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Орmн дерmвного уітрапгhтшя                                                                                                                                                                 Мiнiсг€рс'тво tqrльтурI4 УісраТ" за споду 0l00s
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СеФедньооблiкова кiлькiсть ш""I4х гDаіdвншiв                                                                                                                                                 1О1 особа
Мiсцезнахошеіtня                                                                                                                                                    6l ОО2, м. Харкiв, Кw...ЕLсыснй рaйон. майдан КоNс.mtуцiТ. будиі.Ок 24
Теле4юн                                                                                                                                                                                                                                       о577З ) 27Э і ; О577Э і z78 і
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звгг
про вико[1^ЕII1я Ф[ЕIАнсового плАну пtдприсмсгвл

эо        2017  Diк

(кmртал.Jю
Основm фiнаIісоеi г[Оюэи"..

НаJЬіецrвешtя поtсазнніса код ря-
Фаіст нарос.гаючнN гпдсумюи з почапgr poEgr ЗвiтшIй перiод (2О17  рilt)

нинулнй рiк ПОЮЧШ4й РiК гLгш фаю вiдшенm, +/- шкоmщ%
l 2 з 4 5 б 7 8

[. Фоtімува"я Фi»оNсовиI |.еэ)rльтатiв
Чflстий дохід вiд реа7БзаLЬi гtродукцii (юЕLарiв, ро6iт, пос7[уг) 1000 2160 26l3 2040 261з 573 128,1

Собiвартiстъ реалiзованоi продукцii (товфiв, робiт. послуг) l0l0 (5 004) (6 754) (6 620) (6 754) (l34) 102.0

Валовий прибуток/dиток 102о (2 844) (4 141) (4 s80) (4 141) 439 9о.4
Адмildсфа'пIвні витт>атіt, у тону Lmсjli: 1Озо (' 90з) (з 280) (2 837,0) (3 280) (443) 115.6

віfтратщ гюв.язаtd з викор«сmнням вjіаснюс сjтужбовіm а.ЕrюмобijЪв 1Оз1

вігтрагm m ОреIщу службоож а8тонобiлiв 1032

вIгтрати на консалтііItювi лослугн 1о33

вифатн на стт]аховi послуm 1034

витtю" на 8уд]fторсыi тіослупі 1035

витф" m 5бут t060
IшI]i от[ераLБйіIi доходL, у тому чIfслi: 1о7о 4911 7423 7 416,8 7423 6 l оо. 1
кут]совi DiзниI[i l071

»е.»ігювi откр8цiй]ti доході. 1072

[ншi опеDаLdй]h вифти. у тому чнсгh: 1080

кут"вi рiзниLБ 1о81

нетшювi Огtераіdйн] вифати 1082

Фiнансое»й результот еiд опеоаuiйноi дiальностi lLoo 164 2 2 2 2оо.0
ЕвгтD^ 1з10 зz4 184 180 184 4 l02j
Рентабельиiсть ЕВ[ТD^ 501о ls.0 7.0 8.8 7,0 '2) 79.9'



Продовженм додатю З

Найненувашя показнm код ряJ-
Фжг наростаючmі mдсумкои з початку року 3вiтний перiод (2017  рiк)

шинулий рiк поточний рiк гLгtж Фа- віjпшсння,  +/- "юшщ%
l 2 3 4 5 6 7 8

дохiд вiд участi в mпimіh 1110

Вттіати від vчастт в mгпmm 1120

[tшt Фimнсовi доходи 113о

Фiншсовi вші]а" 1140

lШi дОХОдИ. УСЬОГО, у ТОМУ ЧИСЛ]: 115о

tсутювi fіiзншd 115l

[Шi ВИТfЮТИ, УСЬОГО, У ТОИУ ЧНСЛ: 1l60

куровi рiз"цi 1161

Фiгфнсоmй |]еэультат до ог[од8тtсування 117о 164 2 2 2 11ю'о
Витра" з гюдатку ші гтрнбуток 1180

дохiд з гюдапу на пі]ибутоtt 1181

Прибутоk вiд фштшеtlоi дi"ностi пiс.тіI оподаттсувашtя 1190

ЗбIfтоk вiд гtlіигшеttоi дiяjDftостi пiсля огюдащуЕіашtя 1191

Чиспій Фiтіансовий t>еэультат 12оо 164 2 2 2 2ф
прибуюк 12оl 164 2 2 2 20о.0
збmк 1202

УСЬЮЮ доЕОдiВ 1210 7071 1® оз6 9 4s6J' lo оз6 579 106.1

Усьог® витDат 122о (6 907) (lо оэ4) (9 4s6J') (1О оз4) (s77' lо6.1
Неюtfтроftьована частЕса 1230

Еhемеігm опеDацiйииI воfтрат
Матсрiаjtьш витрати, у тому числі: l400 1082 l128 1Ооо 1128 128 l '2,8

