
КП« Золотоніський міський ринок» 

 

 

 

Аналітична довідка до Фінансової 

звітності  малого підприємства 

 за 9- місяців  2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              м. Золотоноша - 2019 р. 

 

 



          Основною метою діяльності КП „Золотоніський міський ринок” є: 

- сприяння найбільш повному задоволенню потреб населення міста у 

сільськогосподарській продукції та інших товарах народного споживання; 

- наданя послуг та створення для населення належних умов у процесі купівлі – 

продажу товарів за цінами, що складаються залежно від попиту і пропозицій. 

 Предметом  діяльності підприємства є:  

1.Послуги з  надання в користування торгових місць на міському ринку. 

2. Надання інших  індивідуальних послуг, а саме: 

- прибирання території ринку  та вивіз сміття. 

 Торгівельна площа  ринку по вул. Новоселівська,1а   складає  2437,5 кв.м,  

фактична площа під об’єктами торгівлі – 1884 кв.м,  на якій   облаштовано  541 

торгових місць. Тариф на послугу з надання  в користування торгового місця на  

ринку за січень – лютий поточного року на продуктовому ринку становив - 3,50 

грн. за 1 кв.м в день  з ПДВ, а на речовому – 2,90 грн. за 1 кв.м в день  з ПДВ.  З 

01 березня  2019 року на  підставі  Наказу № 6-К від 31.01.2019 р.(Результат  

фінансово - господарської діяльності підприємства за 2018  рік  та  Розрахунок 

вартості торгівельного місця  на 2019 рік)   тариф на послугу з надання  в 

користування торгового місця на  ринку становить  4 грн.00 коп. (Чотири гривні 

00 копійок) за 1 кв.м в день (з ПДВ).    

 Для  проведення господарської діяльності  між  КП « Золотоніський міський 

ринок» та  Приватними підприємцями укладено  490 договорів на послуги з 

надання  в користування торговельних місць.  

 За  9- місяців  2019 року    виручка   склала -   1 922 688,00 грн. з ПДВ, а 

саме:  від послуг  з надання в користування торгових місць  складає – 1 857 798,00 

грн.; 

-  послуг  з  прибирання території ринку та вивозу сміття -   64 890,00 грн.   

Витрати – 1 914 640,00 грн.. 

 Штатна чисельність працівників складає 12 чоловік. Фактично на 

підприємстві працювало  8 чоловік. Нарахування заробітної плати проводиться на 

підставі  штатного розпису затвердженого директором підприємства.  Фонд 

оплати праці за 9- місяців склав – 629 195,00 грн.  Середньомісячна заробітна 



плата працівникам підприємства нараховується та виплачується своєчасно на 

рівні середньомісячної зарплати на одного працюючого по місту (8739,00грн. ).  

Заборгованості  по заробітній платі не має. 

  Сплачено до  до місцевого  та державного бюджетів  податків у сумі – 

685 370,00 грн.                                                                                                                    

- до місцевого  бюджету в сумі  – 355 484,00 грн.,а саме:  

1. Єдиний соціальний внесок – 105 288,00 грн.; 

2. Податок з доходів фізичних осіб ( ПДФО) – 112 996,00 грн. 

3. Податок на землю – 134 807,00 грн. 

4. Податок на прибуток  – 2393,00 грн. 

- до Державного бюджету-  329 886,00 грн.  

1. Військовий збір – 9 438,00 грн. 

2. ПДВ – 320 448,00 грн. 

           На підставі  договірних відносин проводиться  оплата  комунальних послуг 

(оренда приміщення, оплата за  електроенергію,  вивіз  та захоронення твердих і 

рідких побутових відходів,  господарські та канцелярські  витрати, розрахунково - 

касове обслуговування, юридичні послуги) в сумі – 216 885,00  грн.  

     В 1- му кварталі цього року  підприємство виготовило проектно – кошторисну 

документацію на будівництво власної лабораторії на території ринку, тому значна 

частина коштів використана для придбання будівельних матеріалів та робіт  з 

облаштування території ринку - 383 190,00  грн. 

  Отже,  за результатами господарської діяльності  підприємства за 9- 

місяців поточного року чистий прибуток   склав - 8 048,00  грн.  

 Фінансування з місцевого та державного бюджетів КП «Золотоніський 

міський ринок»  не проводилось. Підприємство самостійно веде свою  

господарську діяльність.      

   

 Директор                                                              Т.В. Супрун 
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