
коди

Підприємство «Спеціалізована Агенція Ритуал» Рік 2016

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за ЄДРПОУ 33796174

Територія 51400,м.Павлоград ,вул. Леніна, 105 за КОПФГ 150

Орган державного управління Виконавчий комітет міської ради народних депутатів за КОАТУУ 121240000

Галузь Управління районів і міст за СПОДУ 01007.

Вид економічної діяльності Ритуальні послуги за ЗКГНГ 97600
Одиниця виміру Т не. гри. заК В Е Д 93.03.0
Ф орма власності_________________К ом ун ал ьн а
Чисельність працівників 27 чол .

Місцезнаходження М.Павлоград, вул. Харківська 23
Телефон 20-08-94

Прізвище та ініціали керівника Д убов сь к ой  А .Р .

ЗВІТ
про виконання фінансового плану підприємства 

за 2016р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники підприємства 
І. Формування прибутку підприємства

Код рядка План Факт Відхилення (+,-) Виконання, %

Д охід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 001. 934,0 1073,7 139,7 115,0

податок на додану вартість 002. 24,0 57,9

акцизний збір 003.

Інші непрямі податки (розшифрувати) 004.

Інші вирахування з доходу  (розшифрувати) 005.

Чистий до х ід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (розшифрувати)

006. 910,0 1015,8 ,
Т

105,8 111,6

Інші операційні доходи (бюджетне фінансування) 007. 1146,8 1147,6 ]■ 0,8 100,1

Д охід  від участі в капіталі (розшифрувати) 008.

Інші фінансові доходи ( поповнення статутного фондуй 009. 104,4 5,5 ІЛ

Інші доходи (розшифрувати) 010. 10,0 14,6 .у

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних 
ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощ о)

011.

У сього доходів 012. 2171,2 2183,5 12,3 100,6
ВИТРАТИ

С обівар тість  р еал ізован ої п р одук ц ії ( тов ар ів , р об іт  та послуг) 
(розш иф руват и )

013.
1644,9 1660,6 15,7 101,0

А дм ін істрати вн і ви трати , всього, в т .ч .: 014. 395,6 416,2 20,6 105,2
витрати, пов’язані з використанням служ бових автомобілів 014/1 4,9

пальмета мастильні матеріали 014/2 16,0 44,1

витрати на консалтингові послуги 014/3

витрати на страхові послуги 014/4

витрати на аудиторські послуги 014/5

Інш і адм ін істрати вн і витрати (розш иф руват и) 014/6 379,6 367,2 -12,4 96,7

В и тр ати  на збут  (розш иф рування) 015. 4,0 1,2

пальне та мастильні матеріали 015/1

Інш і операц ійн і витрати (розш иф руват и) 016.

Фінансові витрата (придбання катафалку) 017. 31,0

В трати  від участі в кап італ і (розш иф руват и) 018.

Інш і витрати (розш ифрувати) 019. 94,4 103,0 8,6 109,1

П одаток  на прибуток  від зв и ч а й н о ї д ія л ь н ост і 020. 1,1

Н адзви ч айн і витрати (н ев ідш к одов ан і зби тк и ) 021.

У сього  витрати 022. 2169,9 2182,1 12,2 100,6

Ф інансові результати діяльності:

Валовий прибуток (збиток) 023. -734,9 -644,8

Ф інансовий результат від операційної діяльності 024. 12,3 85,4

Ф інансовий результат від звичайної діяльності до  оподаткування 025. 1,3 2,5

Частка меншості 026.



Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 027. 1,3 1,4

прибуток 027/1 1,3 1,4

збиток 027/2

11. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини прибутку до державного бюджет)’: 028.
державними, унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 028/1
господарськими товариствами, у статутному фонді якіх більше 50 відсотків 
акцій(часток,паїв) належать державі

028/2

Відрахування до фонду дивідендів:

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій 
(часток, паїв)напежать державі, за нормативами фінансово-господарської за 
минулий рік, у тому числі:

029

на державну частку 029/1

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок 
звітного періоду

031. -84,5

Розвиток виробництва: 032.
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 032/1
Резервний фонд 33
Інші фонди (розшифрувати) 034.
Інші цілі (розшифрувати) 035.
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець 
звітного періоду

036.
-83,2

III. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов’язкових платжів до бюджет, у тому 
числі:

037.
24,0 59,0 35,0 245,8

податок на прибуток 037/1 0,0 1,1

акцизний збір 037/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 037/3 24,0 57,9

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 037/4

рентні платежі 037/5

ресурсні платежі 037/6

інші податки, у тому числі {розшифрувати): 037/7

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 037/7/1

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів 
господарськими товариствами

037/7/2

Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 038.