Еііпрая'и tla снровищг та основні маіерiаш l401 575 518 465 518 53 111,4

ыггфти tta пал1во m е»ергiю 1402 507 6l0 250 610 з60 244,0

Вігграmі ю огUіату Iтращ l41о 4l6l 6356 600о 6356 356 1о5.9

Вiдрахуmіtня на соLЬальнi заходи 1420 888 1з65 1320 1365 45 1Оз.4

Аноtггюа[фя 1430 160 182 18о 182 2 1о1,1

IнпIi опеDаіdйId виттіа"і l440 616 (003 956,8 1003 46 l04,8

усь®г® 145о 6907 1 о оэ4 9 4sб,8 10 оз4 s77 1о6'1
][. РозDаzунки з біоджсгюм

РОЗЛОдiJt ЧИСЮГ`® Пf}.dYТКY
ЗаLгішок «ерозподiленою прнбутку (непокритого збитIОг) Ita початокзвiтI[огопетэiофг 2ооо
НараховаіЬ до сгtла" вiдрахуванItя час"ни tінстого гтибутку, усього, утокуttислі: 2010

державнюIи уhiтарні"и пiдприсмстmьои " ~іх об`сд)іашtями до дсрфвноюбюдже" 2оl1

господарськIши тоЕLаркствm.и, у статупtоьfу юmmіЪ яіаж бijіьіIIе 50ЕіiдсотmваtаЬй(часток7гш-в)наленатьдерmві.mвипmгудивIдегuпв 2о12

v юьfу чнслil+а дgЕ»mвііv частк`r 2012/1

ПеDенессно з додаткового каmталv 2020
Розшгюк віfDобнIщmа 2030
РезсDвFшй dюнд 204о
[ншi dюндн 205о
lшi Lф 206о
Запишок Iіерозподijтеною fтріфmоr (кспокритою збIfтку) m кінеuь звiтноюг,ерiоду 2070 164 2 2 2 20о,о

Сгmата пода"iв. зборiв та iнших обов'fізковм пjтатфв



ПРОдовження дОд8m З

Найменуmнш поmзшm код рядm
Фжг tіаростаючm. пiдсумkом з тіоча`гку ровgr Звi"ий перiод (2О17  рiк)

Nицулий рiк Г[ОТОЧШm РiЕ( плш фаJст вuпиJюнщ +/- в"-.%
1 2 3 4 5 б 7 8

Сгілата податкiв m зборiв до дерхавкого бюфкету Украi" (пода"Овiгuіатеяd),усього,утомучислi:
211о (z70) (з4з) (sl0) (з4з) 167 67j

податок на гtDибуток тhфнсмсm 2I1l

Гф. Iцо ітiдляmс сгілатi до бюджетv за пiдсумmи» звiтtіого перiоду 2112

ПдВ, що гhдпяmс вiдщіюдуваніоо з бюдже'гу за іhдсумmии звiтного перiоду 211з (270) (з43) (5lо) (343) 167 67.з
акфкий гюдатоfс 2114

відрахування `mстиші чіtстою [рIфщr дерmвнюои ушmрttин»гщцфиснстваооипixоб'сjшашиіі
2115

Dеіпна пла'I8 за тtіанспортvваttltя 21I6

осггпіа nma за коDистvвання нафами 2117

Сгtг[а" податіdв m зборiв до мiсuевм бюджетiв (податковi mатея±) 2120

[ишi пода"н. зб®рн та гuіатЫ m корис..ъ дерэ.савщусього,утомучмелi:
213о 888 1з64 1э2о 1з64 44 t03,з

відрахуваш.я частюuі чисfою т[ріЮупвг юсподарсыtImи товфнстmь.и, устатутнокрrкапітапіяtаmбimшс50вiдсотtdвжuiй(частох,паі-в)нагIе]вmъдерmвi,mвшUmтудіtвiдешiвmдфmЕііtучас'гіог
2lз]

сд]tюm внесок на заmгIьнообов.язіеове дфzісаоне соща7гьне с'фахуваIt»я 2133 888 1з64 1320 1364 44 1Оз,з
Усь®ю вигuіат на ісорffсть деt"ви 2200 б18 1021 81о 1021 211 126,о

[[]. Р)ГI ГфШ®ВИ[ КОШТiВ
Залишок юштiв на гіочаток nepiomr 3405 12 9о 9о 9о
Iфве Фitшсуmши 3030 4908 7417 7 416,8 7417 о l00,0
Чі.стіЛ t]vх kоштiв вiд опеDаіБйіюi. дiяльtіостi з195 78 228 228 228
Чкстий tіvх tсошпв вIд інвестшtiйкоi дiяjтьностi 3295
Чкстий mrx коштiв вiд d]i»ансовоi дiяльностi 3395
Вгшю зміюI ва;tютніm кvDсiв m залішок tсоштiв з41о
Залиш®к коіLітiв на кiіtець пеDiОд`і з415 90 зl8 з18 з18

Гv. Капiтальнi iнвесmL.ii
№пi"ыIi iнвес.mі.п. усього, у том]г числi: 4ооо 257 518 sl8 518 1оо.о
есапimльне будiвIIIщгво 4010

