
Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 
25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

Т І !  І .. і
ф і н а н с о в и й  зв іт

суб'єкта малого підприємництва

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2017 | 0 1 | 01

Державне підприємство "Антком" з експлуатації 
Підприємство адміністративного будинку за ЄДРПОУ 33293415
Територія Україна за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова
форма господарювання Державне підприємство

за КОПФГ
140

Вид економічної діяльності Комплексне обслуговування об'єктів за КВЕД 81.10

Середня кількість працівників, осіб 26 .. ----
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телеф он :! 103680, м. Київ, вул. М итрополита Василя Липківського, 45, 04425 16057

1. Баланс Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006
на 31 грудня 2016 р.

Актив
Код

рядка
На початок звітного 

року
На кінець звітного 

періоду

1 2 3 4

І. Н еоборотні активи

Незавершені капітальні інвестиції 1005

Основні засоби: 1010 223,1 168,9

первісна вартість 1011 619,3 618,2

знос 1012 (396,2) (449,3)

Довгострокові біологічні активи 1020

Довгострокові фінансові інвестиції 1030

Інші необоротні активи 1090

Усього за розділом І 1095 223,1 196,0

II. О боротні активи
Запаси: 1100 12,6 17,5

у тому числі готова продукція 1103

Поточні біологічні активи 1110

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0,9 7,3

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 26,5 60,7

у тому числі з податку на прибуток 1136 24,9

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2,5 196,8

Поточні фінансові інвестиції 1160

Гроші та їх еквіваленти 1165 126,4 128,3

Витрати майбутніх періодів 1170

Інші оборотні активи 1190 7,8 'і') 1

Усього за розділом 11 1195 176,7 4К3.9
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття
1200

Баланс 1300 399,8 612,8



Пасив
Код

рядка
На початок звітного 

року
На кінець звітного 

періоду '
1 2 3 4

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0,1 0,1
Додатковий капітал 1410 173,9 129,6
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 38,5 41,5
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )

Усього за розділом І 1495 212,5 171,2
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування  

та забезпечення 1595 68,4 160,1

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 1600
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615 6,6 54,3
розрахунками з бюджетом 1620 53,2 103,7

у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625 16,4 97
розрахунками з оплати праці 1630 34,8 0

Доходи майбутніх періодів 1665
Інші поточні зобов'язання 1690 7,9 26,5

Усього за розділом III 1695 118,9 281,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700

Баланс 1900 399,8 612,8

2. Звіт про фінансові результати  
за рік 201@р.

Ф орма №  2-м 
Код за ДКУД 1801007

Стаття
Код

рядка
За звітний період

За аналогічний 
період 

попереднього року
1

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)______________________________________________ 2000 2315,5 2446,3
Інші операційні доходи 2120 5,7 29,5
Інші доходи 2240 15,8 32,2

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2337,0 2508,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (1669,8) (1807,2 )
Інші операційні витрати 2180 (663,6) (6 9 7 ,9  )
Інші витрати

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2270

2285 (2333,4) (2505,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 3,6 2,9
Податок на прибуток 2300 (0,6) (0,5)

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2,4

Керівник
г т і  Г
Головний бухгалтерІ Г |------ 1-------]--------1-------1-------

= 4=

Гладський О.В.
(ініціали, прізвище)

Ткачук Н.А.._____
(ініціали, прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ  
про фінансово-господарську діяльності 

державного підприємства «Антком» 
з експлуатації адміністративного будинку

за 2016 рік

Державне підприємство «Антком» з експлуатації адміністративного 
будинку (далі -  ДГІ «Антком»), створене відповідно до наказу Голови 
Антимонопольного комітету України від 15.11.2004 № 9 6  та зареєстровано у 
Солом’янській районній у м. Києві державній адміністрації 1 грудня 2004 
року, входить до сфери управління Антимонопольного комітету України.

Основною метою діяльності ДГІ «Антком», згідно з Статутом 
підприємства, є експлуатаційне обслуговування адміністративного будинку за 
адресою: вул. Метрополита Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03680. 
Господарська діяльність розпочата з 1 січня 2005 року. Оплата виконаних 
робіт з експлуатації будинку здійснюється на договірних засадах на підставі 
затверджених кошторисів витрат.

До переліку експлуатаційних послуг входить: технічне обслуговування 
інженерних комунікацій (теплому нкту, електрощитової, ліфтів, 
трансформаторної підстанції, оперативного обслуговування
електрообладнання загального призначення), обслуговування внутрішньо- 
будинкових систем загального призначення (опалення, водопостачання та 
каналізації), забезпечення санітарного стану службових приміщень 
(прибирання приміщень загального користування, вивіз сміття, благоустрій 
території).

Основними замовниками послуг державного підприємства «Антком» з 
експлуатації адміністративного будинку на протязі 2016 року були 
Антимонопольний комітет України, державне підприємство «Український 
інститут промислової власності».

Середньооблікова кількість усіх працівників підприємства у еквіваленті 
повної зайнятості складала -  25 чоловік, у тому числі керівних -  1 чоловік.

Загальний фонд оплати праці за 2016 рік становив 1031,2 тис. гри.
Середньомісячна заробітна плата працівників становить 5227,08 грн. 

Заборгованість із виплати заробітної плати відсутня.
Дебіторська та кредиторська заборгованість є поточною, простроченої не

має.
Підприємство в установлені строки сплачувало всі податки та 

обов’язкові платежі до бюджету.
Частина чистого прибутку, що перераховується до державного бюджету 

підприємством перерахована в обсязі 100% і не зменшилась порівняно з 
попереднім періодом;
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Основні фінансові показники що характеризують діяльність
підприємства.

№ п/п Показники
Одиниця

виміру
2014 рік. 2015 рік. 2016 рік.

1. Чистий прибуток тис. грн. 1,5 2,4 3,0

2. Частина чистого 
прибутку, що 
спрямована на 
розвиток 
виробництва

тис. грн. 1,0 1,8 1,8

3. Коефіцієнт
абсолютної
ліквідності

0,98 0,81 0,85

4. Коефіцієнт поточної 
ліквідності

1,2 1,25 1,45

5. Коефіцієнт
фінансової
незалежності

0,44 0,56 1,26

6. Коефіцієнт зносу 
основних засобів

0,57 0,65 0,71

Директор ДП «Антком» (  Ж /  О.В.Гладський


