
Рiчний фiнансовпй пллн затв€рджено
наказом вй 05.03.20t8 JФl45

Подасьсr згiдяо з гryнrrом J розпорrдlФнrл Киiвськоi Micbкoi
державноi адмiнiсФацii вiд 01.11.200l N9 2З2] (зi змiнами) до
Депаргамешгу ком)лальноi власносгi м.Кисва виконаачою
органу Кяiвськоi Micbкoi ради (КиiвськоТ MicbKoi дерr(авноi
адliвiсФащi) щоквФтально та за piK в термiни, передбаче i
rryнкrом 5 поставови Кабitlсrу МинiсФiвУкраjtrя вИ 28.02.2000
Iq4l9 (зi змiнами)

Коди

За ЕДРПОУ 396l|26,1
За СПОДУ
за Зкнг
3а КВЕД

Пiлприсмство

Орган управлiння
ГалуJь
Вид економ. дiяльностi
Мiсцезнаходження
Телефон
Керiвних Сагайдак Л.Г.

заповнюсться тис

Koмyналbtle пiдприсмсrво <Керlrоча компаяй з обсл}тов}tsаяtя
)raитлового фнду Оболопського раfiону м. КисвФ)

Комплексне обсrrymвувалня обD€кпЕ

вул. Пiвнiчнц22, м,Кпiв -M2l4, М4 -332 -35 -20

Звiт про впкондппя рiчного фiпансового плану
за 2018 piк

з однпм десятковим знаком

показники
код

рядка

За звiтний квартал
Наростаючим пiлсрtком з

початку року

План Факт План Факг

l 2 3 4 5 6

I. Фiнднсовi результатя
ДохИ (вир)чка) вiд рсалiзаtlii прдъчiТ (ToBapiB,

робiъ послуг)
0l0 84287,0 76l39,0 ]з7l48,0 33м64,0

в т.ч. за рах}rlок бюджgгних коштiа 0l5
податок на додаflу варгiсгь 020 l4048,0 l2690,0 56l92,0 58042.0
Акцизний збiр 030

Iншi вирахувмня з доходу 040

Чисгий дохИ (вир)цка) вй рсалiзаrriТ пролукчii
(ToBaDiB, робiт, посл}т)

050 70239,0 63449.0 280956,0 2,12422.0

Собiваргiсгь рсалiзованоТ продукцii (ToвapiB,

робiт, послуг)
060 654l5,0 57l56,0 259957,0 248872,0

у тому числt за економlчними елемеtfгilми:
Матерiальнi затрати 06l 24ф,0 4l78,0 9607,0 l6607.0
ВrтгDаги на оплату пDацi 062 25468,0 23809,0 98626,0 94571.0
ВИрахування на соцiальнi заходи 063 5603,0 4474,0 2l698.0 l79з4.0
Аморгизачiя 064 l09,0 l22,0 4з6,0 5l7,0
lншi операцiйнi витрати 065 з l829,0 2451з,0 l29590,0 l l924з-0

Валовий:
пDиб}ток 07l 4824,0 6293,0 20999.0 2з550,0
збиток 072

[ншi операцiйнi доходи 080 17526,0 l9,14,1,0 69490.0
,761,19,0

у тому числl
дохи ви опеDацiйнот орснди активiв 08l 2004,0 29з,7,0 80l6,0 l l5з 1,0

одержанi гра|ttи та субсидii 082

,Щохй вiл ра,riзачii веоборогних аrгивiв,
угримуваних дJu продlDку

08з

Адмiнiсгрsгивнi вrФrги
(crмa рядкiв з 09l по 095)

090 45l6,0 4l58,0 l7528,0 l6578,0

у тому числl за економlчними елемеtlтilми:
Матерiальнi затраги 09l l62,0 2з6,0 648.0 l l89,0
ВrгDати яа оплату працi 092 з l92,0 29з5,0 l2з60.0 l l466.0
Вiдрахуванвя на соцiальнi заходи 09з 702,0 54з,0 27l8,0 2l75,0
Амортизачiя 091 22,0 42,0 88.0 l05,0
IHmi операцiйнi вЕграти 095 4з8,0 402,0 l7l4,0 l64з,0

Вrграти Еа зб}т (сума рядкiв з l0l по l05): l00
у тому числl за економlчними елемсктами:

МатеDiальнi затDати l0l
ВrгDати на оплату пDацi 102

ВiдDа,чуванrп на соцiальнi заходи l03
Амортизацiя l04
IHmi операцiйнi витрати l05

Додаmк до яrхау Департамеllry комунальноi власносгi м.Кйева
розпорлдкен}tя виконlвчого орmяу Киiвськоi MlcbKoi радя
(КиiЕськоi Micbкoi дерr.йЕноi адмiнiсФаIi0 вй 24. 03.20l4 Л9 86