пршбання (віtюювjtешя) основгш засобiв 402о 127 427 427 -427 lОо,0
пDидбання (виютовленш) iішm кеоборотіtих иатерiатыш а[гтюiв 4030 1зо 91 91 91 100.о
гtридбання (с.юооення) немагт€t.iальшх ак'tюiв 404о
модерюзаіdя, модифimцiя (добудова, дооблаjша.ш, реюнструкLdя)фновLшзасобitі

4050

mmтшний ":ноtп 406о
дэЕерела Iсапiтоj.ьнш iнвес"цiй. yсього, у т"у чііелi: 4000 257 518 518 518 1®,0
залученi іq>ефmd ttоштіі 400о/l
бюд2неIтtе фiнансуваніtя 4m/2
власгd коштtі 40ф» 257 518 518 518 Lоо,о
iншi дввх:фш 4оф/4

V. КОеФiщiсі.ті.ий аналiз
реmбе[тьнiсть дiялI,носh 504о 7,6 0.1 0.1 0.1 10.0
Рентабельнiстъ аіспtвi в 5020
Реmбеjlьнiс`тъ масною ісалiтаjіy 5030
КоеФiLБ€і.т фi»аіtсовоi ст]йюстi 5110

КоефiLбснт зносу основнш засобiв 5220

V[. Звiт лDО Фi»ансовий стан
НеобОtЮТНi аImlВН, УСЬОГ.0. У ТОИ)/ ЧИСJli: 6000 40®8 з9ls з9ls з9ls (18з) 95.5
Основні засоби 6001 3224 3552 3552 з552 328 110,2



Най].еIіуваIutя поісазніtка код рядm
Фаm наростаючIш гшсунЕюм з поч8тку рОкрr 3вiттIий перiод (2О17  рiк)

мшtу"й рiк ііоточний рiк гLпан фаю Е'i-еtщ +/- вm(оt'анш, %

t 2 з 4 5 6 7 8

гіервiсm вартiсть 6002 4150 4639 4639 4639 489 111,8

зню 6003 926 1087 1087 1о87 l6L 117.4

Обороттіi аtетиви, усього. у тоиу ч..слi: 6010 6оз 7s8 7s8 7s8 155 125,7
Грошi та ix еюiвалеігпі 6011 90 з'8 318 з18 228 353.3

Усьоm аи"Ем 6020 4701 4б73 4673 4673 (28l 99'4
довгостроковi зобов'язашtя i забезпечсння 60зо
Пото`пd зобов'язання i забезпечення 604о 297 144 _144 144 (15з) 48,5

Усього з®бов'fвання i забезпечення 605о 297 l44 l44 144 (lsзl 485
У тому чнслi дерmвкi гтіаігm i су6сидii 6060
У іомv чнслi фiкансовi запозігчеItня 607о
Власний юп.гта.[ 6080 4404 4529 4529 4s29 lz5 102J'

VI]. Крфитна полiтііка
Отт]имяіно залучеііш к®іIггiв, усьФго, у т®му числi: 700о
довгостроковi зобов'язання 70о1
Еtоротюс`грокоЕіi зобов'язання 7002
iіtшi фiltаtlсовi зобов'язаіtftя 7003
Повернеко залученm kОштiв, усього, у тому чисr[i: 701о

довюс.Iтtоювi зобов`язаіIЕtя 7о'1
КОfЮТt(ОСТРОКОВi ЗОбОВ'ЯЗаННЯ 7012

itшi Фiнансовi зобов'язаIоія 701з

V[[I. данi про перс®нал m віfтрапі на о[tлату працi
Середм еdл"iс~tъ праііiвиі"iв (tmтюоt прафвішю8. зовшшіuх суміснtmвmпраItівнmв,щогtрацюютьзаLфiльнФправов"идоюворамм).утомучислi=

80ф 101 101 101 1о1 1Оо`

дир€ml, 8ооl l 1 1 1 ]оо.0
адмініс'гDапшкФvттDавmltсью4й пе|]сонал 8002 7 7 7 7 100,0
фаJdвf"ю 80оз 93 93 93 93 I00.0
Витт]ап. .tа огілату пDацi 8010 4161 6зs6 600о бзs6 э56 l05,9
СеРелНЬОМiСЯчНi В|4ТРа" m ОГulаТУ г|РаЦi Одl1ОГО працiв"tса (гривеl.ь).усього.утомучнелi: 8020 з оо4J 4 812,4 4 812.4 4 812.4 lоо'
дрфектоl, 8021 7 284.5 10 472.0 10 472.о 1о 472,о 'оо,о
адміmстра"вно-управшнсьюm персоmл 8022 3 936,9 5 659.6 5 659.6 5 659,6 1Оо.о
пDаI[iвники 8023 2 9зо,4 4 748.7 4 748.7 4 748.7 100,0

дмр-оI,
(посф)

Головм..й бvlг.аmеD

(mюаф)

В.В.Решmяк
(iЕtiLtiалI4.  прiзвище)

