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Частина I . Формування фiнансових показникiв

У тому числi за

I .

Дохiд (вируrка) вiд реалiзачii
пnorrvKrriT (товапiв побiт пос.гrчг)

0l00 l 176 886 l 89 000 83 807 l 449 69з

Податок на додану BapTicTb 0200 l96 l48 зl 500 lз 9б8 24l 61б

Iншi вирахуванtш з доходу 0300

Чистий дохИ (виручка) вiл реалiзачiТ
пролукчii (ToBapiB, робiт, послуг)
(Зпазок l)

l000 980 738 l57 500 б9 839 1 208 07?

Iншi операчiйнi доходlл, усього 1070 l73 9t0 l12 766 зlз 0б0 659 736

у тому числl:

доходи вiл реалiзачiТ: iноземноТ вмюти
l07 l

iнших оборотних активiв (KpiM

фiнансових iнвестицiй)
l0,72

операцiйноТ оренди активiв l 073 l l96 1 389 1 4,1б 4 06l

операчiйноТ курсовоТ рiзничi за

опеоацiями в iноземнiй валютi
1074

срли штрафiв, пенi, неустойок та iнших

санкцiй за порушення господарських

договорiв, якi одержано вiл боржникiв

або за рiшенням судiв

l075 l 7з8 1 993 9з4 4 665

доходи вiд списання кредиторськоТ

заборгованостi, щодо якоТ минув строк

по?овч

10,76 l 7з 805 l73 805

вiдшко,пування ранiше списаних активiв

(нашодлсення боргiв, списаних як

безнадiйвi)

1077 l 1

ср{ и одержаних грантiв i субсилiй l078 l68 67l 16,7 965 1з5 26з 47l 899

iншi доходи вiд операцiйноi дiяльностi
(оозшифпчвати)

l079 2 з05 l 4l8 1 582 5 з05

Щохiп вiл yracTi в капiтапi (доходи вiд

iнвестицiй, здiйснених в асоцiйованi

пiдприсмства, дочiрнi або спiльнi

пiдприемства, облiк яких ведеться за

методом \ цастi в капiтмi)
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Iншi Фiнансовi доходи. усього 1130 62 84 1 1бз

ч тому числl:

одержанt дивlденди llзl
вiдсотки та iншi доходи, олержанi вiд

фiнансових iнвестицiй (KpiM доходiв, якi

облiковуються за методом y"lacTi в

капiталi)

l| з2 62 84 1,7 lбз

Iншi доходиl yсього l 150 8 955 8 557 9 07l 26 583

у тому числi:

дохiд вiд реалiзачiT: фiнансових
iнвестицiй

l l5l

необоротних активiв l l52
майнових комгlлексiв 1 l53

неоперацiйних курсових рiзниць l l54

iншi доходи, якi виникають у прочесi

звичайноТдiяльностi, але не пов'язанi з

операцiйною дiяльнiстю (розшифрувати)

l l55 8 955 8 55i 9 07l 26 58з

Надзвичайнi доходи (вiдшкодування

збиткiв вiд надзвичайних подiй,

стихiйного лиха, пожеж, техногенних

аварiй, тощо)

l l56

Прибуток вiд припиненоТ дiяльностi
пiсля оподаткування

l l90

Усього доходи l210 l t63 665 338 907 39l 987 l 894 559

I I . Вит и

Собiвартiсть реалiзованоТ пропукцii
(ToBapiB, робiт, послуг), усього

1010 799 996 235 190 2l8 289 |  253 475

у тому числl:

Витрати на сировину та ocHoBHi

матеоiали (зоазок 2)
l0l l зз з48 27 | 26 24 80з 85 277

Витрати на п€ulиво (зразок 2) 0| 2 604l9,7 97 780 86 620 788 597

Витрати на електроенергiю 0lз бl 829 | 2 93,| 8 780 83 546

виmати на оплату пDацi 014 64 2ll 5б 338 55 46,| l7б 0l б

Вiдрахування на соцiальнi заходи 0l5 l4 l91 12 з62 12 19з з8,146

Витрати, що здiйсtшоються Nlя
пiдтримання об'€кта в робочому cTaHi

(проведоння ремонту, технiчного огляду,

нагляду, обслуговування тощо) (Зразок

з)

l0 lб 3 404 5 2з2 7 з38 | 5 914

Амортизацiя основних засобiв

нематеDiальних активiв
l0l7 13 04з lз 533 1э 589 40 165

Iншi витрати (розшифрувати) l0l8 5,1,7з 9 882 9 499 25 l54

Алмiнiстпативнi витDати. усього 1030 5 583 4 зб0 4 87l 14 814

у тому числl:

витрати, пов'язанi з використаннJlм

власних с.гтужбових автомобiлiв (Зразок

4)

l03 l 9з 69 11 zээ

витрати на оренду службових

автомобiлiв (Зразок 4)
l032

витрати на службовi вiдрядження l 0зз l 2 20

витрати на оплаry прачi l034 з 482 з l45 J 512 l0 l39

вiдрахування на соцiальнi з€lходи l0з5 768 692 761 222|
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амортизацiя основних засобiв i

нематерiirльних активiв загально

господарського призначення

1036 42 55 54 l5l

юридичнi посJIуги l037

посJIуги з оцiнки маЙна l038

витрати на охорону прац]

загальногосподарського персонirлу
l 0з9

витрати на зв| язок l 040 35 40
,7l

| 46

витрати на ремонт основних засобiв,
iнших матерiальних необоротних активiв

загttльногосподарського призначення

(розшифррати)

104l 5,7 l5 72

витрати на утримання основних фонлiв,
iнших необортних активiв

загальногосподарського використання

(розшифрувати)

l042

iншi (позшифпчвання) l04з 1 l45 з00 38l l 826

ВитDати на збуъ yсього 10б0

у тому чцслi:

mанспоDтнl витDати l0б1

витрати на оплаry працi l062

вiдрахування на соцiальнi заходи l063

рекпаму (розшифрування) l 064

амортизацiя основних засобiв та

нематерiальних активiв
l 065

iншi витрати на збут (розшифрувати) l 066

Iншi операцiйнi витрати, усього 1080 15 973 4l 432 6296 бз 701

у тому числl:

витрати на дослiдження та розробки l08l
собiвартiсть реалiзованих виробничих

запасiв
l 082 8бi 1 5l 921

cyпrHiBHi (безнадiйнi) борги l083

втрати вlд знецlнсння запасlв l084 4 4

втати вiд опсрацiйншt курсовшх

рiзниць
l085

визнанl економlчнl санкцll 1086 7 583 4| l54 7,778

iншi витрати, що виникають у процесi

операцiйноi дiяльностi пiдприемства

(KpiM витрат, що вкJIючаються до

собiвартостi пролукuiТ, ToBapiB, робiт,
пос.тryг) (розши фрування)

l 087
,7 

523 4l 388 6 087 54 998

Втрати вiд ylacTi в капiталi
(оозшифочвати)

l l20

Фiнансовi витрати, усього 1 140 508 840 763 2 l| l
y тому числl:

витDати на проценти l l4l зl9 з19

iншi витрати пiдприсмства, пов'язанi iз

заJryченням позикового капiтаlry
l| 42

Iншi фiнансовi витрати (розшифрувати) l l43 l89 840 763 |  792
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Втрати вiд rracTi в капiталi (збиток.

спричиноний iнвестицiями в асоцiйованi,

лочiрнi або спiльнi пiдприсмства, облir
яких провадиться за мотодом yracTi в

капiталi)

l144

Iншi витрати. усьог0 l 1б0 78 772 233 l 083

у тому числl:

собiвартiсть реалiзачiТ: фiнансових
iнвестицiй

llбl

необоротних активiв l162

маинових комппексlв l l63

втрати вiд неоперацiйних курсових

оiзниrrь
l 164

втрати вiд зниження фiнансових
iнвестицiй

l 165

iншi витрати, якi виникають у прочесi

звичайноI  дiяльностi (KpiM фiнансових
витрат), але не пов'язанi з опорачiйною

дiяльнiстю пiдприемства

(розшифррання)

