
Пояснювальна записка 

до звіту про виконання показників фінансового плану 

за І півріччя 2021 року 

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»

Формування дохідної частини звіту про виконання показників

фінансового плану

Формування дохідної частини звіту про виконання показників 

фінансового плану підприємства сформована з урахуванням базових 

вартостей платних послуг, що надаються підприємством, затверджених 

юстановою НКРЕКП від 11.12.2018 р. №1799, постановою НКРЕКП від 

)9.09.2020 р. №1671

Аналіз дохідної частини звіту наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників 
фінансового плану за І півріччя 2021 року

_________ ____________________________________________ тис, грн

Найменування
показників

Факт
І

півріччя 
2020 р.

План І 
півріччя 
2021 р.

Факт І 
півріччя 
2021 р.

Відхилення

Фс 
півріч 
р. до 
півріч

ІКТ І
чя 2021 
факту 1 
чя 2020 
р.

Факт І півріччя 
2021 р. до 

плану І 
півріччя 2021

Р-
(+>-) % (+.-) %

:ього доходів, у 
му числі:

514 467 502 444 573 902 59 435 11,6 71 458 14,2

ІСТИЙ дохід від 
алізації продукції 
»варів, послуг, 
оіт)

420 059 426 320 477 969 57910 13,8 51 649 12,1

зсові різниці 83 178 177 94 113,3 -1 -0,6

іансова підтримка 
покриття збитків 
основної 

льності 
приємства з 
ького бюджету/ 3 
цжету Вінницької 
ької ТГ

92 537 74 000 89 447 -3 090 -3,3 15 447 20,9



Найменування
показників

Факт
І

півріччя 
2020 р.

План І 
півріччя 
2021 р.

Факт І 
півріччя 
2021 р.

Відхилення

Фа 
півріч 
р. до 
півріч

ікт І 
чя 2021 
факту І 
чя 2020 
р.

Факт І півріччя 
2021 р. до 

плану І 
півріччя 2021

_ ____Р-_____
(+,-) % (+,-) %

дохід від безоплатно 
отриманих оборотних 
активів,
оприбуткування
залишків

590 34 704 114 19,3 670 1 970,6

реалізація інших 
оборотних активів

0 510 520 520 - 10 2,0

судові штрафи, пені 309 342 3099 2 790 902,9 2 757 806,1

дохід від купівлі- 
продажу іноземної 
валюти

0 56 0 0 - -56 -

амортизація 
безкоштовно 
отриманих основних 
засобів

592 394 0 -592 - -394 -

оприбуткування 
запасів демонтованих 
матеріалів

14 292 1573 1 559 11 135,7 1 281 438,7

інші операційні 
доходи

6 0 410 404 6 733,3 410 -

інші фінансові доходи 277 318 413 136 49,1 95 29,9

Всього за І півріччя 2021 року отримано доходів у розмірі 573 902 тис. 

гри, що на 59 435 тис. грн (або на 11,6 %) більше від фактичного показника І 

кварталу 2020 року та на 71 458 тис. грн (або на 14,2 %) більше планового 

показника 2021 року. Збільшення доходів відбулося в основному за рахунок 

збільшення показника чистого доходу від реалізації наданих послуг внаслідок 

збільшення обсягів реалізації готової продукції відносно планового 

показника.

Формування витратної частини звіту нро виконання показників 

фінансового плану за І півріччя 2021 року
♦

Значна частка фактичних загальних витрат у І півріччя 2021 року складає 

собівартість реалізованої продукції. Основою для формування собівартості



реалізованої продукції є витрати на сировину та основні матеріали, витрати на 

паливо та електроенергію, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні 

заходи тощо.

Собівартість реалізованої продукції за І півріччя 2021 року становила

кварталу 2020 року (або на 60,4 %) та на 189 982 тис. грн більше від планового 

показника І півріччя 2021 року (або на 39,7 %). Основну частину собівартості 

реалізованої продукції займають витрати на природній газ, теплову енергію, 

електроенергію то водопостачання.

Адміністративні витрати за І півріччя 2021 року склали 14 581 тис. грн, 

що на 176 тис. грн (або на 1,2 %) менше від фактичного показника І півріччя 

2020 року та на 148 тис. грн (або на 1,0 %) більше від планового показника 

І півріччя 2021 року.

Збільшення фактичних витрат у І півріччя 2021 року в порівнянні з 

плановими показниками пояснюється неможливістю спрогнозувати показник 

середньої температури в опалювальному періоді і, як наслідок, збільшенням 

обсягів реалізованої продукції.

Збільшення показника інших операційних витрат на 16 547 тис. грн (або 

на 200,5 %) порівняно з плановим показником поточного періоду пов’язано з 

нарахуваннями штрафних санкцій, пені, відшкодуванням судових витрат та 

інфляційних втрат по договорам постачання природного газу.