^.м.вqер_
(iнiщалщ прiзЕіище)



Найьюоrьашя тtохаэютна код ря-
Фшт наf"таючю. mjЕунюнзпк"атщро.у

ЗвiпФdl період (|]iг)

микулш р,,` I-шdi р'к тUтаи фоп еLд-нщ +/- в,Фнащ% і"сі.еюtя " о6груm)гILаіоtя ьij"нле.оія .iд з8гілаюваі.ою Ьвм ююдіdmтрягг

' 2 з 4 5 6 7 9

доIОди i ВИТР.Пі (zеСТ1Пi.ШiЯ)
Чrmtй zюхiд ьiд роалiэаіdі. гtfюдушi (тооарі., рбiт, пmгг)гг) l0m 2L60 261з 2040 26l3 573 128,1

СОбiЬфПСm РqJtiЗОВОJФi. ГZ|ЮдDmd`l (mфi., РЫ. ГЮСJТ}rГ) 1010 (5 004) (6 754) (6 619.8) (6 754) (134) Iо2,0
Вmра" іа сіqю.іщr та фюе" но"апи '0''
вигф- ю г-- l012

Віггршті на егшIреекрпю 101з

ВIгtтфпі на огtлфr гqюіd I014

Вiдр3кутшоq m сюLБалыtі зподI l0ls

В»трапь аzо здійсш®ютъся дтія mдтрюоаюu об'ело . ф-юьфr сфId (гtfю.ел;юіяреь.о.тту,т"tdчююонLяду,нвгvLяjDr,обсmфяоrьанняющо)
l0I6

Аh.офс}аіdя осю.юtх засобі. i іm.8тt"аjtьюZх агпоiь 10l7

lфIi вшt]атті (|.озш.оФпгвmі) I0I8

ВLпов.dl гфdiігто.с (dігю*.) I020 (2 8„) (4 1,1) (4 s8о) (4111) 4з, 904
Адаіііtlсфmоиі вwттшги. у тоьог чівгm 1Озо (19оз) (3 2во) (2 837) ® 280) („з) 1'5,6

в.гтрв.щ гtоь.фаFd з веqкрmgтаmіm. Lюсшх слуЮ.!tх аотmlo6ііпе 1Оз'
•,:,.-,`.,.,`- 'Оз2

•ифа" m рfсаmФm.і іtоелупI IО33
•.Г|Ра'П1 Ю СТР3Ю.i ftОСГТУГtl l034

•.,              "            "        `   |           .         `      , 1Оэ5

•іпфm4 ю ел}dбооi вiдр.дi"оu 1Оз6

•ИТfm Н8 ф'ЯЭО. IОэ7
•mр.п, фо,umуфаlо    ' '038

•ijщрахэг.аюоI «а юіdалъtа эа!юф. 1039

шtортювіdя ск:ю.юп эесо6i. i юь.8тфiшьюы аіггюiв заmjіъюгmпадщююгч- '04о

вег|рап1 на огкраldйщr оfх"ц}г mюеюm ээсобi- 1е рmml, tlto ь.шог|ъmгъгтыогmподкрьЁсIтріtзначеюія
l04L

ьmрапі іо сфаюгва.Фtя мойm заг"ьі.оюсftОдарфюю Itі)іfзшtее.оtяі l042

•итtm. і.а стtюхуваюtя заmjtьюп»гюакрьtою ікрнаіту ]043

органiзфjЬео-mіdtпd гmгогm ]ощ
ЕОкуj`ьтаLdйIt] ф iNФфэоаіdй]d гtaслуп4 '045
ЮtМ-К) "КЛУП4 '046
гtосjтщ з оLрtф маjаф '047

ьитр3'п. Itэ охофо7 праіЬ эегальнопнъодкрьmо пеf"іапу '04в

витра" m tuдIшекня юаліфim]Б`і' та пеtmфm.щr кадрi. l049

в.фа" m утрюіаіФ.я основіоm фоFLдів. iюіm нфоfmіm а.пюi.-ьюF"Iрдзрсьюго.шорImшя,уюяоічmгIi:
I050

•tтгфі .ов mпігшеюq ыmв.mt фФнді. L050/l

iшn адь.iюстртюIіі .wтщ" (розш»фmоя") l051

ВwтDв'пі m фгт, у тоаог чиелі: l06оф-"и-.- '061

•іф `на зберігання " уііаювку l062

е- m Оп;ф гtраш 'о63
•ijрах)оаюtя m соuіапыd захаді4 'о64
аьIоф4заі(iя осюв.оm заоо6i. i неь.ащагіью« агпоiв '065
ві.тратн na ре.Eгtmоr I066

i.фіi .иттm. на зб)гт (tNэзЕL"hгеаф.) '067
1.шіі операіjiЬtі дmод[ усього. у тоьоу чіm7іi '070 49lI 742э 7 416,8 423 6 100.1