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у 
поточному році до бюджету:

038/1

до державних цільових фондів 038/2

неустойки (штрафи, пені) 038/3

Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 039. 302,0 221,0 -81,0 73,2

внески до Пенсійного фонду України 039/1 302,0 221,0

внески до фондів соціального страхування 039/2

Інші обов'язкові платежі, у тому числі: 040. 88,0 177,5 89 ,5 201,7

місцеві податки та збори 040/1 88,0 177,5

інші платежі (розшифрувати) 040/2

Директор КП «Спеціалізована Агенція Ритуал»



Чистий прибуток (збиток), у тому числі: 027. 1,3 1,4

прибуток 027/1 1,3 1,4

збиток 027/2

11. Розподіл чистогомрибутку
Відрахування частішії прибутку до державного бюджету: 028.
державними, унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 028/1
господарськими товариствами, у статутному фонді якіх більше 50 відсотків 
акцій(часток,паїв) належать державі

028/2

Відрахування до фонду дивідендів:

господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій 
(часток, паїв)належать державі, за нормативами фінансово-господарської за 
минулий рік, у тому числі:

029

на державну частку 029/1

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок 
звітного періоду

031. -84,5

Розвиток виробництва: 032.
у то м у  чи сл і за основними  ви д ам и  д іял ьн о сті згідно з КВЕД 032/1
Резервний фонд 33
Інші фонди (розшифрувати) 034.
Інші цілі (розшифрувати) 035.
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець 
звітного періоду

036.
-83,2

III. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов’язкових платжів до бюджет, у тому 
числі:

037.
24,0 59,0 35,0 245 ,8

податок на прибуток 037/1 0,0 1,1

акцизний збір 037/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 037/3 24,0 57,9

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду 037/4

рентні платежі 037/5

ресурсні платежі 037/6

інші податки, у тому числі (розшифрувати) : 037/7

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 037/7/1

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів 
господарськими товариствами

037/7/2

Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 038.

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у 
поточному році до бюджету:

038/1

до державних цільових фондів 038/2

неустойки (штрафи, пені) 038/3

Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 039. 302,0 221,0 -81,0 73,2

внески до Пенсійного фонду України 039/1 302,0 221,0

внески до фондів соціального страхування 039/2

Інші обов’язкові платежі, у тому числі: 040. 88,0 177,5 89,5 201,7

місцеві податки та збори 040/1 88,0 177,5

інші платежі (розшифрувати) 040/2

Директор КП «Спеціалізована Агенція Ритуал» 'Лі1— А.Р. Дубовськой
' V
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коди
Підприємство «Спеціалізована Агенція Ритуал» Рік 2017
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за  Є ДРПОУ 33796174
Територія 51400,м.Павлоград ,вул. Леніна, 105 за  КОПФГ 150
Орган державного управління Виконавчий комітет міської ради народних депутатів за  КОАТУУ 121240000
Галузь Управління районів і міст за  СПОДУ 01007.
Вид економічної діяльності Ритуальні послуги за  ЗКГНГ 97600
Одиниця виміру Т и с. грн . за  КВЕД 93.03 .0
Ф орма власності К ом ун ал ьн а
Чисельність працівників 26  чол .

Місцезнаходження М.Павлоград, вул. Харківська 23
Телефон 20-08 -94

Прізвище та ініціали керівника Д уб о в сь к о й  А .Р .

ЗВІТ
про виконання фінансового плану підприємства 

за 2017р.
(квартал, рік)

Основні фінансові показники піднріп мсгва 

І. Формування прибутку підприємства

Код
рядка

План Факт Відхилення (+,-) Виконання, %

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг,) 
(господарська діяльність)

001. 1511,6 2151,3 639,7 142,3

податок на додану вартість 002. 28,0 76,3

акцизний збір 003.

Інші непрямі податки (розшифрувати) 004.

Інші вирахування з д оходу  (розшифрувати) 005.

Чистий до х ід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) (розшифрувати)

006. 1483,6 2075,0 591,4 139,9

Інші операційні доходи (бюджетне фінансування) 007. 2157,8 2050,6 Ч -107,2 95,0

Д охід  від участі в капіталі (розшифрувати) 008.

Інші фінансові доходи ( поповнення статутного фонду) 009.

