
УКРАЇНА

КО М У НАЛЬНЕ П ІДП РИ ЄМ С ТВО  

«М ІСЬКИ Й  М АГАЗИН » 

ВИ К О Н АВЧО ГО ОРГАНУ КИ ЇВРАДИ  ( КМ ДА) 
01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 6 

ЄДРПО У 36927573, тел. 2350329 e-mail: m agazin.KP@ yandex.ua

П ояснювальна записка щодо обґрунтування 

фінансового плану на 2017 рік.

Фінансовий план підприємства сформовано на базі чинного 

законодавства, діючих цін на товари, роботи, послуги та виходячи з умов 

заключних договорів.

Комунальне підприємство «Міський магазин» (ЄДРПОУ 36927573) 

Виконавчого органу Київради (Київської міської Державної адміністрації) 

зареєстроване 09.11.2011 року з поповненням Статутного фонду на 1700,00 

тис. грн. і переданими на баланс вбудованими нежилими приміщеннями в 

будинку по вулиці Великій Васильківській ,6 ; первісна вартість - 230,0 тис. 

грн., амортизація - 196,0 тис. грн., та переданим на баланс вбудованим 

нежилим приміщенням за адресою: вул. Ентузіастів, 11; первісна вартість -

321,0 тис. грн., амортизація - 265,0 тис. грн., та переданим на баланс 

нежилим приміщенням за адресою: пр. Правди, 66 А, 

первісна вартість - 322,1 т. грн., амортизація - 147,2 т. грн.

Станом на 01.01.2016 року на балансі підприємства знаходяться 

основні засоби первісна вартість яких становить - 2686,3 тис. грн., 

амортизаційні відрахування - 934,1 тис. грн.

Підприємство створено з метою реалізації планів та доручень Київради 

та її виконавчого органу з питань сприяння розвитку в місті книговидавничої 

справи, розвитку торгівельної мережі з продажу книг, газет, паперових 

товарів, забезпечення споживачів необхідними послугами та для отримання 

прибутку від діяльності.

В своїй діяльності КП «Міський магазин» спирається на просвітницькі 

засади, а саме: формування у світогляді громадян шанобливого відношення 

до книги, а також позиціювання книгарні, як культурного осередку в місті 

Києві де постійно проводяться презентації книг.

На 2017 рік підприємством планується: 

отримати дохід -  ряд.010 - 14714,0 тис. грн.:

- реалізація книжкової продукції та супутніх товарів - 2500,0 тис. грн;

- надання послуг з облаштування та утримання місць розташування 

об'єктів сезонної та пересувної дрібно роздрібної торговельної мережі 

у місті Києві - 11954,0 тис. грн;
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- надання послуг з облаштування ярмаркових заходів у місті Києві -

260,0 тис. грн.

Податок на додану вартість - ряд.020 - 2300,0 тис. грн.;

Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів, робіт, послуг - ряд.050 -

12414,0 тис. грн.;

Собівартість реалізованої продукції - ряд.060 - 2283,0 тис. грн. у тому числі:

- матеріальні затрати ряд.061 - 10,0 тис. грн. (вартість паперу А-4 для 

загального користування, пакувальні засоби, захисні етикетки, касова 

стрічка);

- витрати на оплату праці - ряд.062 - 680,0 тис. грн.;

- відрахування на соціальні заходи - ряд.063 -149,6 тис. грн. ( ЄСВ 22%);

- амортизація - ряд.064 - 59,4 тис. грн.;

- інші операційні витрати - ряд.065 - 1384,0 тис. грн.;

Валовий прибуток становитиме - ряд.071 - 10131,0 тис. грн.;

Адміністративні витрати- ряд.090 - 1776,6 тис. грн., в т.ч.

-матеріальні затрати ряд.091 - 10,0 тис. грн. ( вартість канцелярських товарів, 

заправка картриджів, папір А-4 для офісу);

- витрати на оплату праці - ряд.092 - 724,0 тис. грн.;

- відрахування на соціальні заходи - ряд.093 -  159,2 тис. грн. ( ЄСВ 22%); 

-амортизація - ряд.094 - 59,4 тис. грн.;

-інші операційні витрати - ряд.095 - 824,0 тис. грн.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування - ряд. 121 - 

8354,4 тис. грн.;

Податок на прибуток - ряд.200 - 1503,8 тис. грн.;

Чистий прибуток - ряд.211 - 6850,6 тис. грн.;

Відрахування частини прибутку до бюджету міста Києва -  ряд.220 - 3425,3 

тис. грн.;
Елементи операційних витрат разом на 2017 рік - ряд.360 - 4059,6 тис. грн. в 

т.ч.:

-матеріальні затрати - ряд.ЗЮ - 20,0 тис. грн.;

-витрати на оплату праці - ряд.320 - 1404,0 тис. грн.;

-відрахування на соціальні заходи - ряд.330 - 308,8 тис. грн.;

-амортизація - ряд.340 - 118,8 тис. грн.;

-інші операційні витрати - ряд.З50 - 2208,0 тис. грн.

Чисельність працівників - ряд.510 - 20 чоловік;

Первісна вартість основних засобів - ряд.520 - 2686,3 тис. грн.

В.о. директора

Гол. бухгалтер Пашков В.С.

ндрущенко А.В.


