
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Комунальне підприємство „Букініст” 
50000, Кривий Ріг, пл.Визволення,1. Р/рахунок 26001153022079 у КФ „ПриватБанк”, 
МФО 305750, ЗКПО 19428137, тел. (0564)92-37-32, E-mail:bookinist@alba.dp.ua 

 
ЗВІТ  

директора КП “Букініст” 
щодо результатів господарської діяльності 

за  12 місяців  2017 року 
 
 Джерелом отримання доходу комунальним підприємством «Букініст» є продаж 
художньої, методичної, навчальної, спеціальної, дитячої літератури вітчизняних та 
закордонних видавництв. 
  
 За 12 місяців  2017  року товарообіг склав 398,4 тис.грн., тобто, збільшення у 
порівнянні з 2016року  становить 39,3 тис.грн., або 10,9%. 
 Однак, фінансовим результатом 2017 року є збитки в розмірі 25,4 тис.грн., що 
пояснюється  збільшенням витрат на оплату праці (зростання  мінімальної заробітної 
плати з 01.01.2017р., відповідно, і нарахувань на заробітну плату), зростанням цін і 
тарифів на продукцію постачальників книжкової продукції, комунальних послуг. 

 
За штатним розкладом у 2017 році підприємство мало  6,5  робочих місць. 

Фактично, середньомісячна кількість працюючих становить 6 чол., з них 1- зовнішній 
сумісник (прибиральниця службових приміщень -0,2 ставки) 

Середньомісячна заробітна плата у 2017 році  збільшилася у порівнянні з 2016 
роком на 49,8 % та становила 3364 грн. (у 2016 році -2246грн.). 

 Підприємство систематично і в повному обсязі сплачує всі податки та обов’язкові 
платежі, що передбачені чинним законодавством України. Заборгованість по балансу  
перед бюджетом, позабюджетними фондами та по заробітній платі – в сумі коштів, строк 
оплати яких не настав. 
   

Витрати підприємства загалом є постійними і складаються з розрахунків з 
постачальниками, заробітної плати співробітників, розрахунків з бюджетом за податками 
та обов’язковими платежами та комунальних платежів. 
 Так, за 12 місяців 2017 року витрати становили  451,2 тис.грн. і складалися з: 
Заробітна плата -209,9 тис.грн.; 
Нарахування на заробітну плату -41,9тис.грн.; 
Матеріальні витрати(закупівельна вартість реалізованого товару, придбання канцтоварів, 
миючих засобів, копіювання бланків тощо) -147,1 тис.грн.; 
Витрати на приміщення – 41,6 тис.грн., в тому числі: 
- Оренда приміщення- 25,3 тис.грн. 
- Охорона приміщення -3,3 тис.грн. 
- Електроенергія -3,0 тис.грн. 
- Теплопостачання -6,9  тис.грн. 
- Водопостачання,стоки -0,2тис.грн. 
- Комунальні платежі - 1,6тис.грн. 
-          Вивіз сміття – 1,2 тис.грн. 
- Засоби зв»язку,иінтернет – 4,3тис.грн. 
- Земельний податок -0,1тис.грн. 
- Техобслуговування касового апарату – 2,6 тис.грн. 