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового 

плану за 2021 рік в таблиці 2.

668 743 тис. грн, що на 251 916 тис. грн більше від фактичного показника І

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників 
фінансового плану за І півріччі 2021 рік

тис, грн
Відхилення

Найменування
показників



(+,-) • % (+,-) %

Усього витрат, у тому 
числі:

529 551 502 444 711 479 181 928 34,4 209 035 41,6

Собівартість 
реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

416 827 478 761 668 743 251 916 60,4 189 982 39,7

Адміністративні витрати 14 757 14 433 14 581 -176 -1,2 148 1,0

Інші операційні витрати 97 107 8 254 24 801 -72 306 -74,5 16 547 200,5

Інші витрати 753 904 3 312 2 559 339,8 2 408 266,4

Фінансові витрати 107 92 42 -65 -60,7 -50 -54,3

Всього за І півріччя 2021 року фактичні витрати склали 711 479 тис. грн, 

що на 181 928 тис. грн (або на 34,4 %) більше від фактичного показника І 

півріччя 2020 року та на 209 035 тис. грн (або на 41,6 %) більше від планового 

показника І півріччя 2021 року.

Фінансові результати за підсумками роботи підприємства в І півріччі 2021

року

За І півріччя 2021 року від надання основних видів послуг отримано 

190 774 тис. грн валового збитку, що на 194 006 тис. грн більше від фактичного 

показника І півріччя 2020 року (3 232 тис. грн прибутку) та на 138 333 тис. грн 

більше від планового показника І півріччя 2021 року (52 441 тис. грн збитку).

Загалом, за І півріччя 2021 року чистий фінансовий результат від 

діяльності підприємства становив 137 577 тис. грн збитку, показник І півріччя 

2020 року склав 15 084 тис. грн збитку.

Динаміку фінансових показників звіту у таблиці 3.

Таблиця З
Динаміка фінансових показників

_________ __________ ___________________________________ тис, грн
Відхилення

Найменування
показників

Факт
І

півріччя 
2020 р.

План І 
півріччя 
2021 р.

Факт І 
півріччя 
2021 р.

Факт І півріччя 
2021 р. до факту 
І півріччя 2020 

Р

Факт І півріччя 
2021 р. до плану І 

півріччя 2021 р.

% %



Найменування
показників

Факт
І

півріччя 
2020 р.

План І 
півріччя 
2021 р.

Факт 1 
півріччя 
2021 р.

Відхилення
Факт І півріччя 

2021 р. до факту 
І півріччя 2020 

Р-

Факт І півріччя 
2021 р. до плану І 
півріччя 2021 р.

(+,-) % (+.-) %

Валовий 
прибуток, 
(збиток )

3 232 -52 441 -190 774 -194 006 -6 002,7 -138 333 263,8

Фінансовий 
результат від 
операційної 
діяльності

-15 107 -8 -136 209 -121 102 801,6 -136 201 1 702 512,5

Фінансовий 
результат до 
оподаткування

-15 084 0 -137 577 . -122 493 812,1 -137 577 -

Чистий 
фінансовий 
результат, у 
тому числі:

-15 084 0 -137 577 -122 493 812,1 -137 577 -

“рибуток

збиток -15 084 -137 577

Розподіл чистого прибутку

За І півріччя 2021 року підприємство отримало збиток у розмірі 137 577 

тс. грн, відрахування частини чистого прибутку не здійснювалось.

Залишок нерозподіленого збитку на кінець І півріччя 2021 року має 

_''ємне значення та складає 766 337 тис. грн.

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування

За І півріччя 2021 року було нараховано податків, зборів та інших 

язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 24 635 тис. грн, 

ч.: податок на додану вартість -  4 421 тис. грн (повернення); податок на 

фізичних осіб -  12 573 тис. грн; військовий збір -  1 048 тис. грн; єдиний 

ний внесок -  14 023 тис. гри. Структуру та динаміку платежів до 

в всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4
Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів



та держ авних ц ільових ф ондів

тис, грн
Відхилення

Найменування
показників

Факт
І

півріччя 
2020 р.

План І 
півріччя 
2021 р.

Факт І 
півріччя 
2021 р.

