
Коди
Рік

Підприємство  за ЄДРПОУ 31529081

Організаційно-правова форма за КОПФГ 150

Територія за КОАТУУ 4820610100

Орган державного управління   за СПОДУ

Галузь     за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності    за  КВЕД  41.00.0

Одиниця виміру: тис. гривень

Форма власності

Чисельність працівників

Місцезнаходження  

Телефон 
Прізвище та ініціали керівника  

1 2 3 4 5 6
Доходи

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)
001 9200,0 8252,4 -947,6 89,7

Податок на додану вартість 002 1533,3 1375,4 -157,9 89,7

Акцизний збір 003 0,0 #ДЕЛ/0!

Інші непрямі податки (розшифрувати) 004 0,0 #ДЕЛ/0!

Інші вирахування з доходу (розшифрувати) 005 0,0 #ДЕЛ/0!

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) (розшифрувати)
006 7666,7 6877,0 -789,7 89,7

Інші операційні доходи (розшифрувати) 007 1400,0 1293,0 -107,0 92,4

пільги 120,0 119,0 -1,0 99,2

субсидії 1190,0 1107,0 -83,0 93,0

ремроботи, послуги 90,0 67,0 -23,0 74,4

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 008 0,0 #ДЕЛ/0!

Інші фінансові доходи (розшифрувати) 009 250,0 242,6 -7,4 97,0

програма "Забезпечення питною водою" 100,0 94,4 -5,6 94,4

програма "Реформування ЖКГ" 150,0 148,2 -1,8 98,8

Інші доходи (розшифрувати) 010 0,0 #ДЕЛ/0!

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних 

ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)
011 0,0 #ДЕЛ/0!

Усього доходів 012 9316,7 8412,6 -904,1 90,3

Витрати

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) 

(розшифрувати)
013 7100,0 7455,0 355,0 105,0

Адміністративні витрати, усього, у тому числі: 014 380,0 397,0 17,0 104,5

витрати, пов’язані з використанням службових автомобілів 014/1 0,0 #ДЕЛ/0!

витрати на консалтингові послуги 014/2 0,0 #ДЕЛ/0!

витрати на страхові послуги 014/3 0,0 #ДЕЛ/0!

витрати на аудиторські послуги 014/4 0,0 #ДЕЛ/0!

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 014/5 380,0 397,0 17,0 104,5

Витрати на збут (розшифрувати) 015 753,0 755,0 2,0 100,3

Інші операційні витрати (розшифрувати) 016 200,0 246,0 46,0 123,0

Фінансові витрати (розшифрувати) 017 250,0 242,6 -7,4 97,0

поповнення статутного фонду 100,0 94,4 -5,6 94,4

придбання гідрантів 150,0 148,2 -1,8 98,8

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 018 0,0 #ДЕЛ/0!

Інші витрати (розшифрувати) 019 0,0 #ДЕЛ/0!

Податок на прибуток від звичайної діяльності 020 0,0 #ДЕЛ/0!

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 021 0,0 #ДЕЛ/0!

Усього витрати 022 8683,0 9095,6 412,6 104,8

Фінансові результати діяльності

комунальна

101

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки

Код рядка План 

м. Баштанка, вул. Ювілейна,1

Факт
Відхилення                   

(+,-)

Додаток 3

Основні фінансові показники підприємства

(квартал, рік)

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

за І півріччя 2018 року

                                                                                                                                  

КП "Міськводоканал"

комунальне підприємство

Миколаївська область, Баштанський район

Показники

І. Формування прибутку підприємства

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

2-51-88

Кот Віктор Васильович

збирання, очищення та розподілення води

Виконання               

(%)



Валовий прибуток (збиток) 023 566,7 -578,0 -1144,7 -102,0

Фінансовий результат від операційної діяльності 024 633,7 -683,0 -1316,7 -107,8

Фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування
025 633,7 -683,0 -1316,7 -107,8

Частка меншості 026 0,0 #ДЕЛ/0!

Чистий  прибуток (збиток), у тому числі: 027 633,7 -683,0 -1316,7 -107,8

прибуток 027/1 0,0 #ДЕЛ/0!

збиток 027/2 0,0 #ДЕЛ/0!

Продовження додатка 3

1 2 3 4 5 6

Відрахування частини чистого прибутку до державного 

бюджету:  
028 0,0 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями 028/1 0,0 #ДЕЛ/0!

господарськими товариствами, у статутному фонді яких 

більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі
028/2 0,0 #ДЕЛ/0!

Відрахування до фонду на виплату дивідендів:  0,0 #ДЕЛ/0!

господарськими товариствами, у статутному фонді яких 

більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за 

нормативами, установленими в поточному році за 

результатами фінансово-господарської діяльності за минулий 

рік

029 0,0 #ДЕЛ/0!

у тому числі на державну частку 029/1 0,0 #ДЕЛ/0!

Довідково: відрахування до фонду на виплату дивідендів 

господарськими товариствами, у статутному фонді яких 

більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за 

нормативами, установленими в поточному році від чистого 

прибутку планового року

030

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 

на початок звітного періоду
031 -811,0 -811,0 0,0 100,0

Розвиток виробництва 032 0,0 #ДЕЛ/0!

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 032/1

Резервний фонд 033 0,0 #ДЕЛ/0!

Інші фонди (розшифрувати) 034

Інші цілі (розшифрувати) 035 0,0 #ДЕЛ/0!

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 

на кінець звітного періоду
036 -177,3 -1494,0 -1316,7 842,6

Сплата поточних податків та обов’язкових платежів до 

державного бюджету, у тому числі:
037 1656,9 1681,9 25,0 101,5

податок на прибуток 037/1 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

акцизний збір 037/2 0,0 #ДЕЛ/0!

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного 

періоду
037/3 1533,3 1561,6 28,3 101,8

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками 

звітного періоду
037/4 0,0 #ДЕЛ/0!

рентні платежі (земля) 037/5 18,4 18,4 0,0 100,0

ресурсні платежі (корист. надр, спецводокор) 037/6 100,0 96,9 -3,1 96,9

інші податки, у тому числі (розшифрувати): 037/7 5,2 5,0 -0,2 96,2

екологічний 4,0 3,8 95,0

нерухоме майно 1,2 1,2 100,0

відрахування частини чистого прибутку державними 

підприємствами 
037/7/1 0,0 #ДЕЛ/0!

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату 

дивідендів господарськими товариствами
037/7/2 0,0 #ДЕЛ/0!

Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 038 15,0 15,3 0,3 102,0

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що 

підлягають сплаті в поточному році до бюджету
038/1 0,0 #ДЕЛ/0!

до державних цільових фондів 038/2 0,0 #ДЕЛ/0!

неустойки (штрафи, пені) 038/3 15,0 15,3 0,3 102,0

Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 039 920,0 918,4 -1,6 99,8

внески до Пенсійного фонду України 039/1 920,0 918,4 -1,6 99,8

внески до фондів соціального страхування 039/2 0,0 #ДЕЛ/0!

ІІІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів

Показники

ІІ. Розподіл чистого прибутку

Код рядка План 
Відхилення           

(+,-)

Виконання                

(%)
Факт



Інші обов’язкові платежі, у тому числі: 040 514,6 509,2 -5,4 99,0

місцеві податки та збори (ПДФО) 040/1 514,6 509,2 -5,4 99,0

інші платежі (розшифрувати) 040/2 0,0 #ДЕЛ/0!

Керівник
______________ _________________ ___________________

(посада) (підпис)    (ініціали, прізвище)    


