
розглянуто

комiсiею з питань бюдltету, фiнансiв, цiн та цiноутворенrrя

Комiсiсю з пlтгань промисловостi, )IО(Г,
зв'язку та побутового обсJrуговування населення

вiддiлом економiки виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням _ cecii
Iрпiнськоi MicbKoi ради _ скликання
N9 

- 

вiд 

-20_ 

року

Коди
PiK

пiдпоиемство КП llJК(\ll за €ДРПОУ 41643|46
ооган,i зацi йно-поавова фоома Kovylcurble пiОпрttсмсmво за КОПФГ l50
тернтооiя Kui'Bc,bKa за КоАТУУ 32 l0900000
оDган деDжавного чпDавлiння за СПОДУ
Гаlryзь за 3КГНГ

вид економiчноi дiяльностi сiя,tьнiсmь у сферi безпровidно?о елекmрозвя?ку за КвЕд 60_20

Одиниrц вимiру: тис. гривень

Форма власностi K(),1rylta,lblla

Чисельнiсть працiвникiв 25
Micr м.lрпiнь, вул Шевченка 2-а

68073
прiзвице та iнiцiали кеDiвника Калiчка А.А.

звIт про виконл}lня ФIнлнсового пллну пlдпри€мствл
зs lq!g.л!ц-

(кварта:ц piK)

OcHoBHi фiнансовi показники пiлприемства

Y

показники Код рядка План Фrкт Вiдtилення
(+,-)

виконання (,ь)

4 6
Пох

Щохiл (вкручка) вiд реалiзацii проryкчii (ToBapiB, робiт,
послчг)

001 800,0 583,8 -2l6,2 73,0

Податок на додану BapTicTb 002 0,0 0,0 0,0 #дЕл0!

Акчизний збiр 003 0,0 #дЕJI/O!

lншi непрямi податки (розчlчфруваmч) 004 0,0 #дЕл/0!

hrшi вирахуван}rя з дохоIý/ (розuutфруваmu) 005 0,0 #дЕл/0!

Чистий лохiл (виручка) вiл реалiзачii пролукчii (ToBapiB,
побiт- ппшчг) fпо,l шu thпv ваmч)

006 800,0 583,8 -2l6,2 73,0

Iншi опеDацiйнi доходи (poзut uф|lуваmu ) 007 0,0 #дЕJI/0!

.Щохi,ч вiл участi в капiталi (розuпttlлруваmu) 008 0,0 #дЕл/0!

Iншi фiнансовi доходи (розuuкtlруваmч) 009 0,0 #дЕлi0!
Iншi доходи (розшuфруеаmч) 0l0 24 305,0 15 167,9 -9 lз,7 l 62,4

надзвичайнi доходи (вiдшкодування збиткiв вiд
нялqвичайнж сиryduiй, стrrхiйного лиха, пожеж, техногенних
аварiй тощо)

0ll 0,0 #дЕл/0!

Усього доходiв 0l2 2s l05,0 l5 75l, -9 353,3 62,7

Витратн
Собiвартiсть ремiзованоi проryкuii (mBapiB, робiт та послуг)
ftloэutudltlyBamu)

0lз ;;l 405,9 #дЕл/0!

Адмiнiстративнi витрати, усього, у тому числi: 0l4 5 з97,8 l I l66,7 5 768,9 206,9

витати, пов'язанi з використаннrrм службовrх автомобiлiв 0l4l l 80б,0 J2l],0 _378,0 53, l

витати на консалтинговl посJrуги ol4/2 0,0 #дЕл/0!

витрати на cTpaxoBi послуги 0I4lз 0,0 #дЕл/0!

витрати на аудиторськ| послуги 0l4/4 0,0 #дЕл/0!

iншi алмiнiстративнi витрати (ролuчфрувапч) 0l4/5 J 591 ,8 l0 738,7 6 146,9 ?,] з с)

Витрати на збут (розuпtфруваппt) 0 5 0,0 #дЕл/0!

lHrпi операцiйнi витрати (розuпQlруваmч) 0lб 0,0 #дЕл/0!

Фi HaHcoBi витрати ( розutч ф рува mu ) 0l7 19 707,2 4 1,79.1 l5 528,1
.)l.)