вгрфвi р,зюф '071

К'"!tОеi ОГкрЭЦljЬti ЮХОJЦ4 (fЮЗШіф»ГВаТі4) ' I,7,

iншi ОпераіdйFd дшюдI (роmі.фруеф.) I073

|кшi о"кріdйId ытфmg усюю. у фэfу чmгIi: '080

рт-i рlзишJ, 1081
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11. Розрахушн з бюджетом

Продовжег" додаггка 3
Таблиіш 2

Найменувашя показнIша код рядка

Факг наростаючим пiдсумкомзпочаткуроку
Звiтний перiод (квартал,j2i=§) - Pilt

минуJ,ий рiк поточний рiк план факт вuшенlш, +/- виконашп1я,%

1 2 3 4 5 6 7 8

РОЗПОдh ЧНСТОГ`О ПРНбУТКУ

ЗшIшюк нерозподiленого прибутку (непокритою збитку) гіа початок звiтного
2000перiоду

Нарахованi до спjтати вiдрахуваIшя час"ни tlистого прибутку, усього, у томучисJli:
2010

державними унiтарними пiдприсмствами та -іх об'сднаш1ями до державного
2011бюджегу

господарськими товариствами, у ста'гутному капiталi яких бij[ьше 50 вiдсоткiв
2012

акцiй (часток, па1.в) належать державi, на вIп1лагу дивiдендiв

у тому числi на державну частку 2012/1

Перенесено з додаггкового капiталу 2020
Розвиток виробншфа 2030

у тому числі за основними видами дiяльнос'п за КВЕд 2031

Резервний фонд 2040
Iншi фонди Фозшифруваги) 2050
Iншi цijтi (розшифрува") 2060

Залишок нерозподіjтеного прибугку (непокритого збитку) на кінещ звітного
2070 164 2 (0) 2 2 200,0перiоду

Сплата податкiв, зборiв та iншнх обов'язковііх платежiв
Сплата податкiв та зборiв до державног.о бюджету УкраТнн (п®датковi

2110 (270) (з4з) (510) (з4з) 167 673платежi), усього, у тому чнслi:
податок на прибуток пiдфисмств 2111

ПдВ, що пiдлягас сгLгIатi до бюд)кету за пiдсумками звiтного пеt>iоду 2112

ПдВ, що пiдляга€ вiдшкодуваIшо з бюджету за пiдсумками звiтного перiоду 2113 (270) (з4з) (510) (343) 167 67,3
акLфний податок 2114

відрахування час"ни чистого прибутку держаDними унітарш"и
21l5пiдприсмствами та ix об`сднашіями

ренгна hлаm за трашспортування 2116

рентна гLпата за користуваш1я надрами 2117

податок на доходи фiзичшх осiб 2118

iншi податки m збори (розшифрувати) 2119

Спjтата податкiв та зборiв до мiсцевнхL біоджетiв (податковi шатежi),
2120

усього, у тому чнелi:
податок на доходи фiзичних осiб 2121

земеjтьний податок 2122



Продовження додатка 3
Табли1и 2

Найменуваш1я показника код рядка

Факт наростаючим пiдсумкомзпочаткуроку
Звiтний перiод (квартал,і2i!§) - Рiк

микулий рiк поточний рiк гIлан факт вiдхилеIшя,  +/- виконання,%

1 2 3 4 5 6 7 8
орендна гшата 2123

інші податки та збори (розшифрувати) 2124

Iншi податкн, зборн та платежi m корнсть державн. усього, у тому і]нслi: 21зо 888 1364 1320 1364 „ 1033

відрахуваі1ня частIш4 чистого прибутку господфськими товариствами, у
2l31статутному капіталі яких бiльше 50 вiдсоткiв акцiй (часток, па1.в) наmежать

державi, на вштлаIу дивiдендiв на державну частку
митнi плаггежi 2132

сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування 21з3 888 1364 1320 1364 44 103.3

ilшIi податки, збори та плагежi Фозшифрувати) 2134

ПОmШСННЯ ПОдаТКОвОГО боРГУ. УСЬОГО, У ТОМУ t]I[СПi: 2140
погашення реструктуризованих та вiдсгрочених сум, що пiдлягають сш[атi в

2141поточному році до бюджстiв та державшх цiT[ьових фондiв
iшIIi (штрафи, пенi, неустойки) Фозшифруваги) 2142

Усього внпjтат на користь державн 2200 б18 1021 810 1021 211 12б,0

ЛиDеиггоD
(посада)

Голов[]нй бvхгалтеD

(посада)

``------:=:==i:=:==_---

:`..`::/.