l l66 78 7"I2 ZrJ l 083

витрати з податку на прибуток l l80 2з 556 бl 551 l0 178 95 285

Надзвичайнi витрати (невiдшкодованi

збитки)
l l83

3биток вiд припиненоТ дiяльностi пiсля

0податкування
l l9l

Усього витDати l220 845 694 344 l45 240 630 l 430 4б9

нансо льтати
валовий прибугок l 020 l80 742 77 690 148 450 45 398

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ

цiяльностi
l l00 333 09б 49 284 153 44з 535 823

Фiнансовий результат до
оподаткування

l l70 34l 527 56 31 lб1 535 559 375

Чистий фiнансовий результат,
прибугок/ збиток

l 200 зl1 97l 5 238 15l 357 464 090

рентабельнiсть l20l 38 63 з2

EBITDA:
Фiнансовий результат вiд операцiйноi

дiяльностi
1 l00 ззз 096 49 284 l5з 44з 5з5 823

плюс амортизацiя активiв, KpiM

отриманих безоплатно або в результатi
цiльового фiнансчвання

l4з0/ l 5 l07 l0 з00 l37 l5 544

MiHyc операцiйнi доходи вiл курсових

рiзниць
1074

плюс операцiйнi витрати вiд курсових

рiзниць
l 085

MiHyc фiнансовi витрати l l40 508 840
,l63

2 111

плюс iншi фiнансовi доходи l 130 62 84 17 l63

ЕвIтDл 1300 зз,7 
,757

58 828 152 8з4 549 4l9
Рентабельнiсть EBITDA (EBITDA,

рялок l300 /  чистий дохiд вiд реалiзачiТ
пролукrrii (ToBapiB, робiт, послуг), ряпок
l000)x l00. %

lзl0 34 37 219 45

I I I . Фi Bl дlяльностl

Нерозподiлений прибуток (непокритий

) на початок звiтного перiоry
114 2з4 429 716
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Чистий фiнансовий результат,
прибуток/ збиток

l 200 з1,7 9,7l 5 238 l51 з5,7 464 090

HapaxoBaHi до сплати вiдрахування: 20l0
частки (частини) прибутку 20l l

цо фонду дивiдсндiв господарських

Iовариств
2012

у тому числi:

на комун€lльнi корпоративнi права 20l2l1
Пiдтримка та розвиток iнфраструкryри

MicTa
2040

Розвиток виробництва, в то} ry числi

Gразок 5):
20з0 2 489 7 00l lз 4lб 22906

придбання (виготовлення) основних
засобiв

20з l 689 765 1 з4l 2 795

придбання (виготовлення) iнших
необоротних активiв

20з2

прилбання (створення) нематерiальних

активiв
20зз 9 9

модернiзацiя, мопифiкацiя (добудова,

дообладнання, реконструкцiя) основних

засобiв
2034 l 800 6 2зб 12 066 20 l02

капiталlьний ремонт 20з5

капiтальне будiвництво 20зб

lншt кориryвання, що впливають Еа

нерозподiлений прибуток (непокритий

збиток) (доочiнка, виправлення помилок

минулих перiо.лiв, тощо)
(розшифрування)

2060 342 з42

Нерозполiлений прибуток (непокритий

збиток) на кiнець звiтного перiопу
20,70 429,7lб 41,7 4,7,7 555 076 555 076

них

матерiальнi витоати. усього l 400 708 91,1 146 092 lзl l0l 986 170

у тому числi:

придбанi за прямими договорами l 400/ l
,l08 

9,11 146 092 lзl l0l 986 l70
на бiржах l40012

на iншrо<  yмовах (розшифрування) l400/3

з матеDlrIльних затDат:

сировина й ocHoBHi матерiали 1401 зз 348 21 \26 24 80з 85 27,|

ryпiвельнi напiвфабрикати та

комшIектуючi вироби
| 402 41 806 5 59з l5 946 бз з45

пulливо и енергlя 403 562 з91 92 l88 ,70 
6"lз

,725 
252

будiвельнi матерiали 404

запаснl частини 405

тапа й TaoHi матерiали 406

цопомiжнi та iHmi матерiали 40,|
,l1 

4з2 2l l85 19 679 I12 296

витрати на оплату працi 4l0 69,741 бl з96 62 214 l9з 35l

Вiдрахування на соцiальнi заходи 420 l5 408 1з 4,7з lз 669 42 550

Амоптизацiя 4з0 1з 09l lз 603 lз 675 40 369

у т.ч. амортизачiя активiв, KpiM

отриманих безоплатно або в результатi
цiльового фiнансчвання

l4з0/ l 5 l07 l0 з00 137 15 544

Iншi опеоацiйнi витоати l440 lз 468 46 4| 5 8,746 68 629

Усього l450 820 685 280 979 229 405 l ззl 069

V. Елементи lи

yI . Данi про персонал та витрати на оплату працi



l 2 4 5 6
,7

Серелня кiлькiсть працiвникiв
(штатних працiвникiв, зовнiшнiх

срлiсникiв та працiвникiв, що працюють

за цивiльноправовими договорами
(ociO). y томy чпсJI i:

б000 2 24l 2 l97 2 2l4 2 2| 7

0uрекmор 6001 l l l l
ор?ан упраыliння пidпрuемсmвом (в m.ч.

duоекmоо)
6002 зб з4 35 35

адм iнiстративноуправлiнський персонал 600з
,76 ,75

72
,l4

виробничий та загальновиробничий
пепсонаJI

6004 2 151 2 ll4 2 lз4 2 lз5

персонал пов'язаний зi збутом

ппопчкrrii7послчг
6005

iнший персонzrл 6006 8 8 8

Вштрати на оплату працi усього, в

тому числi:
6010 69 743 бl 398 62 210 193 351

duрекmор 60l l 15 75 l09 259

ореан управ] liння пidпрuемсmвом (в m.ч.

duоекmоо)
60l2 2 зз9 2 0,71 2 482 6 892

адмiнiстративноуправлiнський персоншr 60l з 3 5з8 з lз9 з 5lб l0 l92

виробничий та заг€шьновиробничий

пепсонllл
60l4 бб 056 58 l05 58 546 l82 708

персонал пов'язаний зi збутом

продчкuivпослчг
60l5

iнший персонал 60l б 149 l54 l48 45l

Серелньомiсячнi витрати на оплату
працi одного працiвника (грн.), усього,
у тому числi:

6020 l0 374 9 зlб 9 366 9 б89

duрекmор 602l 25 000 25 000 зб 46,| 28822

ор?ан упрамiння пidпрuемсmвом (в m.ч.

duрекmор)
6022 21 653 20 зOз 2з 642 2l 879

адмiнiстративноуправлiнський персонал 602з l5 5l7 lз 95l lб 216 15 2э5

виробничий та загальновиробничий

персонalл
6024 l0 208 9 162 9 l45 9 509

персонал пов'язаний зi збутом

поодчкцiilпослчг
6025

iнший персонал 6026 6 | 96 6 42l 6 l70 6262

VI I . Рyх их коштtв

Залишок коштiв на початок перiолу 3000 5l l88 lзз 090 24 659 51 l88

Щiльове фiнансування (розшифрування з

зазначонням напрямкiв використання)
3030 l78 з29 169 4з2 1зб 7з0 484 49l

Грошовий рух G дефiцит; + профiчит) вiл

операцiйноТ дiяльностi, у тому числi:
з l95 _182 8б8 2l99,7 26 60l 26 60I .

сruлаmа часmкu (часmuнu) прuбуmку 2428

сruлаmq поdаmку на прuбуmок 242 l 2з 556 бl 555 l0 285 95 з96

Грошовий рух ( лефiчит; + профiчит) вiл
iнвестицiйноi дiяльностi

з295 503 l 402 2 з95 2 з95

Грошовий рух ( лефiчит; + профiцит) вiд

фiнансовоi дiяльностi
зз95 907 _3 l30 5 з44 5 з44

3алишок коштiв на кiнець перiоду 3415 133 090 24 659 16 848 1б 848

t
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VI I I . Коефiцiснтний аналiз