Вrрати вiд участi в капiталi (розuшфруваппt) 0 8 0,0 #дЕJI/o!

Iншi витрати (розuutфруваmл) 0l9 0,0 #дЕJI/0!

[Iодаток на прибуток вiд звичайноi дiяльностi 020 0,0 #дЕJIioI

надзвичайнi витрати (невiдшкодованi збитки) 02l 0,0 #дЕл/0!

Усього витрати о22 25 t05,0 l5 751,7 _9 35з.з 62"7

Фiнансовi результати дiяльностi

Ва,.lовий прибуток (збиток) 023 800.0 l77,9 -622,1 1)7

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi 024 -4 597,8 l 0 988,8 _6 з91,0 2з9,а

Ф,ilrансовий результат вiд звичайноi дiяльностi до 025 0,с 0,0 0,0 #дЕJI/0!

Частка MeHпrocTi 026 0,0 #дЕлl0!

Чистий прибуток (збиток), у тому чlrслi; 027 0,0 0,0 0,{ #дЕл/0!

прибуток 027ll 0,с #дЕJI/Ol

збиток 02712 0,с #дЕл/0!

"/

м,п.

l.



Продовження додатка 3

Вiлрахування ч8стини чистого прибутку до мiсцевого

господарськими товари9твами, у стаryтному фонлi яких
50 вiдсоткiв акцiй (частоц паiв) належать

господарськими товариствами, у статутному фонлi яких
50 вiдсоткiв ащiй (частоц паiв) належать державi, за

нормативами, установленими в поточному рцi за

результатами фiнансово-господарськоi дiяльностi за минулий

.Щовiлlсово: Вiдрахування до фонлу на виплату дивiдендiв
товариствами, у статутному фондi яких

50 вiдсоткiв акцiй (часmк, паiв) належать державi, за

и, установленими в поточному роui вiд чистого

у тому числi за основrrими видами дiяльностi зйдно з

нерозполiленого прибутку (непокритоrо збиткт)

поточних податкiв та обов'язкових платежiв до

ПДВ, що пiдпягае вiдшкодуванню з бюшltеry за пiдсумками

вiлрахування частини чистого прибутry комунаJ!ьними

Погдшення податковоТ заборгованостi, у тому числi:

рестукryризованих та вiдстроченкх сум, що

Внески до державних цiльових фонлiв,

.Щирекmр
(посаёа)

пдв, що пiдrягае сплатi до бюддеry за пiдсумками звiтного

частини чистопо прибутку до фонду на виrurаry

Калiчка А,А.



,/ розглянуто

Комiсiсю з питань бюлкету, фiнансiв, цiн та цiноутворення

Коrriсiею з mrTarb проlrясловостi, ЖКГ, транспорту, енергетики,
зв'язrу та побуmвоm обсrryговування населення

вiддiлом економiки виконавчого KoMiTery lрпiнськоi MicbKoi рали

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшеrппм _ cecii
lрпiнськоi MicbKoi радl _ сшшкенпя
JФ _ вiд _20_ роry

м.п

звIт про виконАння ФIнлнсового пJIлну пцпрt{€мствл

(юартал, piK)

OcHoBHi фiнrнсовi пок!звики пiдприсмства

Коди
PiK

пiдлоиеrrство КП "IKC" за €ДРПОУ 4164зl46
орrанiзацiйно-пDавова фоDма Ko;,ryt,,(ub,le пiОпрut:мсmво за КОПФГ l50
Територй KulBcbKa за КоАТУУ 32 l 0900000

Орган державного управлiння за СПОДУ
Гаrчзь за ЗКГНГ

Вид eKoHoMi.THoi дiяльностi lliяаьнiсmь у сферi mелеко.ttунiкацil за КВЕ[ б1.2

Одикиrц вимiDч: тис. гривенъ
ФоDма власностi ко.llунсlльна

Чисельнiсть пращвникiв з5

Мiсцезнахоlчкекня м.Iрпiнь, вул Шевченка 2-а
6807з7049

прiзвище та iнiцiаrпr керiвника Калiчка А.А.

I.

