження і. ід огЕера LdйноЇ Орендіі зо40 - -

Нафюдження від отр"ання роялті, аіґторськііх зо45 • .в-род
Надюдження від страхових преhй зо50 - -
Надходжешя фінансових усгіаіюв від поіюрнення гюзик зо55 - -
1нші наюzDкеL" зо95 162 148
Витщчання на оп7іату:

3100 (                9 360                ) (               14 620               )Товарів фіт, т[ослуг)
праці з105 (                 11905                ) (                  12156                  )
Відра]вrваш на соціапьіh заходи з110 (                з 296                ) (                  3з17                  )
3oбов 'язань з податків і зборіі! з115 (               7 942                ) (                7 205                 )
Витрачашtя на огUіаґіу зобов'язаm з податщr на прибуток з116 (                    1з4                    )()
Витрачання на оп7іа'іу зобов.язань з подаіку на додану.варгісгп з117 (                 4091                  )()

Віпрачання ш опла.гу зобов`язаііь з ішішх пофпів і збррів 3118 (                 з716                 )()
Витрачання на оппату авансів 3135()()
Витрачання на огшату повернення авансів з140 (65) (                  486                  )
Виірачання на опmіу цільових внє€ків з145()()
Витрачаііня на ошіаіу зобов'язаш за страюві"и

з150
()()юнтрапами

Витрачання фінансових установ на надання іюзик 3155()()
Інші витрачання з190 (                   195                   ) (                    148                    )
Чіістііі-і руі іюштів віц опсііаLШ-іі]оі дія.пьності з195 -1  188 _149

ІІ. Руі іюштів у і]езультаті ііівестііщі[-іііоЇ діяльііості

з200 _ - -
Над]юдження від реалізаціЇ:
фінансовж іт"ю"цій
необорmж аістшів з205 - -
Надюдження від отримаі":відсо"ів

з215 1з 17

дивідеfщів з220 • -
Надходження від дєриваґшвів з225 - -
Надходження від поmпіення позиіс 3230 - •
Над]юдження від вифгі" фіірньою підприєRіства та

з235 - .іншоЇ юсподарсьюї одинщі
Інші надюдження з250 • -

/с)



Витрачаfшя на прщбаfіш:
фінансовж інвесгиLй
необор- акіивів
Вшт7іа.іи за дфиваггивами
Вігірачашя на нащшя позm
Витрачаі" на придбання дочіршою підііриємства та
j ншоЇ юсподарсьюЇ одиниці
Інші платежі
ЧПСТІіҐі РjіХ h-ОііГГіВ Від ііІВеС"ЦійНОЇ діjLПЬlІОСТі

ш. Рух h.оштів у ]іез}7jтьтаті фіішіс®ЕюЇ дішьііості
Надодженш від:
Власною капі

)
)
)
) )

"а" пози[с
Надюррюння
підкриємсфі

від кродаJку час.іш[ в доцірнюму

Іші надодюішя
Витрачання на:
Внкутт власіш акцій ()()Погашеі" позик
Сп7іату дивіюндів ()()
ВЕгірачання на сшіаіу відео"ів ()(.-)
Витрачання на сшаіу заборґованості з фінансової
ореш ()()

Витрачашя на придбашя часггки в дочірньоьgr
іhдприємстві

()()

Вкрачання на в-а"
дочі рніх гЕідпри ємсmак

неюнтрсmьованим часmам у ()()

Інпіі платежі ()()
Чшспііі руі L.оштів від іііаНСОВОЇдіШЬі[ОСГі
ЧJіСтііі-] Р}'х гf}ОШОDііЕ h.ОіJm.в За ЗвіТіі[Iй
Залишок коштів на іючаток
Вшнm зьіііш вагіюпіих кррсів на залишон іюштів
ЗалІшок юштів на хінещ

кеІ'івІ1І

голов

Рожков Вал€ріjі Валеігпшовіtч

Зозульська оксаііа Васіілівна
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