Е=

В.В.Решетняк

(iнiфаг[иэ прiзвще)

(iнiШали, прiзвще)



Продовженш додатка 3
Таблиця 3

[[[. РУХ ГРОШОВИХ КОШТiВ (За ГIЕ)ЯМИМ МСТОдоМ)

Найменування показгіика код рядка

Факг нарос.Iаючим пiдсумкомзпочагкуроку
Звiтний перiод (квартаjт, рiк)

минулий рiк пагючний рiк пJl'ан факт. вuщ"ення, +/- виконання, %

1 2 3 4 5 6 7 8
I. РзгI коштiв у Dезультатj операфЯI]dГ дiяыьносгi
Надходження грошовнх коштiв вiд операцiйноТ дiяjтьностi зооо 793s 10 5s9 9 456'8 10 5s9 1102 111.7

Виручка вiд реаTіiзацi.I. продукцi.t. (товарiв, робiт, послуг) 3010 2592 з142 2550 3142 592 123,2
Поверненш податftiв i зборiв, у тому чисTti: 3020
подагку на додану вартiс'Iъ 3021 432 (510) 510 0,0
Цij[ьовс фiнансування  (розшифрува'ги) 3030 4908 7417 7 416,8 7417 0 1 00,0
Надход>кення ава[ісiв вiд покупцiв i замовникiв 3040
ОтриманIія коштiв за короггкос.Iроковими зобов'язаннями, у тому чисjтi: 3050
кредити 3051

Г[ОЗИКИ 3052
обJliгщii 3053
Iншi над]юдэкення (розшифрувати) 3060 3

Вндатки грошові4х коштiв вiд операцiйноТ дiягіьtlостi з100 (7 8s7) (10 331) (9 456.8) (1О 331) (874) 10,J2

Розрахунки за продукцiю (товари, роботи та посjту") 3110 (722) (l 407) (1406,8) (1407) (0) 100,0
Розрахунки з опла." праі|i 3120 (5 049) (7  721) (7 320) (7  721) (401) 105,5
Повернення коштiв за короmсостроковими зобов'язаннями, у тому чисjтi: 3130

креJum 3131

позики 3132

облiгщi'I` 3133
\Зобов'язаііі+язподагкiв, зборiв та iнших обов'язкових платсжiв, у тому числi:

3140 (1382) (685) (510) (685) (175) 134.3

податок на п|>ибуюк пiдприсмств 3141 (2) (1) (1) (1)
пода1ок на додаLfу вартiсть з142 (189) (292) (510) (292) 218 57,з
iншi подагтки i збори 3118 (279) (392) (392) (392)
витрачанм гіа огLла'гу uiльових внескiв 3145 (9l2)
податок на доходI4 фiзичних осiб 3144

iНШi ОбОВ'ЯЗКОВi ПJlаГIСЖi, У ТОМУ ЧИСJіi: 3146

вшрахування час"ни чисmго прибугку державними пiдприсмствами 3 146/ 1

вiдрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивiдеtшiв г]а
3146/2державну частttу госгюдарським и товарис'твам и

iншi плаг[ежi (розшифрувати) 3150

ПОверкення коштiв до бюд)кету 3160

Iншi витрати (розшифрувагги) 3170 (704) (518) (220) (5 1 8) (298) 235,5
ЧИСТНй РУХ КОШТiВ Вiд оПеРаЦiйНОТ дiЯЛЬНОСТi з195 78 228 - 228 228 #дЕшю!
IL Рух коtнтiв у резульmтi iнв€с'шщiйноТ дiяльностi
Надходження г.рошових коштiв вiд it[вестицiйноТ дiяльностi з200



Продовження додаггка 3
табJ'ищ 3

Найменування показника код рядка

Фаісг наростаючим пiдсумкомзпочаткуроку
Звi"ий перiод (квартшI, рiк)

минуjтий рiк поточний рiк гLпаш факт вuщиг[ення,  +/- виItоііання, %
1 2 3 4 5 6 7 8

Виручка вiд реалiзацi.і' фiнансових iнвес.гицiй з210
ВируLіftа вiд реалiзаііi.і' необоро"юі активiв 3220
Надход7кення вiд продажу акцiй та облiгщiй 3230
[ншi надход>кенш (розшифрувагm) 3240
Вндатtеи грошових коштiв вiд illвестицiйноТ дiяjтьностi з255
Придба[]" (створеніtя) основних засобiв (розшифрувати) 3260
Капiтальне будi в"Lпво (розшифрувагги) 3265
Придбання (сmорення) нема'Iер iагтьних активi в (розшифруваг") 3270
Придбання акцiй m об][imцiй з275
lншi витрагги (розшифрува.") 3280
Чнс"й рух коштiв вiд iнвестнцiйноТ дiяльіtостi з295
1I1. PyI t€Оштiв у результатi ф|нанс®воГ дiяльпостi
НадIодження грошовш коштiв вiд ФiнансовоТ дiяльностi 3зоо - -
НаfDtодження вiд власного капiталу 3310
Отримання коIіпiв за довгостроковI"и зобов'язаннями, у тому числi: 3320кре- 3321
позики 3322
облiгацi']` 3323
Iнш i надход>кення (розш ифруваги) з340
Вндаткн грошовм коштiв вiд ФiнансовоТ дiяjтьностi 3345 - -
ВитрачангLя Iіа викуп власних аLкцiй 3350
ПоверненItя коіIпiв за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числi: з360кре- з361
позики 3362
обJliгацii 3363
Сплаm дивiдендiв 3370
Iншi оіттра'ги (розшифрува") 3380
Чнстнй |]ух коштiв вiд ФiнансовоТ дiяльностi 3395 - _