Факт І 
півріччя 2021 
р. до факту І 
півріччя 2020
___ Р

Факт І 
півріччя 2021 
р. до плану І 

півріччя. 2021
Р-

(+,-) . % (+,-) %

Усього: 24 035 19 880 24 635 600 2,5 4 755 23,9

ПДВ, що підлягає 
сплаті до бюджету за 
підсумками звітного 
періоду

(2 330) (8 149) (4 421) -2 091 89,7 3 728 -45,7

Військовий збір 899 955 1 048 149 16,6 93 9,7

Податок на доходи 
фізичних осіб

10 789 11 454 12 573 1 784 16,5 1 119 9,8

Акцизний податок 793 529 17 -776 -97,9 -512 -96,8

Земельний податок 4 3 0 -4 -100,0 -3 -100,0

Рентна плата за 
користування надрами

16 22 26 10 62,5 4 18,2

Єдиний внесок на 
загальнообов'язкове 
державне соціальне 
страхування

12 553 14 002 14 023 1 470 11,7 21 0,1

Екологічний податок 1 311 1 064 1 369 58 4,4 305 28,7

Інвестиційна діяльність підприємства

За І півріччя 2021 року підприємство витратило 3 973 тис. грн (без ПДВ) 

на реконструкцію теплових мереж згідно інвестиційної програми підприємства.

Різниця балансової вартості основних засобів на початок та кінець 

періоду у статистичній формі №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 

становить 69 093 тис. грн, що складається з введених в експлуатацію теплових 

мереж -  15 853 тис. грн, обладнання -  5 254 тис. грн, вузли вводу з обліком 

гарячої води 2 461 тис. грн, інші малоцінні необоротні матеріальні активи 

(вартістю менше 20 тис. грн) -  1 569 тис. грн, що всього становить 25 137 тис. 
*

грн. Разом з тим, проведено зменшення корисності основних засобів, що



призвело до зменшення залишкової вартості основних засобів і була показана в 

пасиві балансу в рядку 1405 «Капітал в дооцінках» - 36 099 тис. грн. Загалом, 

балансова вартість описується наступним чином: 1 244 514 (основні засоби на 

початок періоду)+25 137(введено в експлуатацію) - 58 131 (списано основних 

засобів) -  36 099 (зменшення корисності) = 1 175 421 тис. грн (основні засоби 
на кінець періоду).

Додатковий капітал збільшився на 5 735 тис. ірн, що пов’язано з 

набуттям прав власності на земельні ділянки. Відмінність між зростанням за І 

півріччя 2021 року показника «Додатковий капітал» (рядок 1410 балансу) та 

показника «Первісна вартість» нематеріальних активів (рядок 1001 балансу) на 

1 тис. грн пов’язана з заокругленням, так як фінансова звітність складається в 

тисячах гривень. Амортизацію відображено лише в загальному розрахунку 

(Собівартості реалізованої продукції, Адміністративних витратах звіту про 

фінансові результати за І півріччя 2021 року). У зв’язку з переходом на 

міжнародні стандарти фінансової звітності, було проведено переоцінку 

основних засобів, внаслідок чого виникла різниця між бухгалтерським та 

податковими обліками: по бухгалтерському обліку, безоплатно отриманих 

активів та активів, що куплені за кошти, що надійшли як цільове фінансування, 

в 2021 році не було. Майно комунальної власності було передано підприємству 

в господарське відання з віднесенням на поповнення статутного фонду.

На початок 2021 року, зареєстрований (пайовий) капітал становив 743 126 

тис. грн (в тому числі внески до незареєстрованого статутного капіталу -  6 684 

тис. грн). Протягом І півріччя 2021 року розмір статутного капіталу (за 

вирахуванням неоплаченого капіталу -  27 246 тис. грн) збільшився на 12 209 

тис. грн, що складається з:

1) 7 869 тис. грн -  поповнення обігових коштів підприємства (оплата 

зобов’язань перед КП "Вінницяоблводоканал" за договором відступлення права 

вимог);

2) 4 340 тис. грн -- передача реконструйованих мереж (рішення 

виконавчого комітету від 28.01.2021 р. №160).



У IV розділі звіту про виконання показників фінансового плану 

підприємства « Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення

КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго» у І півріччі 2021 року уклало 
Договір про відкриття кредитної лінії з МКП «Вінницький фонд муніципальних 

інвестицій» на суму 4 000 тис. грн на вирішення фінансово-господарських 

питань, який не використовувався за 6 місяців 2021 року, та у повному обсязі 

погасило заборгованість по Договору кредитної лінії 2020 року, погасило 

основну суму боргу та відсотки за договорам субкредитування між 

Міністерством фінансів, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 

«штлово-комунального господарства, НКРЕКП, Вінницькою міською радою та 

КП ВМР «Вінницяміськтелпоенерго» згідно графіків.

Залишок грошових коштів на кінець звітного періоду становив 50 369 тис. 

грн. Залишок коштів на кінець 2020 року становить 16 018 тис. грн.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану 

и  І півріччя 2021 рік у комунального підприємства є в наявності судові справи 

' ового характеру та виконавчі провадження, стороною яких є підприємство 

нення заборгованості за надані послуги опалення, гарячого 

йопостачання та теплової енергії, штрафні санкції, пеня, відшкодування 

л я ц і й н и х  витрат по договорам купівлі-про;

статутного капіталу» відображено лише фактично профінансовані 
надходження обігових коштів у розмірі 7 869 тис. грн.

