
I розглянуто

комiсiсю з питань бюлжеry, фiнансrв, uiH та чiноlтворення

Додаток 2

комiсiсю з питань промисловостi, ЖКГ, транспорry, енергетики,
зв'язку та побугового обслуговування населення ""

ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням _ ceci'i

Iрпiнськоiмiсько[рали скJIикання

Ns _ вiд _ 20_ року
вiддiлом економiки виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi рали

M,Il,

звIт про викондння ФIнлнсового пллну пlдпри€мствд
за 9 мiсяцiв 2020 року

OcHoBHi фiнансовi показникп пiдпршсмства

I. Формування прибутку пiлприсмства

Кол
PiK

liiлприсмство КНП " IМЦПМСД " IMP КО за еЩРПОУ 3857 l 999
Jрганiзацi йно-поавова фоома Комуно.qьне пidпрuсмспtво за КОПФГ l50
epltI орIя м.lрпiль Ktti|Bc,bKoi обласпi за KOAI'YY з2 l 0900000

)рган лерхавного управлi ння за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
вид економiчноi дiяльнос,l,i Цiяльнiсmь лiкарнянш заюаdiв за КВЕД 86,10

Эдиниця вимiру: тис. гривень
Форма класностi {омчниьна
Чисельнiсть прачiвникiв 2l7
мiсцезнаходження и. lрпiнь, вул.Салова, 38

600 l

Прiзвище та iнiцiали керiвника Левкjвський А,С,

показники Кол рядка План Факт
Вiдхилен н я

(+,-)
виконання

(%)

] 4

Доходи

[охiл (виручка) вlд реалiзацii пролукчii (ToBapiB, робrт,
ltослуг)

00l 36000.0 38t 17.0 2ll7,0 105,9

Податок на додану Bapтicтb 002

Акчизний збiр 003

lншi непрямi пола,гки (розчtuфруваmч) 004

lншi вирахування з доходу (розutuфрувапtu) 005

Чистий дохiд (вшручка) вiл реалiзачii пролукчti (ToBapiB,

робiт, послуг) (розutuфрувtttпu) НС3У 006 36000,0 38l l 7,0 2l l 7,0 l 05,9

Iншi операuiйнi доходи (роз uluфруваmч)
а ре н Оа + комvн. dо в i dн овле н н я + безоrul m. оmрш.

007 332,7 з5l,з l8,б l05,6

floxr,r вiл ччасrr в капiталi (розшuфрчвапtч) 008

lншl фiнансовi лохол,и (розutuфруваmu)
комчн ал ьн i + Уоdе поз uпlу

009 l 238,7 669.j -569,4 54,с

I ншi доходи (розut uфруваtпu)
про?рал u + бла?о0. вн ес Ku+ плаmн i послуеu + спе ц. ф.

0I0 l 0280,0 73 l 0,] -2969,3 ,7l

надзвичайнi доходи (вiдшкодування збиткiв вiд
наJlзвичайних сиryачiй, стихiйного лиха, пожеж, техногенних
аварiй тоцо)

0l I

усього лоходiв 0l2 4785 l,4 46448,3 - l 403.1 97,l

Витратш

-'обIвартiсть реzuliзоваtlоl продукцI'i (ToBapiB, робiт та послуг)
Itlозuttdlруваm ч)

0l] зl lбб,4 з l 686,1 5l9,7 l0l,7

Длмiнiстративнi витрати, усього, у тому числi: 0l4 6785,0 7831,5 l0,16.5 l l5,4
витрати, пов' язанi з ви користанням службових автомобiлi в 0l4ll l 50l ,6 l527,,7 26,1 |0| ,7

витрати на консалтинговl послуги 0l412

ви,lрати на cтpaxoвl послуги 0l4/3

витрати на аудиюрськl послуги 0l4l4

lншI адмiнtстративнi витрати (розu!uфруваmu) 0l415 5283,4 6303,8 i r r]1 ]._+

Витрати на збу (розшuфрувапu) 0 5

l ншi операчl йнr ьитрати ( розш uфруваmu) 0 6 900,0 .l5 1.8 _]{8.2

Фi HaHcoBi вwтратп ( розul uфр,vваm u) 0 7

Втра,тн вiл учасгi в капiталi (розutuфруваmu) 0 8

lншi вrrцlати (розutuфруваmч) 0 9 9000.0 l бl4J,l 7 l {3.1

По:аmк на прнбугок вiд звичайноi дiяльносгi 020

На:звичайнi виц)ати ( невiдшколованi збитки) 0}*\
} сього вштратlt Аr, 4785 l,4 Sбl l 2.5 .ly.l ll-.5

z ,rzl9 СЪ-l



. - - Bi pel}.IbTaTп дiяJlьностi

(збиток)

, --:a,вilll результат вlд

_ -:rсовиЙ результат вiд звичаЙноi дiяльностi до

:, -ха \tенШосТl

Чнстнй прпбуток (збиток), у чиспl:

Продовження додатка З

II. Розподiл чпс,гого

Вiлрахування частини чистого прибутку до мiсцевого

'}алишок нерозподiленого прибутку (непокритого збштку)

тому числi за основними видами дiяльностr згiдно з КВЕД

Залишок нерозполiленого прибутку (непокритого збитку)

III. Обов'язковi платежi пiлприсмства ло бюлжету та мiсцевих чiльових фонлiв

та поточних поддткiв та обов'язкових платежiв до

вiлрахуван ня части ни ч истого прибутку комунllл ьн им и

погашення реструкryризомних та вlдстрочених сум, що

пiдлягають сплатi в поточному роцi до бюджету

до державних цiльових фонлiв

неустойки (штрафи, пенi )

Внески ло лержавних uiльовltх фонлiв, у тому числi:

внески до ПенсiЙного фонлу Украiни

lншi обов'язковi платежi, у тому числi:

мiсuевi податки та

В.о,головного лiкаря
(посаdа)

Волошина В,П,
(iнit,liалu, прiзвtпце)