ЧНС'П]Ё ГРОШ®ВНН BОТiК з400 78 228 - 228 228
Заjіишок коштiв на поLіаток перiОду з405 12 90 90 90
ВгLлив змiни валюmих курсiв на заітишок коштiв 3410
Заjтишок коштiв на кiнець перiоду 3415 318 3l8 318

Ли і]еmoD                                                                                     L                   ,Г`                                                             В. В. Решеті+ я к(посада)дпис)(iнiцiали,прiзв іще)



Продовженш] додатіtа 3
табJlиш 4

[V. Капiтальнi iнвеспIuіТ

Найменування показгіика кодрядка
Фаm наросmюt[им пiдсумком з початку року Звiтний перiОд (квартаTі, рiк)

минулий рiк поточний рiк план фап вiдхшення,  +/~ виконання, %

l 2 3 4 5 . 7 8
Капiтальіі i iнвес" цiГ. усього.

4000 2s7 sl8 14о 518 з78 э70'0у тому чнелi:
капj"ьнебудiвниuггво 4010

придбання (вигmвлення) а€tfовних засобiв 4020 127 427 140 427 287 305,0
придбання (виг"овлення) iнших необоротних матерiаjтьних активiв 4030 1зо 91 91 91

придбання (створен г1я) нематерiагі ьних активi в 4040
модернiзацiя. модифi кацiя (добудова, дообгfаднання. реконструкцiя )

4050mlіовних засобiв
іtапіт" ьний ремоIтт 4060

лнпю-
(псх")

ГаjіовіI Iій бvxгmеIі
(по-)

В.В.Р€шс"як

(iнiцiаj", прiзвище)

А.м-вечер
(iнiцiали, прiзвище)



I2

v. кьеФiцiфт-il -Lгtj.

Найиенування поісазнша код ряф Оптm.альXе значенш
Фаіст mростаючин гіiдсуь.юн з поча"у року Звi"ий перiод (кфртал, рiх;)  РtК пр-i"н

м",lу"ii рiк гtоючний рiк г- факт
l 2 з 4 5 6 7 8

КО.Фiцiсmі р.нт.беjtьв®стi m dрвбу"овостi
Велоm рент8бельнiстI.(ва7tовиiiприб)mЕc,рядок l О2О / "с"й дохiд вiд реалiз3ііii продуіtцil` (юварiв, ро6iт,тіослуг).рідок1000)хl00.%

5ооо збiль|I]еwl,я •I з l .7 -158,5 -224.S -l 58.5

Рснтабеjтьнiстъ EBITDA(ЕВIТDА.рядок|Зl0/чис"й дохiд вiд релiзаL`i.і. продушi`і. (тоmрiЕі, робiт. послуг),рядохlООО)х1ОО.%
5010 З6iлі,іIIенш '5,о 7,0 8.8 7,0

Релтабельнiсm аL"вiе(чис"йфiна.tсо"йрезультат. рядок  і 2ОО / вартіс'тъ аIt"вiЕі. рядох 6020) х 1 ОО, %
502о Збhьшення 3,5 0,о 0.0 0,0 Харахтеризу€ ефег"внiс.іъ виtсор«сmнм аfс"вiв пiдпр«смства

Ренmбелънiстъ tmс»ого в:апiітulу(чистіійфim«совийре3ульmт.рядок l 2ОО / власн»й tсаfіiтш, рядох 608О) х |ф, %
503о Збiльшення з.7 0.0 0,о 0.о

Реіm6ельн iс]ъ дmльності("с'п4йфil[аноовкiiрезультат, рядок l 200 / ч»ст"й дохiд вiд рсаі]iзацi..' продуосцii(товарIв,робIт.послуг).рядох|ООО)хLОО,%
5040 Збi.тьшенm 7.6 0.1 0.0 о.l Хараггqэ»зу€ ефеіmівн iсть госпофрсьюi дiяLпьносп підпрнеhостЕю

Кофiц|о" Фimвс®воi стIйюстi m jtimjдdостi
f(оефiцiс»т вiдношеиш боргу до ЕВГТDА(до8гострокоЕ]iзо6®в'язаііня,рядох603О+ пофчн i зо6ов`язання. рядок 604О) /ЕВГТDА,t"охL3t0

slOo 0,9 0.8 о,8 0.8

КОфilltСНТ фlmНООВОi СТlйkОСТ|(ЕLmснийmftiтал,радох608О/(довгостроховi эо6ов'язан»я. рядок 60ЗО + поточиiзобов'.эв.іm,рядоR604О))
51l0 >' 14,8 31,5 з1,5 зI.5

Харахткрнзу€ елi8вiдноіі[ення mасних та поз«кових юштів i запс3еаіiстъпiдгір«сА4ствавiдзовнiшнiхфiюнсо"хд*креtт