Кредитна політика підприємства

Інформація про рух грошових коштів

. пник генерального директора  

ономіки та збуту



І .  Ф о р м у і І І І І І І І И  фІІІІІІІС'ОІПІХ р п у л м н і  І н

(тис.грн.)

Факт наростаючим підсумком 
з початку року

Звітний за І півріччя 2021 року

Найменування показника Код рядка
за І півріччя 

2020 року
за І півріччя 

2021 року
план факт відхилення, + /-

виконання,
%

1 2 3 4 5 6 7 8

Доходи і витрати (деталізація)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000 420 059 477 969 426 320 477 969 51 649 112,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010 (416 827) (668 743) (478 761) (668 743) (189 982) 139,7

Витрати на сировину та основні матеріали 1011 (54 384) (72 447) (56103) (72 447) (16 344) 129,1

Витрати на паливо 1012 (232 366) (440 584) (278 827) (440 584) (161 757) 158,0

Витрати на електроенергію 1013 (7 270) (10 199) (13 894) (10 199) 3 695 73,4

Витрати на оплату праці 1014 (50 747) (59 802) (54 814) (59 802) (4 988) 109,1

Відрахування на соціальні заходи 1015 (10 558) (11 897) (12 060) (11 897) 163 98,6

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані 
(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)

1016 (3 168) (5 055) (3 350) (5 055) (1 705) 150,9

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1017 (49 268) (60 656) (49 768) (60 656) (10 888) 121,9

Інші витрати (розшифрувати) 1018 (9 066) (8 103) (9 945) (8 103) 1 842 81,5

Валовий прибуток (збиток) 1020 3 232 (190 774) (52 441) (190 774) (138 333) 363,8

Адміністративні витрати, у тому числі: 1030 (14 757) (14 581) (14 433) (14 581) (148) 101,0

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів 1031 - - - - -

витрати на оренду службових автомобілів 1032 - - - - -

витрати на аудиторські послуги 1033 (158) (650) (106) (650) (544) 613,2

витрати на службові відрядження 1034 (77) (41) (70) (41) 29 58,6

витрати на зв’язок 1035 (34) (31) (34) (31) 3 91,2

витрати на оплату праці 1036 (9 192) (10 047) (8 824) (10 047) (1 223) 113,9



1ІІІІІМИІЦ ИШІІІИ ІІМ*Й НІМИЙ Код рядки
за 1 півріччя 

2020 року
за 1 півріччя 

2021 року план факт відхилення, + /- виконання,
%

1 2 3 4 5 6 7 8

відрахування на соціальні заходи 1037 (1 995) (2 126) (1 942) (2 126) (184) 109,5

амортизація основних засобів і нематеріальних активів 
загальногосподарського призначення 1038 (466) (535) (462) (535) (73) 115,8

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, шо мають 
загальногосподарське призначення 1039 - - - -

витрати на страхування майна загальногосподарського призначення 1040 - - - -

витрати на страхування загальногосподарського персоналу 1041 - - - -

організаційно-технічні послуги 1042 - - - -

консультаційні та інформаційні послуги 1043 (846) (49) (570) (49) 521 8,6

юридичні послуги 1044 (20) - (20) (20) -

послуги з оцінки майна 1045 - - - -

витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 1046 (8) (10) (8) 2 80,0

витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 1047 (1) (33) - (33) (33) -

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів 
загальногосподарського використання, у тому числі:

1048 (25) (293) (18) (293) (275) 1 627,8

витрати на поліпшення основних фондів 1048/1 - - - - -

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 1049 (.1963) (748) (2 397) (748) 1 649 31,2

Витрати на збут, у тому числі: 1060 - - - - -

транспортні витрати 1061 - - - - -

витрати на зберігання та упаковку 1062 - - - - -

витрати на оплату праці 1063 - - - - -

відрахування на соціальні заходи 1064 - - - - -

амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1065 - - - - - -

витрати на рекламу 1066 - - - - - -

*



ФмМ НИ|НИ-(МНІ'ІММ МІМ* Y МНІМ
1 110*1411 ку року Імітмий ш 1 півріччя 2021 року

Найменування показника Код рядка
за І півріччя 

2020 року
за І півріччя 

2021 року план факт відхилення, +/— виконання,
%

1 2 3 4 5 6 7 8

інші витрати на збут (розшифрувати) 1067 - - - - - -

Інші операційні доходи, усього, у тому числі: 1070 93 525 93 947 75 120 93 947 18 827 125,1

курсові різниці 1071 83 177 178 177 О) 99,4

нетипові операційні доходи (розшифрувати) 1072 - - - - - -

інші операційні доходи (розшифрувати) 1073 93 442 93 770 74 942 93 770 18 828 125,1