показники Код ряд<а План Факг
Вiдtилення

(+,-)
виконання (уо)

2 6
Ппхопи

Дохiд (виру*д) вц ралiзацii про.пукчii (ToBapiB, робiт,
посrrчг)

00I 600,0 906,5 з06,5 l5 I,1

Податок на додаtry BapTicтb 002 0,0 0,0 0,0 #дЕл/0!

Дкцизний збiр 00з 0,0 #дЕJу0|

Iншi непрямi податки (розutuфруваmu) 004 0,0 #дЕл/0!

lшлi вирахуваrrrи з дохо.ry (ролаuфруваmu) 005 0,0 #дЕл/0!

Чистий дохiд (виручка) вiл ревлiзачii пролукчii (ToBrpiB,
побiт. rlос_пчг) (поэ шu йпvваmu)

006 6(ю,0 906,5 3(ь,5 1 51,1

Iншi операцйнi доходr (рс,lзшuфруваmu ) 007 оо #дЕл/0!

.Ilохiд вiл 1лlастi в капiталi (розutuфруваmu) 008 0,0 #дЕJI/O!

Iншi фiнансовi доходи (розuлtфруваmч) 009 0,0 #дUv0!

lншi доходи (роэuuфруваmu) 0l0 7 l49,8 9 l03,1 lg5?1 ,l21,3

нrдrвичайнi доходя (вiлrчкодування збиткiв вц
надзвичайнrоr сиryаuiй, стrхiйного JIrхц пожех(, технопеннж
дьаоiй mшо'|

0ll 0,0 #дЕJI/Ol

усього доходiв 0t2 7 749,8 l0 009,6 2 259,8 lz9,2

Витрвти
Собiвартiсть реа.rriзоваяоi про.ryкuii (ToBapiB, робiт та послуг)
lпtlлцчdлоwаmu)

0lз 0,0 0,0 #дЕJvO!

Адмiнiстратrвнi витрати, усього, у тому числi: 0l4 5 949,9 9 4l1,6 3 461.7 ! 58,2

виlрати, пов'язанi з використанкям службових автомобiлiв 0l4/l 789,6 JбJ,б -з25,0 58.8

витати на консtlлтинговl послуги 0l4/2 0,0 #дЕл/0!

витати на стршовi посJIуги 0l4lз 2,6 2,6 #дЕл/0!

вlпрати на аудиторськl посJryги 0l4l4 0,0 #дЕл/0!

iншi алмiнiстратквнi ви,трати (розuш QlpyBamu1 0I4l5 5 160,3 8 9]l,J 3 784,1 l73,3

Витрати на збут (роtшuфруаmu) 0 5 l 233,8 l 23з,8 #дЕJI/0!

lншi операцiйнi витрвти (рсlзutuфруваmч) 0 6 0,0 #дЕJу0!

Фiнансовi витрати (ро Mt u фрува mч ) 0 7 l 800,0 l з l5,з -4u,1 7з,I

Втрати вiдrlастi в капiталi (ропuuQлрувапч) 0 8 0,0 #дЕJI/O!

IHrrri витрати (ро зшuф рув а mч) 0 9 0,0 #дЕл/0!

Податок на прибугок вй звичайноi дiяльностi 020 0,0 #дЕл/0!

надзвичайнi витрати (невiдшколованi збитки) 02l 0,0 #дЕл/0l

Усього витрати 022 7 749,9 ll 960,7 4 2l0,8 l 54,3

Фiнансовi результати дiяльностi

Валовий прибуток (збиток) 02з 600,0 906,5 з06,5 l51,l

Фiнансовий результат вiд операцiйноi дiяльностi 024 5 з49,9 _9 7з8,9 _4 389,0 l82,0

Фiнансовий результат вiд звичайноi дiяльностi до
лпппrffiЕg

025 _0,l l 951,1 l 951,0

частка мсншостi 026 0,0 #дЕJI/0l

Чнстий прибуток (збиток), у тому числi: 027 -0,1 l 951,1 l 951,0

прнбуток 02,7ll 0,0 #дЕл/0!

збиток 02,712 0,0 #дЕJt/O!



Продовжеrrня додатка 3

II. Розподiл чистого прибуткч
вiлрахувлння ч8стини чистого прибутку до мiсцевого
бюдясетч:

028 0,0 0,0 #дЕл0!