КоефiLtiсі.т поточноi лiюiдкості (т[окрит" )(Оборо"iаItтивII.рядох6О10/гіоточ»iзобов'язаіініt, рядоk 6040)
512о >1 2.0 5.3 5.з 5.з

Поmзуе дос'га"tсіъ ресурсiв пiдIтриемс.іъа, якi можс б)гпі внкор»стаііодгіягtогшzснmiiогог[оіочнихзо6ов'язаііь.НОрNатив"NзIJ8ченн"дляLіьогопоісазііиmс>I-|,5

^q.пi. .еadiтальні]r im.стIqiЁ
КоефiLіiснт Е.iдношення юапiтаjіьних iнвес"L|iй до аь.ор"uі.i.і(.cаIіiтальнiiивес"Lіi.t.рядон4000/амор"заIіiіі.рядоесI430) s2ф 1,6 2,8 2,9 2,8

Кофiцiснт вiдношенm юft iтаjіьнш Lнвес"uiй до чнстою доходу вiд рсалізацi`|продуішii(тОварiв.рОбіт.послуг)(каііiіапьнiiнDестиLtiі'.рядок40ОО/чист"йдохiдвідреалiэаііil`продуIсцi`I'(товарiв.робiт.послуг).рядок1ООО)

5210 0,1 0.2 0.з 0.2

Коефi цiснт зносу осііовіінх засобів(сумазносу,рядоk6ф3/nepeicnaЕюDтtстъ основIіm з8собiв. t)ядоіt 6002)
522о Зменшен»я 02 0.2 о,2 о.2 Харак"р»gю iквес"цi йну полi" ку підпрк®4ства

Кое.іюtl"/Ьбя.крге.j"i ю.фiцiс-m
[ишi коефіцiсн"/ковеmнпI, .кщо mкi передбаченi уі.оваш kреднтннх договорiв, i3зазNаченнямбан.qr,mtію"mсумизо6ое'язаіIнянадвтуос'таіIIіъ®iзв."ості,с.іроесупогшеNня.Уграфi.Оіt"ь.альнез»ач€нняОвmза"граничтіезэоаченмкофіLіiснта

5300

лJ]-оD
(по-)

ГОjювtюЁ 6vхfъm.D
(т-)

в.вJ,®шmяч
( iн iL`imи, гIрiзвнще)

А.м.вtч€р_
Fц[афн,пр]звнще)



Пояснювальна записка
до виконання  Фiнансового плану за 2017 рiк

Обласне комунальнле пiдприсмство "Харкiвський державний академiчний
театр ляльок iм.. В.А. Афанасьсва "

Загальна iнформацiя про пiдприсмство.

1.1.    Театр -  некомерцiйне господарське пiдпри€мство, щ0 створене для
досягнення   соцiально-культурних   результатiв   без   мети   одержання
прибутку.

створений  з  метою  пропаганди  кращих взiрцiв  класичною  i  сучасною
мистецтва,   а  також   творчостi   майстрiв   i   молодих   виконавцiв,   сприяючи
вiдродженню укра.і.нсько.і. культури та мистецтва.

Головним   завданням   виробничою-господарсько.і.   дiяльностi   театру   €
забезпечення повноцiнного творчого процесу.

1.2. Предметом дiяльностi театру  €:
-  концертна та театральна дiяльнiсть;
-  - проведення фестивалiв, конкурсiв, конференцiй, семiнарiв;
- духовне та естетичне виховання рiзних верств населення;
-   естетичне   виховання   дiтей,   школярiв   i   молодi,   розвитку   .і.х   творчих
можливостей, формування високих моральних якостей.

Вiдповiдно  до  вимог  чинною  законодавства    Укра.і.ни  при  виконаннi
основно.і.  дiяльностi  театр     не  мае  на  метi  одержання  прибутку,  тому  с
неприбутковим пiдпри€мством у сферi культури.

Фiнансування театру здiйснюелься:
-  за  рахунок  коштiв  обласного  бюджету     шляхом  отримання  фiнансово.і.
пiдтримки;
-    власних надходжень вiд творчо.і. дiяльностi, продажi квиткiв на вистави   та
вiд наданих послуг згiдно з чинним законодавством Укра.і.ни;
-     надходження  вiд  юридичних  та  фiзичних  осiб,  спонсорська  допомога,
блаюдiйнi внески, пожертвування органiзацiй, пiдпри€мств i Iромадян.

Фонд оплати працi  фап за 2017 рiк -7720,6 тис. грн.
ycix працiвникiв у еквiвалентi повно.і. зайнятостi -94 осiб.
З обласного бюджету фiнансова пiдтримка на оплату працi з нарахуваннями
склада€ -7057Зтис.грн.
Чистий  дохiд за 2017 рiк  вiд творчо.і. дiяльностi   (367 вистав   глядачiв -66069
осiб )-2613,О  тис.грн.
За 2017 рiк фiнансовий результат - 1,9 тис.грн. - прибуток
Заборюваностi по заробiтнiй платi не мас.


