
Код

Підприємство К о м ун ал ьне  п ід при єм ство  "С лавутське  б ю р о  технічної ін вен тар и зац ії" За ЄДРПОУ 14154244

Організаційно-правова форма комунальне підприємство за КОПФГ 150

Територія Україна за КОАТУУ 6810600000

Суб'єкт управління Виконавчий комітет Славутської міської ради за СПОДУ

Галузь Будівельна заЗКГНГ

Вид економічної діяльності Д іяльн ість  у  сфері інж ин ірингу, геології та  геодезії, н ад ання  послуг техн ічн ого  консультування  в ци х  сф ерах за КВЕД 71.12

Одиниця виміру тис. грн.

Форма власності комунальна

Середньооблікова кількість штатних працівників 4

Місцезнаходження їнд 30000 Хмельницька обл., м Славута площа Шевченка, 8А

Телефон 7-32-56

Прізвище та ініціали керівника Довгань Ігор Миколайович

ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА ЗА і квартал 2022 року

код

рядка

факт 2021 

року

2022 рік 1 квартал 2022 рік

План План Факт Єідхилення

Викг>наЕ
ДОХОДИ Славутське

_/П -~ ?____

ч и й  КОМ ІТ6Т

1 міської ради

Дохід (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) .001 885,2 750,0 187,5 172,7 ____

Вхідний №



Податок на додану вартість .002

інші непрямі податки .003

інші вирахування з доходу .004

Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) .005

Інші операційні доходи .006

Дохід від участі в капіталі .007

Інші фінансові доходи .008

Інші доходи .009

Усього доходів .010 885,2 750,0 187,5 172,7 -14,8

ВИТРАТИ

Собівартість реалізованої продукції(робіт, послуг) .011 463,1 380,0 95,0 109,4 14,4

Адміністративні витрати, у тому числі: .012 406,9 316,0 79,0 106,1 27,1

витрати пов'язані звикористанням службових автомобілей .012/1

витрати на консалтингові послуги ,.012/2

витрати на страхові послуги .012/3

витрати на аудиторські послуги .012/4

інші адміністративні витрати .012/5

Витрати на збут .013

Інші операційні витрати .014

Фінансові витрати .015

Втрати від участі в капіталі .016

Інші витрати .017



Податок на прибуток від звичайної діяльності .018 2,7 9,7 1,9 0 -1,9

Усього витрати .019 872,7 705,7 175,9 215,5 39,6

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ:

Валовий прибуток(збиток) .020 12,5 44,3 11,6 -42,8 -54,4

Фінансовий результат від операційної діяльності .021

Начальник КП "Славутське БТІ" 

Головний бухгалтер

Довгань Ігор Миколайович 

.^Івдошко Валентина Миколаївна