Інші операційні витрати, усього, у тому числі: 1080 (97 107) (24 801) (8 254) (24 801) (16 547) 300,5

курсові різниці 1081 (858) (18) - (18) (18) -

нетипові операційні витрати (розшифрувати) 1082 - - - - - -

витрати на благодійну допомогу 1083 - - - - - -

відрахування до резерву сумнівних боргів 1084 - - - - - -

відрахування до недержавних пенсійних фондів 1085 - - - - - -

інші операційні витрати (розшифрувати) 1086 (96 249) (24 783) (8 254) (24 783) (16 529) 300,3

Фінансовий результат від операційноТ діяльності 1100 (15 107) (136 209) (8) (136 209) (136 201) 1 702 612,5

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 1110 - - -

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 1120 - - - - - -

Інші фінансові доходи (відсотки нараховані за розміщення коштів на 
депозитному рахунку) 1130 277 413 318 413 95 129,9

Фінансові витрати (розшифрувати) 1140 (107) (42) (92) (42) 50 45,7

Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 606 1 573 686 1 573 887 229,3

курсові різниці 1151 - - -

інші доходи (розшифрувати) 1152 606 1 573 686 1 573 887 229,3

Інші витрати, усього, у тому числі: 1160 (753) (3 312) (904) (3 312) (2 408) 366,4

курсові різниці 1161 - - - - - -

інші витрати (списання вартості ліквідованих необоротних активів, які 
повністю не було амортизовано) 1162 (753) (3 312) (904) (3 312) (2 408) 366,4

Фінансовий результат до оподаткування 1170 (15 084) (137 577) (0) (137 577) (137 577) -



‘І<«| ІІ«|ИІ4 ІНІІГІНМ ІІІІИЛММІМ
і почіпку року Інігний ш 1 півріччя 2021 року

Найменування показника Код рядка
за І півріччя 
2020 року

за І півріччя 
2021 року

план факт відхилення, + /- виконання,
%

1 2 3 4 5 6 7 8

Витрати з податку на прибуток 1180 - - - - - -

Дохід з податку на прибуток 1181 - -

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування 1190 - -

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування 1191 - - - - - -

Чистий фінансовий результат, у тому числі: 1200 (15 084) (137 577) - (137 577) (137 577) -

прибуток 1201 - - - - -

збиток 1202 (15 084) (137 577) - (137 577) (137 577) -

Усього доходів 1210 514 467 573 902 502 444 573 902 71 458 114,2

Усього витрат 1220 (529 551) (711 479) (502 444) (711 479) (209 035) 141,6

Неконтрольована частка 1230 - -

Розрахунок показника EBITDA - -

Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 1300 (15 107) (136 209) (8) (136 209) (136 201) 1 702 612,5

плюс амортизація, рядок 1430 1301 49 734 61 191 50 230 61 191 10 961 121,8

мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 1302 83 177 178 177 (1) 99,4

плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 1303 (858) (18) - (18) (18) -

мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 1304 - - - - - -

плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 1305 - - - - - -

EBITDA 1310 35 402 (75 177) 50 044 (75 177) (125 221) (150,2)
Елементи операційних витрат - .
Матеріальні витрати 1400 296 479 431 364 352 488 431 364 78 876 122,4
Витрати на оплату праці 1410 59 939 69 849 63,638 69 849 6211 109,8
Відрахування на соціальні заходи 1420 12 553 14 023 14 002 14 023 21 100,1
Амортизація 1430 49 734 61 191 50 230 61 191 10 961 121,8
Інші операційні витрати 1440 109 986 1 3 1 6 9 8 21 090 131 698 110 608 624,5
Усього 1450 ..... Й 501 448 708 125 206 677 141,2

Заступник генерального директора з економіки та інвестицій

(посада)

С. І. Корчака

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника Код
рядка

Факт 
за І 

півріччя 
2020 року

План 
на І 

півріччя 
2021 року

Факт 
І півріччя 
2021 року

відхилення
(+,-),

відхилення

(%)

1 2 3 4 5 6 7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг)
Інші витрати, всього, у тому числі:

1018 9 066 9 945 8 103 (1 842) 81,5

послуги з асфальтування 1 859 2 429 2 630 201 108,3

витрати на повірку теплових лічильників 243 248 250 2 100,8

витрати на оплату послуг банків та інших установ 
з приймання і перерахування коштів споживачів 
за спожиті послуги

381 294 709 415 241,2

витрати на нарахування плати за опалення та 
гарячу воду

3 332 3 742 (3 742) -

послуги зв'язку 132 128 134 6 104,7

службові відрядження 9 6 (6) -

канцелярські товари 141 106 39 (67) 36,8

витрати на охорону праці, дотримання вимог 
техніки безпеки

208 444 241 (203) 54,3

витрати на оплату орендованого автотранспорту 33 26 35 9 134,6

внески на регулювання (постанова НКРЕКП 
№1671 від 09.09.2020, Дод. 1)