Комуна.пьннми пiдприсмствами 028/l 0,0 0,0 #дЕл/0!
господарькими товариствами, у стаryтному фонлi яккх
бiльше 50 висоткiв акцiй (часmц паiв) належать державi

028/2 0,0 #дЕл0!

вiдрахування до фондy нд виплатч дивiденлiв: 0,0 #дЕл/0!
гоýподsрськпми тов8риствами, у статутному фонлi яких
бiльше 50 вiдсоткiв аIсдiй (частоц паiв) належать державi, зs
норrrsтивsilц устilновленими в поточному рцi за

реryльтатаrrя фiнансово_rосподарськоi дiяльностi за минулий
piK

029 0,0 #дЕJVo!

y томч числi на деDжавнч ч8сткч 029/l 0,с #дЕл/0!

Цовiдково: Вiд:ахування до фонду на внIlл8ту дивiдендiв
господарськими тOвариствами, у статугному фндi якж
5iльше 50 вiдсоткiв акцiй (частоц паIв) належать лержавi, за

нормативамц установленпми в поточному рочi вiл чистого
прбутr(у плllнового року

0з0 х х #знАч! х

Залишок нерозподiленого прибутку (непокритого збитку)
нд поч8ток звiтного перiодy

029 0,0 #дЕJI/o!

розвиток виообництва 0з0 0,0 #дЕлl0

у тому числi за основними видами дiяльностi згiдно з КВЕД 030/l 0,0 #дЕJу0!

Резервний фонл 03 l 0,( #дЕJvO!
[ншi фонли (розutчQlррапш) 0з2 0,с #дЕJV0!
Iншi цiлr (розutчфруваmu) 033 0,с #дЕлl0!
Зlлишок нерозподiленого прибутку (непокритого збитку)
на кiнець звiтного перiоду

034 0,0 0,0 0,с #дЕл/0

III. Обов'язковi плдтеесi пiдприсмства до бюд2fiетy тд мiсцсвих цiльових фондiв
Сплата поточних податкiв т8 обов'язкових платежiвдо
мiсцевого бюдrсеry. y томy числi:

035 0,( 0,0 0,0 #дЕл/0!

податок на прибчток 035/l 0,0 #лЕлl0|
акчизний збiр 0з712 0.0 #дЕJу0!
ПДВ, що пiдlягас сIшsтi до бюдксту за пiдсумкаr.и звiтного
пеDiодч

0з7lз 0,0 #дЕJl/0l

ГIДВ, що пiдrlrга€ 9iлlтп164zбдраб з бющ(ету за пiдсуrrками
звiтпоro пеDiод/

03,1/4 0,0 #дЕл/0!

peHTHi платежi оз715 0,0 #дЕJvo!
pecypcнl платежt 0эllб 0,с #дЕл0!
iншi податкrr- v ToMv числi Ьозшudоуваmu): 037l7 0,с #дЕJ]/0!

вiдрахування частини чисюго прибугку комунальними
пiдпоиемствами -

0з5/2 0,с #дЕJIIO!

вiдржування частини чистого прибупсу до фонд/ на внплаry
цивiдендiв господарськими mвариствами

03,1/7/2 0.0 #дЕJI/O!

Погацrення подsтковоi зsборговдностi, у тому чис.лli: 036 0,0 0,0 0,0 #дЕJU0!

погашення рестукryризованlо( та вiдсTроченlоt сум, що
пiдrяrають сrчrатi у поточному роцi до бюдл<ету

036/l 0,0 #дЕJу0!

до деDжавних цЬових фондiв 0збl2 0,( #дЕJVo!
неустойки (шmафи, пенi) 0з6/3 0,с #дЕл/0!
внески до дер2кавних цiльових фонлiв,
y ToMy чис,лi:

037 0,0 0,0 0,с #дЕJI/O:

внески до Пенсiйного фонду Украiни 037ll 0,с #дЕл/0!
внески до фондiв соцiального cTDa( 0з912 0,с #дtJIIO!
Iншi обов'язковi платеrсi. ч томч чис.гli: 0з8 0.( 0,0 0.с #дЕJl/0!
мiсцевi податки тs зfoDи 038/l 0,0 #дЕл/0!
iншi rшатежi (ролаuфруваtпч) 0з8/2 0,0 #лFл/0|.

Калiчка А.А.


