
Додаток  до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86   

Подається згідно з пунктом 3 розпорядження Київської  міської
державної  адміністрації  від  01.11.2001  № 2323 (зі  змінами)  до
Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу
Київської  міської  ради  (Київської  міської  державної
адміністрації)   щоквартально та  за рік   в  терміни,  передбачені
пунктом 5 постанови Кабінету МиністрівУкраїни від 28.02.2000
№419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено
наказом від «    »    20 р.
№ 

Підприємство  КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»  Коди
Орган управління  За ЕДРПОУ  03328913 
Галузь  За СПОДУ
Вид економ. діяльності  За ЗКНГ  51113 
Місцезнаходження  ПЕРЕМОГИ ПРОСП. ,  35  За КВЕД  
Телефон  238-44-00 

Керівник  БРАГІНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 

Звіт про виконання річного фінансового плану
за  2018 рік 

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники
Код

рядка

За звітний квартал
Наростаючим підсумком з

початку року

План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6
І. Фінансові результати
Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг)

@010@ 788282,4 668624,0 2624526,9 2122728,0

     в т.ч. за рахунок бюджетних коштів @015@ 152882,4 — 611526,9 —
Податок на додану вартість @020@ — — — —
Акцизний збір @030@ — — — —

Інші вирахування з доходу @040@ — — — —

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

@050@ 788282,4 668624,0 2624526,9 2122728,0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)

@060@ 833660,7 810632,0 3150225,0 2776797,0

у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати @061@ 255923,2 191409,0 926835,9 685867,0
    Витрати на оплату праці @062@ 302257,8 364399,0 1158482,9 1185708,0
    Відрахування на соціальні заходи @063@ 66496,4 80669,0 254866,2 262609,0
    Амортизація @064@ 158816,9 151353,0 629237,7 604253,0
    Інші операційні витрати @065@ 50166,4 22802,0 180802,3 38360,0
Валовий:
    прибуток @071@ — — — —
    збиток @072@ 45378,3 142008,0 525698,1 654069,0
Інші операційні доходи @080@ 10768,7 416056,0 82990,9 855807,0
       у тому числі:
    дохід від операційної оренди активів @081@ 10768,7 24967,2 44939,1 82034,0
    одержані гранти та субсидії @082@ — 391088,8 38051,8 773773,0
Дохід від реалізації необоротних активів, 
утримуваних для продажу

@083@ — — — —

Адміністративні витрати 
(сума рядків з 091 по 095)

@090@ 41305,3 52112,0 160697,7 167504,0

у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати @091@ 1776,6 1722,0 6043,6 5457,0
    Витрати на оплату праці @092@ 28012,3 35845,0 108752,3 115795,0
    Відрахування на соціальні заходи @093@ 6162,6 7837,0 23925,7 25267,0
    Амортизація @094@ 1029,8 1100,0 4517,8 4879,0
    Інші операційні витрати @095@ 4324,0 5608,0 17458,3 16106,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): @100@ — — — —
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати @101@ — — — —
    Витрати на оплату праці @102@ — — — —
    Відрахування на соціальні заходи @103@ — — — —
    Амортизація @104@ — — — —
    Інші операційні витрати @105@ — — — —
Інші операційні витрати @110@ 26715,4 30982,0 109278,7 127498,0



Показники
Код

рядка

За звітний квартал
Наростаючим підсумком з

початку року
План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6
(сума рядків з 111 по 115)
у тому числі за економічними елементами:
    Матеріальні затрати @111@ 4972,4 6837,0 20332,7 25266,0
    Витрати на оплату праці @112@ 3659,3 4767,0 14138,0 16365,0
    Відрахування на соціальні заходи @113@ 804,9 1053,0 3110,2 3613,0
    Амортизація @114@ 894,4 662,0 3387,6 3302,0
    Інші операційні витрати @115@ 16384,4 17663,0 68310,2 78952,0
Фінансові результати від операційної діяльності:
    прибуток @121@ — 190954,0 — —
    збиток @122@ 102630,3 — 712683,6 93264,0
Дохід від участі в капіталі @130@ — — — —
Інші фінансові доходи @140@ — — — —
Інші доходи @150@ 32187,6 60422,0 128377,3 323190,0
      у тому числі:
    дохід від реалізації фінансових інвестицій @152@ — — — —
    дохід від безоплатно одержаних активів @154@ 31043,3 29001,0 124173,2 115298,0
Фінансові витрати @160@ — 60818,0 41530,4 97353,0
Витрати від участі в капіталі @170@ — — — —
Інші витрати @180@ — 7864,0 — 66484,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:

@

     прибуток @191@ — 182694,0 — 66089,0
     збиток @192@ 70442,7 — 625836,7 —
Податок на прибуток @200@ — 72108,0 — 72108,0
Чистий:
    прибуток @211@ — 110586,0 — —
    збиток @212@ 70442,7 — 625836,7 6019,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. 
Києва

@220@ — — — —

ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)
Матеріальні затрати @310@ 262672,2 199968,0 953212,2 716590,0
Витрати на оплату праці @320@ 333929,4 405011,0 1281373,2 1317868,0
Відрахування на соціальні заходи @330@ 73463,9 89559,0 281902,1 291489,0
Амортизація @340@ 160741,1 153115,0 637143,1 612434,0
Інші операційні витрати @350@ 70874,8 46073,0 266570,8 133418,0
Разом (сума рядків з 310 по 350) @360@ 901681,4 893726,0 3420201,4 3071799,0
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво @410@ 606899,0 7925,1 1550611,0 18334,1
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @411@ 600000,0 6002,6 1530000,0 12005,0
Придбання  (виготовлення) основних засобів та 
інших необоротних матеріальних активів

@420@ 151059,9 17508,8 327476,9 56996,6

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @421@ — — — —
Придбання (створення) нематеріальних активів @430@ 15833,8 1901,2 18709,6 2904,1
   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @431@ — — — —
Погашення отриманих на  капітальні інвестиції 
позик

@440@ — — 169113,2 168936,1

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @441@ — — 169113,2 168936,1
Модернізація, модифікація, дообладнання, 
реконструкція, інші види поліпшення 
необоротних активів

@450@ 288324,0 149548,4 1039157,6 209753,0

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @451@ — 140854,4 60100,0 170927,2
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): @490@ 1062116,7 176883,5 3105068,3 456923,9
в т.ч за рахунок бюджетних коштів
 (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)

@491@ 600000,0 146857,0 1759213,2 351868,3

ІV. Додаткова інформація на 1.04 на 1.07 на 1.10 на 1.01
Чисельність працівників @510@ 7546,0 7524,0 7541,0 7607,0
Первісна вартість основних засобів @520@ 40602645,8 40616804,0 40643078,9 73321064,0
Податкова заборгованість @530@ — — — —
Заборгованість перед працівниками за 
заробітною платою

@540@ — — — —

Керівник ____________________________ (_____________________________)
підпис       розшифрувати

М. П.