339 226 436 210 192,9

витрати на дезінфекцію, дератизацію, вивезення 
сміття та інші заходи

25 28 32 4 114,3

витрати на охорону навколишнього середовища 229 186 210 24 112,9

витрати на оплату послуг оператора ринку - 22 22 -

витрати на пожежну і сторожову охорону 
об'єктів, утримання санітарних зон

36 42 19 (23) 45,2

гідрометеорологічне обслуговування - 2 2

послуги доставки залізничним транспортом - 11 11 -

інші прямі витрати (оренда виробничого 
обладнання)

1 383 964 1 370 406 142,1

транспортні послуги 74 150 161 11 107,3

витрати пов'язані із забезпеченням належного 
стану обладнання, виконання ремонтно- 
налагоджувальних робіт

36 38 15 (23) 39,5

витрати на удосконалення технології та 
організацію виробництва

31 22 (22) -

витрати на спецхарчування 1 2 2 - 100,0

страхування 57 42 12 (30) 28,6
витрати на централізоване водопостачання, 
водовідведення, освітлення

407 376 309 (67) 82,2

втрати в межах норм природних втрат 73 } 76 84 (92) 47,7

підготовка і перепідготовка кадрів 29 20 (20) -

сплата податків і зборів - 1 369 1 369 -



інші загальновиробничі витрати (поштові 
витрати) 8 250 11 (239) 4,4

Інші адміністративні витрати, усього, у  тому 
числі: 1049 1 963 2 397 748 (1 649) 31,2

витрати на обслуговування розрахунково- 
касового обслуговування 85 68 67 (1) 98,5

технічне обслуговування та ремонт оргтехніки 98 54 (54) -
витрати на утримання та експлуатацію основних 
засобів та інших необоротних матеріальних 
активів

34 145 111 426,5

періодичні видання - 19 19 -

податки та збори 1 331 1 617 (1 617) -
канцелярські товари 315 320 55 (265) 17,2
витрати на централізоване водопостачання, 
водовідведення, освітлення 40 48 79 31 164,6

витрати на дозвільні документи - 1 1 -

витрати на розяснення спорів у судах 88 274 186 311,4
витрати на придбання паливно-мастильні 
матеріалів 83 86 87 1 101,2

інші, в т. ч. 11 82 21 (61) 25,6
поштові витрати 8 8 .

транспортні послуги 13 13 .

Інші операційні доходи, усього, у тому числі: 1073 93 442 74 942 93 770 18 828 125,1

фінансова підтримка на покриття збитків від 
основної діяльності підприємства з міського 
бюджету/ з бюджету Вінницької міської ОТГ

92 537 74 000 . 89 447 15 447 120,9

дохід від безоплатно отриманих оборотних 
активів, оприбуткування залишків 590 34 704 670 2 070,6

реалізація інших оборотних активів 510 520 10 102,0

судові штрафи, пені 309 342 3 099 2 757 906,1
дохід від купівлі-продажу іноземної валюти 56 (56) -

інші 6 -



Інші операційні витрати, усього, у тому числі: 1086 96 249 8 254 24 783 16 529 300,3

судовий збір, штрафи, пені - 19 651 19 651 -

разові виплати, що не входять у фонд оплати 
праці

30 42 80 38 190,5

виплата мобілізованим працівникам 135 188 363 175 193,1
собівартість реалізованих виробничих запасів 1 575 1 276 592 (684) 46,4
втрати поза межами норм природних втрат 5 158 6 274 3 601 (2 673) 57,4
представницькі витрати 8 10 2 125,0
матеріальна допомога на народження, поховання 21 26 42 16 161,5

виплата згідно листків непрацездатності - 32 32 -

нарахування пільгових пенсій 604 430 199 (231) 46,3

списання запасів 212 212 -

перерахунок вартості наданих послуг зг. 
постанови КМУ № 1082 від 24.12.2019 р. - - -

інші 7 10 І (9) 10,0

Фінансові витрати (розшифрувати) 1140 107 92 42 (50) 45,7

лізингові платежі 20 - -
відсотки за користування кредитом 87 92 42 (50) 45,7

Інші доходи (розшифрувати) 1152 606 686 1 573 887 229,3

амортизація безкоштовно отриманих основних 
засобів

592 394 (394) -

оприбуткування запасів демонтованих матеріалів 14 292 1 573 1 281 538,7

Заступник генерального директора з економіки
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Найменування показника Код рядка