81.10



За звiтний квартал
Наростаючшr пiдсумком з

початку року
показники код

рядка План Факт План Факг

4 5 6l 2

lншi операчiйнi вrrграти
(с}ша рядкiв з lll по l 15)

t l0 l7650,0 2l l93.0 ,7,1з2з,0

у тому числi за скономiчними елемеlлами:
Матерiальнi заграти lll
ВrгDати ва оплату пDацi l0з2,0 2з08,0 4300,0 54з9,0l12

946,0 l370,0Вйрах}ъаяяя на соцiальнi заходи llз 22,7,о 490,0
59902.0Амортизацiя ll4 l4625,0 l5l32,0 58500.0

IHmi опорацiйнi витраги ll5 l766,0 з26з,0 6288,0 l06l2,0
Фiналсовi результати вiд операцiйвоi дiяльностi

приб}ток l2l l84,0 689,0 2921,0 5828,0
збmок l22

Дохiд вiд учасгi в калiталi lз0
lншi фiнансовiдоходи l40
Iншiдоходи l50

у тому числl:
дохiд вiд ремiзацii фiнавсових iнвестицiй |52
дохiд вiд безоплатно одсржа,цrх акгивiв l54

ФiHaHcoBi вt{грати l60
вrmати вiд учасгi в капiталi l70
IHmi sифати 180
Фiнаясовi рзультати siд звичайноi дiяльносгi до
оподаткуваяЕя:

приблок l9l l84,0 V 292,|,0 5828,0
|92

Податок на прибуток 200 33,0 l24,0 52,7,0 l03з,0
Чисгий:

приб}ток 2|l l51,0 565,0 2400,0 4795.0
збrrгок 2|2

Вiлрахуваяня часгиня прибугку ло бюлжсгу м.
Киева

22о

l|. Елементп оперяцiйнях вятрат (ршом)
Матсрiальнi затрати зl0 2568,0 44l4,0 l0255.0 1,1,796.0

Вrтграти на оrrпату працi 320 29692.0 29052,0 l l5286.0 l l 1476,0
Вiдрахувавtlя на соцiаJьнi заходя з30 65з2,0 5507,0 25з62.0 2l4,19.0
Амортизачiя 3,10 l4756,0 l5296,0 59024,0 60524.0
IHmi операцiйнi вrФати 350 з403з.0 282]8.0 l37592,0 lз l498.0
Разом (сума рядкiв з 3l0 ло З50) з60 87581.0 82507,0 3475l9.0 з42,7,1з.0
IlI. Кдпiтдльвi iявестпцiI протягом року
Капiтальне булiввишгво 4l0

в т.ч за рах}яок бюджqгних коштiв 1l l
Прцдбання (вигmовлеяня) ocHoBнlo< засобiв та
iнших необоротних матерiальвих акгивiв 420 864,0

в т.ч за ра,хунок бюдяtетних коштiв 42,|

Придбаfi пя (сгворення) нематерiальних активiв 4з0
в т.ч за ра,ч}ток бюджсrних коштiв 4зl

Погашення отримаяих на капiтальнi iнвесгицii
позик

440

в т.ч за рах},нок бюджстних коштiв ,14l

Молернiзаrriя, модифiкацiя, дообладнанlrя,
реконсгрlтuiя, iншi види полiпшення
необорогrrrоt акгивiв

450 29080,0 5,1762,0 l20981,0

в т.ч за рахунок бюдlкегних коtцтiв 45l 29080.0 5,7762,0 72700,0 l20981,0
Рrзом (сума рядкiв 4l0,420, 4З0, 440, 450): 490 29080.0 51162,о 72,100,0 l2I845,0
в т.ч зr pexyrroK бюдrrсетшшх коштiв
(c}T.la Dядкiв 4l l,42l, 43l, 44l, 45l )

49l 29080,0 51162,0 72700,0 l20981.0

lv. Доддткова iнфоDмацiя на 1.0,| нд 1.07 нд 1.10 на 1.0l
Чисельяiсгь прачiвникiв 5l0 972,0 958,0 94?,0 942,0
Первiсна вартiсгь основних засобiв 520 784593з.0 7199162.о 78566l8,0 1842436,0
Податкова заборговаяiqгь 530

працlвникalltи заЗабордlлдriш,qqрел
заообiтйхlidао]iЬ. 2")

540

IруlOчА

eplBH пк
+

;-i /,r , n\lr!

Людмила САгАЙдАк

з

700з4,0

689.0
збrтгок

,12,700,0

267з9Е1,1