Валова рентабельнiсть (валовий

прибуток р. l020/  чистий дохiд вiд

реа.пiзацiТ пролукчiТ (ToBapiB, робiт,
посrryг) р. 1000) х l00, %

7000 l8 49 2| з 4

Рентабельнiсть активiв (Чистий

фiнансовий результат р. l 200 /BapTicTb

активiв р.8020)*  l00, %

,7020 l2 _0 1 22

Рентабельнiсть власного капiталу
(Чистий фiнансовий результат р. l200/

власний капiтал р.8080)*  l00, %

7030 з,] l 15 4,|

Рентабельнiсть дiяльностi (Чистий

фiнансовий результат р. l200/  чистий

дохiд вiд реалiзачii пропукuii (ToBapiB,

робiт, послуг) р. l000)*  l00, 9/о

7040 з2 J 2l з8

Коефiчiент фiнансовоi стiйкостi
(власний капiтм р.8080/зобов'язання i

забозпечення р. 8050)

7l l0 0 l l 1

Коефiцiент зносу основних засобiв (сума

зносу р.8003 /  первiсна BapTicTb

основних засобiв р.8002)

,ll20
0 0 0 0

Косфiчiент поточноТ л iквiдностi
(покриття)(оборотнi активи р. 80 l 0/

поточнi зобов'язання р. ЕOа0)

7l 30 l l ) 2

Коефiцiент оборотностi запас iB 1l40 0.70 0.12 0.06 l

Х. Звil нансовии стан

Необоротнi активI | , усього, у тому
числi:

8000 559 849 554 400 554 387 554 з87

ocHoBHi засоби 800 l 514 386 504 842 504 4l 504 411

пеппIсна BanTtcT} 8002 849,739 853 638 866 766 866 766
знос 8003 з35 353 з48 796 з62 355 з62 з55

Оборотнi активи, усього, у тому числi: 8010 2 0l0 9l l 679 562 1 515 2l0 l 515 210

гDошl та lx еквlвzlленти 80l l 45 2з9 24 659 lб 848 16 848

оборотнi фонди (запаси) 8012 бl 248 65 442 58 320 58 320

усього активи 8020 2 510 766 2 233 962 2 0б9 59? 2 069 597

Щовгостроковi зобов'язання i

забезпечення
8030 l58 l86 l58 l86 l58 l86 l58 l86

поточнi зобов'язан} я i забезпечення 8040 1 562 30l l 2зб 88? 928 66з 928 66з

усього зобов'язання i забезпечення 8050 l 720 481 1 395 073 l 08б 849 1 08б 849

У тому числi державнi гранти i субсилiТ 80б0

у тому числi фiнансовi запозl,тчення 8070

власний капiтал 8080 850 2,79 8з8 889 982,148 982 748
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Частrrна I I ..Щжерела формування та надходження коштiв i напрями використання

тис

показники
Код

рядка

У тому числi за квартzшами
Звiтний piK

I I I I lI IV

l 2 ] 4 5 б 7

l. ня та ня коштlв

Щжерела формування та надходження
коштiв, усього

2080 555 799 252 | 84 7б 488 462 587

Нерозполiлений прибуток (непокритий

збиток) на початок звiтного перiолу
2000 l14 2з4 429 1lб 41,7 47,7 l14 2з4

Чистий фiнансовий результат 1200 з119,71 5 238 l5l 357 464 090

HapaxoBaHi до сплати вiдрахування 20l0
Пiлтримка та розвиток iнфраструкryри
MicTa

2040

Амортизацiя активiв, KpiM отриманих

безоплатно або в результатi цiльового
фiнансчвання

l430/ l 5 l07 l0 300 1з,7 15 544

довгостроковi кредити банкiв 229l
Iншi довгостроковi фiнансовi
зобов'язання

2293

Iншi довгостроковi зобов'язання 2294 1l 739 1l 739

KopoTKocTpoKoBi кредити банкiв 2295

Срли aBaHciB, одержаних вiд поставок

про.чукцiТ, виконання робiт (послуг)
2296 l45 l63 21l 2ll

векселi виданi 2297

Товари, роботи, посJryги, одержанi на

умовах вiдстрочення платежу
2298 "l4 426 з5l l9l 630 602 _630 б02

Щiльове фiнансування i цiльовi

надходження д,гtя здiйснення

кап.iнвестицiй та розвитку виробничтва,

чсього

2300 1,79,70з 16,7 990 lз7 8з8 485 5зl

у тому числl:

субсидiТ, асигнрання з бюджету
(оозшифпчвання)

23,71 1,78 з29 | 6,7 264 1зб 730 482 з2з

кошти спецiальних цiльових фонлiв
(розшифрування)

2з,72 13,14
,726 l l08 3 208

Iншi джерела (розшифрування) 2380 l э26 444 70 l 840

I . Капiтальн
Капiтальнi iнвестицii', усього 4000 2 489 7 00l 13 41б 22 906

у тому числi (Зразок б):

придбання (виготовлення) основних

засобiв
4001 689 165 1 з41 2,795

придбання (виготовлення) iнших

необоротних матерiальних активiв
4002

придбання (створення) нематерiальних

активiв
4003 9 9

модернiзачiя, модифiкацiя (лобулова,

дообладнання, реконструкцiя) основних

засобiв

4004 l 800 6 236 \ 2 066 20 l02

капiтальний ремонт 4005

капiтальне будiвництво 4006
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прирiст активiв, у тому числi: 4070 30l 245 29 942 193 993 193 993

Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii 40,1|

Щовгострокова лебiторська
заборгованiсть

40,72

Прирiст оборотних активiв

пiдпоиемства (оозшифочвання)
4073 301 245 29 94z l93 99з _l93 993

Повернення залучених коштiв, усього 4080 273 642 22l 795 l98 бб7 210 406

повгостDоковi кредити банкiв 408 l

iншi довгостроковi фiнансовi
зобов'язання

4082 ll ,lз9
11 739

iншi довгостроковi зобов'язання 4083

KoDoTKocTDoKoBi кDедити банкiв 4084

iншi зобов'язання 4085 26l 903 221 795 l 98 667 l98 66,7

результат забезпечення 4090 2l517 53 330 58 398 423 268

I I I . Сплата податкiв, зборiв та iнших обов'язкових платежiв

Податки та збори до обласного та

деDжавного бюджетч Укра[ни:
24| 0 5 465 4 095 5 266 l4826

податок на додану BapTicTb 24 l _6 498 _5 0б4 6 з56 l7 918

DeHTHa плата 24 2

мито 24 з

вiйськовий збiр 24 4 l 0зз 969 l 090 3 092

збiо за використання водних pecypciB 24 5

iнше (розшифрувати) 24 6

Податки та збори до бюлжету MicTa: 2420 2489l 62 574 l2 431 99 902

податок на прибуток 2421 23 556 бl 555 l0 285 95 396

I Iлата за землю 2422 4l5 64| бз0 l 686

ryристrтчний збiр 242з

податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд

земельнот дiлянки
2424 90 90

iншi надходження (повернення

бюджетного фiнансування минулих

перiодiв, в тому числi за актами

перевiрки державноТ фiнансовоi
iнспекцii)

2425

кошти вiд вiдчудження майна, що
перебувас у комунаJIьнiй власностi

2426 830 з78 l 522 2 7з0

надходження коштiв пасвоi участi у

розвитку iнфраструкryри населеного

пчнктч

242,7

частка (частина) прибутку 2428

iнше (оозшифрувати) 2429

Загальнi податки та збори: 2430 12 389 14 792 13 554 40 735

податок на дохiд фiзичних осiб 24з| 1z з89 11 620 lз 065 37 074

екологlчнии податок 24з2 з 1,72 489 3 66l

iнше (оозшифрувати) 24зз

Iншi платежi на користь держави: 2450 l4 918 l4 0l2 l5 755 44 685

единий внесок на загальнообов'язкове

державне соцiальне страхування
245l l4 9l8 | 4 0| 2 l5 755 44 б85

Усього податкiв, зборiв та платежiв 2500 46 733 87 283 36 480 l70 496

Всього покриття збиткiв минулих
пепiодiв. yсього. ч ToMy числi:

2l40 32 41 79

9
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погашення реструктуризованих та

вiдстрочених сум, що пiдtягають сплатi

в поточному роцi до бюджетiв та

державних цiльових фондiв

2141'

iншi (штрафи, пенi, неустойки)
(розшифрувати)

2142 з2 4,1 79

Керiвник пiдприемства
(П.I .Б. керiвника)
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