Факт наростаючим 
підсумком 

з початку року
Звітний заі півріччя 2021 року

за І півріччя 
2020 року

за І півріччя 
2021 року

план факт
відхилення,

+ /-
виконання,

%

1 2 3 4 5 6 7 8

Розподіл чистого прибутку

Залиш ок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на 
початок звітного періоду

2000 (441 571) (628 760) (510 925) (628 760) X X

Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у 
тому числі:

2010 - - - -

комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської 
об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ

2011 - - - -

Перенесено з додаткового капіталу 2020 - - - -

Розвиток виробництва 2030 - - - -

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 2031 - - - -

Резервний фонд 2040 - - - -

Інші фонди (розшифрувати) 2050 - - - -

Інші цілі (розшифрувати) 2060 - - -

Залиш ок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець 
звітного періоду

2070 (456 655) (766 337) (510 925) (766 337) X X

Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету 
України (податкові платежі), усього, у тому числі:

2110 (1 431) (3 373) (7 194) (3 373) 3 821 46,9

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоДУ 2111 88 934 110 978 76 843 110 978 34 135 144,4

ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного 
періоду

2112 (91 264) (115 399) (84 992) (115 399) (30 407) 135,8

»



Найменування показника

акцизний Податок

рентна плата за транспортування

рентна плата за користування надрами

військовий збір

інші податки та збори (розшифрувати)

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів 
(податкові платежі), усього, у тому числі:

податок на прибуток підприємств

податок на доходи фізичних осіб

акцизний Податок

земельнии податок

орендна плата

відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, 
щ о є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до 
бю джету Вінницької міської ОТГ

рентна плата за користування надрами

інші податки та збори (розшифрувати)

Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому  
числі:

митні платежі

єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

інші податки, збори та платежі (екологічний податок)

Погаш ення податкового боргу, усього, у тому числі:

Код рядка

2113

2114

2115

2116

2117

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2130

2131

2132

2133

2140

•l*Hh І В И |и і5 іт П іІЧ Н М
підсумком 

з початку року

за І півріччя 
2020 року

899

11 602

10 789

793

16

13 864

12 553

1 311

за 1 півріччя 
2021 року

1 048

12 616

12 573

17

26

15 392

14 023

1 369

ЗиітішИ заі піиріччя 2021 року

план

955

12 008

11 454

529

22

15 066

14 002

1 064

факт

1 048

12 616

12 573

17

26

15 392

14 023

1 369

відхилення,
+/-

93

608

1 119

(512)

(3)

326

21

305

виконання,
%

109,7

105,1

109,8

3,2

0,0

118,2

102,2

100,1

128,7

*



1 іаймснування показника Код рядка

ФйИ НИЦтіЦИі’ІНМ
нішумиїм

\ мочім ку року
ІНІІНИІІ ІІІІ ІІІН|ІІ'ІЧМ 20.'1

за 1 півріччя 
2020 року

за І півріччя 
2021 року план факт відхилення,

+ /-
виконання,

%

1 2 3 4 5 6 7 8
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають 
сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів 2141 - -

інші (розшифрувати) 2142 - - -

Усього виплат 2200 24 035 24 635 19 880 24 635 4 755 123,9

Заступник генерального директора з економіки та інвестицій

(посада)

С. І. Корчака

(ініціали, прізвище)



I V .  К ' і і і і і і і і л і . і і і  ї м  п і ч '  і п  ц і ї

тис.грн (без ПДВ)

Н айменування показника Код
рядка

Факт наростаючим підсумком 
з початку року

Звітний за І півріччя 2021 року

за І півріччя 
2020 року

за І півріччя 
2020 року

план факт відхилення, +/—
виконання,

%

1 2 3 4 5 6 7 8

Капітальні інвестиції, усього, 
у тому числі: 4000 6 889 3 973 7 043 3 973 (3 070) 56,4

капітальне будівництво 4010 4 443 - - - -

придбання (виготовлення) основних засобів 4020 237 - 89 - (89)

придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів 4030 9 - - - -

придбання (створення) нематеріальних активів 4040 - - - -

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних засобів

4050 2 200 3 973 6 954 3 973 (2 981) 57,1

капітальний ремонт 4060 - - - - - ОДЕЛ/0!