Інші доходи (розшифрувати) 010. 10,0 82,7

Надзвичайні доходи (відш кодування збитків від надзвичайних 
ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощ о)

011.

У сього  доход ів 012. 3651,4 4208,3 556,9 115,3

ВИТРАТИ

С обівар тість  р еал ізов ан о ї п р о д у к ц ії ( тов ар ів , р о б іт  та  
п ослуг) (розш иф руват и)

013. 2847,6 3345,3 497,7 117,5

А дм ін істр ати вн і ви трати , всього , в т .ч .: 014. 555,6 645,5 89,9 116,2

витрати, пов’язані з  використанням служ бових автомобілів 014/1 5,6 3,5

пальне та мастильні матеріали 014/2 60,0 59,2

витрати на консалтингові послуги 014/3

витрати на страхові послуги 014/4

витрати на аудиторські послуги 014/5

Інш і адм ін істр ати вн і витрати  (розш иф руват и) 014/6 490,0 582,8 92,8 118,9

В и тр ати  на збут  (розш иф рування) 015. 22,0 7,2

пальне та мастильні матеріали 015/1

Інші операційні витрати 016.

Фінансові витрати (придбання катафалку) 017.

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 018.

Інші витрати (розшифрувати) 019. 104,4 152,8 48,4 146,4

П одаток  на при буток  від зв и ч а й н о ї д ія л ь н о ст і 020. 0,8 14,4

Надзвичайні витрати (невідш кодовані збитки) 021.

У сього  витрати 022. 3530,4 4165,2 -| 634,8 118,0

Ф ін ан сов і резул ьтати  д ія л ь н ост і:

Валовий прибуток (збиток) 023. -1364,0 -1270,3 93,1

Ф інансовий рез5'льтат в ід операційної діяльності 024. 216,2 127,6 -88,6

Ф інансовий результат в ід звичайної діяльності до  оподаткування 025. 121,8 57,5 -64,3

Частка меншості 026.

Ч и сти й  при буток  (зби ток ), у т о м у  чи сл і: 027. 121,0 43,1 -77,9 35,6

прибуток 027/1 121,0 43,1

збиток 027/2



II. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку до державного бюджету: 028.

державними, унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 028/1

господарськими товариствами, у статутному фонді якіх більше 50 відсотків 
акцій(часток,паїв) належать державі

028/2

Відрахування до фонду дивідендів:
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% акцій 
(часток, паїв)належать державі, за нормативами фінансово-господарської 
за минулий рік, у тому числі:

029

на державну частку 029/1 0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок 
звітного періоду

031. -83,5 -83,1

Розвиток виробництва: 032.

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 032/1

Резервний фонд 33

Інші фонди (розшифрувати) 034.

Інші цілі (розшифрувати) 035.

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець 
звітного періоду

036. 37,5 -40,0

НІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов’язкових платжів до бюджет, у тому 
числі:

037. 28,8 76,3

податок на прибуток 037/1 0,8

акцизний збір 037/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 037/3 28,0 76,3

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 
періоду

037/4

рентні платежі 037/5

ресурсні платежі 037/6

інші податки, у тому числі (розшифрувати): 037/7

відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами 037/7/1

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів 
господарськими товариствами

037/7/2

Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 038.

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті 
у поточному році до бюджету:

038/1

до державних цільових фондів 038/2

неустойки (штрафи, пені) 038/3

Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 039. 335,1 385,5 50,4 115,0

єдиний соціальний внесок 039/1 335,1 385,5

внески до фондів соціального страхування 039/2

Інші обов’язкові платежі, у тому числі: 040. 277,8 317,4 39,6 114,3

місцеві податки та збори 040/1 277,8 317,4

інші платежі (розшифрувати) 040/2

Директор КП «Спеціалізована Агенція Ритуал» А.Р. Дубовськой



коди
Підприємство «Спеціалізована Агенція Ритуал» Рік 2018
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за  ЄДРПОУ 33796174
Територія 51400,М.Павлоград ,вул. Соборна, 95 заІСОПФГ 150
Орган державного управління Виконавчий комітет міської ради народних депутатів за  КОАТУУ 121240000
Г алузь Управління районів і міст за СПОДУ 01007.
Вид економічної діяльності Ритуальні послуги за ЗКГНГ 97600
Одиниця виміру Т ис. грн. за  КВЕД 93.03.0
Ф орма власності Комунальна
Чисельність працівників 27 чол.

Місцезнаходження М.Павлоград, вул. Харківська 23

Телефон_________________________0 6 6 -0 44-49 -93
Прізвище та ініціали керівника Ш апкун В.О.

ЗВІТ
про виконання фінансового плану підприємства 

за 2018р.
(квартал, рік)

А  . . .  . ,Осіншш фінансові показники підніми мсі на

І. Формування прибутку Підприємства

"" ............. .........
. .

/ < . .. -
£

Код рядка План Факт Відхилення (+,- 
)

Виконання, %

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт .послуг,) 
(господарська діяльність)

001. 2347,8 2697,4 349,6 114,9 |

податок на додану вартість 002. 89,0 107,1 9,0

акцизний збір 003.

Інші непрямі податки (розшифрувати) 004.

Інші вирахування з доходу  (розшифрувати) 005.

Чистий дох ід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) (розшифрувати)

006. 2258,8 2590,3 331,5 114,7

Інші операційні доходи (бюджетне фінансування) 007. 2806,5 2629,4 -і 77,1 93,7

Д охід  в ід участі в капіталі (розшифрувати) 008.

Інші фінансові доходи ( поповнення статутного фондуй 009.

Інші доходи (розшифрувати) 010. 72,0 89,1

Иадавичайні доходи (відш кодування збитків від  
надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, 
техногенних аварій тощ о)

011.

Усього доходів 012. 5137,3 5308,8 171,5 103,3

ВИТРАТИ
Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт та 
послуг) (розш иф руват и )

013. 3957,7 3933,0
V  -24-7

99,4

А дм ін істрати вн і ви трати , в сього , в т .ч .: 011. 876,9 1177,6 ,, 300,7 134,3

вшрати, пов’язані з  використанням службових  
автомобілів

014/1 5,6 21,5

пальне та мастильні матерішш 014/2 60,0 66,5

витрати на консалтингові послуги 014/3

витрати на страхові послуги 014/4

витрати на аудиторські послуги 014/5

Інші адміністративні витрати (розш иф руват и) 014/6 811,3 1089,6 278,3 134,3

Витрати на збут (розш иф рування ) 015. 22,0 4,1

пальне та мастильні матеріали 015/1

Інші операційні витрати 016.

Фінансові виграш 017.

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 018.

Інші витрати (розшифрувати) 019. 110,8 114,4 3,6 103,2

Податок на прибуток від звичайної діяльності 020. 32,3 19,0 -13,3 58,8

Надзвичайні витрати (невідш кодовані збитки) 021.

Усьог о витрати 022, 4999,7 5248,1 248,4 195,0

Фінансові результати діяльності:
Валовий прибуток (збиток) 023. -1698,9 -1342,7 356,2 79,0

Ф інансовий результат в ід операційної діяльності 024. 208,7 105,0 -103,7 50,3

Ф інансовий результат від звичайної діяльності до  
оподаткування

025. 169,9 79,7

Частка меншості 026.

Чистий прибуток (збиток), у  тому числі: 027. 137,6 60,7 -76,9 44,1

прибуток 027/1 137,6 60,7



збиток 027/2 1
ЙІ-Ь,; 11. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частішії прибутку до державного бюджету: 028.

державними, унітарними підприємствами та їх об’єднаннями 028/1

господарськими товариствами, у статутному фонді якіх більше 50 
відсотків акцій(часток.паїв) належать державі

028/2

Відрахування до фонду дивідендів:
господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50% 
акцій (часток, паїв)належать державі, за нормативами фінансово- 
господарської за минулий рік, у тому числі:

029

на державну частку 029/1

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 
початок звітного періоду

031. -40,0 -83,5

Розвиток виробництва: 032.

у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД 032/1

Резервний фонд 33

Інші фонди (розшифрувати) 034.

Інші цілі (розшифрувати) 035.

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 
кінець звітного періоду

036. 97,6 -32,1

НІ. Обов’язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов’язкових платжів до бюджет, у 
тому числі:

037. 121,3 126,1 4,8 104,0

податок на прибуток 037/1 32,3 19,0

акцизний збір 037/2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 037/3 89,0 107,1

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 
періоду

037/4

рентні платежі 037/5

ресурсні платежі 037/6
інші податки, у тому числі {розшифрувати) : 037/7

відрахування частини чистого прибутку державними 
підприємствами

037/7/1

відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату 
дивідендів господарськими товариствами

037/7/2

Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 038.

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають 
сплаті у поточному році до бюджету:

038/1

до державних цільових фондів 038/2

неустойки (штрафи, пені) 038/3

Внески до державних цільових фондів, у тому числі: 039. 580,5 546,2 -34,3 94,1

єдиний соціальний внесок 039/1 580,5 546,2

внески до фондів соціального страхування 039/2

Інші обов’язкові платежі, у тому числі: 040. 474,9 445,9 -29,0 93,9

місцеві податки та збори 040/1 474,9 445,9

інші платежі (розшифрувати) 040/2

І
!
■»



ЗВІТ
про виконання фінансового план> підприємства 

за 2019 рік.

Основні фінансові показники підприємства 

І. Формування прибутку підприємства

Код рядка
План
2019

Ф а к т  за  

2 О /0 р
Відхилення (+,- 

)
Виконання, %

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,робіт,послуг,) 
(господарська діяльність)

0 0 1 . 2904,0 3080,3 176,3 106,1

податок на додану вартість 002. 12,0 133,4

акцизний збір 003.

Інші непрямі податки (розшифрувати) 004.

Інші вирахування з доходу {розшифрувати) 005.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів. 006. 2892,0 2946,9 54,9 101,9

Інші операціГші доходи (бюджетне фінансування) 007 . 3292,8 3133,7 -159,1 95,2

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 008.

Інші фінансові доходи 009.

Інші доходи в тч (розшифрувати) 010. 66,0 74,3

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від 011.

У сього  доход ів 0 1 2 . 6250,8 6154,9 -95,9 98,5

ВИТРАТИ

С обівар тість  р еал ізов ан о ї п р одук ц ії ( т ов ар ів , робіт та 0 1 3 . 4836,7 4487,6 -349,1 92,8

А дм ін істр ати в н і ви трати , всього , в г.ч.: 014 . 1204,4 1375,5 171,1 114,2

витрати, пов’язані з використанням службов авто 6,0 84,2

пальне та мастильні матеріали 64,0 164,6

витрати на консалтингові послуги

витрати на страхові послуги

витрати на аудиторські послуги

Інш і адм ін істр ати вн і витрати (розш иф руват и) 0 1 4 /6 1134,4 1126,7

В итр ати  на збут  (розш иф рування ) 015 . 10,0 68,5

пальне та мастильні матеріали

Інші операційні витрати 016.

Фінансові витрати 017.

Втрати від участі в капіталі [розшифрувати) 01Х.

Інші витрати (розшифрувати) 019. 104,4 140,8 36,4 134,9

П одаток  на п р и буток  від зв и ч а й н о ї д ія л ь н ост і 020 . 9,5 19,7

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) 021.

У сього  витрати 022 . 6165,0 6092,1 -141,6 98,8

Ф ін ан сов і резул ьтати  д іял ьн ост і:

Валовий прибуток (збиток) 023. -1944,7 -1540,7

Фінансовий результат від операційної діяльності 024. 133,7 149,0

Фінансовий результат від звичайної діяльності до 
оподаткування

025. 95,3 82,5

Частка меншості 026.

Ч истий  при буток  (збиток ), у т о м у  числі: 027 . 85,8 62,8 -23,0 73,2

прибуток 027/1 85,8 62,8

збиток 027/2

II. Розподіл чистого прибутку
Відрахуванні! частини прибутку до місцевого бюджету згідно з 
рішеннямсесії міськради

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 
початок звіз ного періоду

028. 26,9

029.

Розвиток виробництва: 030. X X
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД

030/1

Резервний фонд 031 X X
Інші фонди (розшифрувати) 032, X X

Інші цілі (розшифрувати) 033. X X
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 
кінець звітного періоду 034 X X



III. О бов’язкові платежі підприємства до бюджет) та державних цільових фондів

Сплата поточних податків та обов’язкових платжів до бюджет)-, у 
тому числі:

035.

податок на прибуток 035/1

акцизний збір 035/2

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду 035/3

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 
періоду

035/4

Погашення податкової заборгованості, у тому числі: 036.

погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають 
сплаті у поточному році до бюджету:

036/1

до державних цільових фондів 036/2

неустойки (штрафи, пені) 036/3

Єдиний соціальний внесок 0 3 7 . 725,0 834,9

Інші обов’язкові платежі, у тому числі: 038. 630,0 790,3

місцеві податки та збори 038/1 630,0 790,3

інші платежі (розшифрувати) \ ' \  038/2 /

Директор КП «Спеціалізована Агенція Ритуал» В.О. Шапкун

і /  / к о м у н а л ь н е  \  „  (І / п і д п р и є м с т в о

/  С П ЕШ А Л ІЗ О Ш ^ м. п.
« ХгРН ИіЯ РИТУЛЛ