І ' і І  ІІІМН|| |М)ИМИ ПО і *і<> ІН И І  -і "  І і  МII11 t l . i l l . l l l  ІIIНІЧ 1111111"

тис.грн

Найменування показника Код
рядка

Факт 
за І півріччя 

2020 року

План 
на І півріччя 

2021 року

Факт 
за І півріччя 2021 

року
відхилення (+,-),

відхилення,
(%)

1 2 3 4 5 6 7

К а п іт а л ь н і ін в е с т и ц ії, у с ь о г о ,  
у  т о м у  ч и сл і: 4000 6 880 7 043 3 973 (3 070) 56,4

капітальне будівництво 4010 4 443 - - - -

будівництво твердопаливної котельні по вул. Зулінського, 9 4 443 - - - -

придбання (виготовлення) основних засобів 4020 237 89 - (89) -

машини, обладнання та інвентар, в т. ч.: 237 89 - (89) -

встановлення шафи управління з частотним перетворювачем на 
вентилятор № 5 (110 кВт) на котельні по вул. М агістратська, 2 95 - - -

встановлення шафи управління з частотним перетворювачем на 
димосос №3 (125 кВт) на котельні по вул. М агістратська, 2 76 - - -

встановлення шаф управління з частотними перетворювачами 
на вентилятори №№3 та 4 (по 55 кВт) на котельні по вул. 
М агістратська, 2

66 - - -

придбання комп’ютерного обладнання та 
багатофункціональних пристроїв 89 (89) -

інші матеріальні активи, в т. ч.: - - - - -

інші заходи - - - - -

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 
активів 4030 9 - - - -

закупівля оргтехніки 9 - - -

м о д е р н із а ц ія , м о д и ф ік а ц ія  (д о б у д о в а , д о о б л а д н а н н я ,  
р е к о н с т р у к ц ія )  о с н о в н и х  з а с о б ів 4050 2 200 6 954 3 973 (2 981) 57,1



реконструкція теплових мереж 2 200 6 954 3 973 (2 981) 57,1

будівлі нежитлові, в т .ч .: - - - - -

капітальний ремонт 4 0 6 0 - - - - -



І і і О л і і ц м  6

Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за І півріччя 2021 року 

КП ВМР "Вінницяміськтешіоенсрго"
(найменування підприємства)

1. Д ан і про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника
Факт

І півріччя 2020 року План 
2021 року

Факт
звітного І півріччя 2021 року

відхилення, +/- 
(факт звітного періоду / 
план звітного періоду)

виконання, % 
(факт звітного періоду / 
план звітного періоду)

1 2 3 4 5 6

Середня кількість працівників (штатних 
працівників, зовнішніх сумісників та працівників, 
Що працюють за цивільно-правовими договорами), 
У тому числі:

893 918 899 X X

Директор 1 1 1 X X

адміністративно-управлінський персонал 244 255 246 X X

Працівники 648 662 652 X X

Фонд оплати праці, тис. грн, 
У тому числі: 57 989 126 276 66 888 X X

Директор 284 731 451 X X

адміністративно-управлінський персонал 19 446 42 425 23 045 X X

Працівники 38 259 83 120 43 392 X X

витрати на оплату праці, 
Тис. грн, у тому числі: 59 939 126 276 69 849 X X

Директор 284 731 451 X X

Адміністративно-управлінський персонал 20 090 42 425 24 065 X X

Працівники 39 565 83 120 45 333 X X

Середньомісячні витрати на оплату праці -* 
одного працівника (грн), усього,
У тому числі:
^ __

11 187 11463 12 949 X X

Директор 47 333 60 917 75 167 X X

адміністративно-управлінський персонал 13 723 13 864 16 304 X X

ПрацівникиV . , ...
10 176 10 463 11 588 X X

V разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обгрунтування.

*



1ІЙПМГІІУНЙІІІІМ НИЛІИ ДІИМІ.НОС 11 План тином» 1 кпмріплу 2021 року Факт звітного 1 кварі шіу 2021 року Відхилення, +/— Виконання, %

ЧИ СТИ Й  дохід 
від реалізації 

продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг), 
тис. грн

кількість
продукції/
наданих
послуг,
одиниця
виміру

ціна одиниці 
(вартість 

продукції/ 
наданих 

послуг), грн

чистий дохід 
від 

реалізації 
продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг), 
тис. грн

кількість
продукції/
наданих
послуг,

одиниця
виміру

ціна одиниці 
(вартість 
продукції/ 
наданих 

послуг), грн

чистий дохід 
від реалізації 

продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг), 
тис. грн

КІЛЬК ІС ТЬ

продукції/
наданих
послуг,
одиниця
виміру

ціна одиниці 
(вартість 

продукції/ 
наданих 

послуг), грн

чистий ДОХІД 
від реалізації 

продукції 
(товарів, 

робіт, послуг)

кількість
продукції/
наданих
послуг

зміна ціни 
одиниці 
(вартості 
продукції/ 
наданих 
послуг)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

дохід від реалізації послуг опалення, гарячого водопостачання іа  
теплової енергії 419 546 469 527 350 257 1 340,5 49 981 350 257 142,7 111,9

дохід від реалізації електроенергії, електроенергії субабонентам 2 466 2 240 (226) 90,9

дохід від послуги з підвищення тиску холодної води 3 403 4 561 1 158 134,0

виконаня робіт 349 1 302 953 373,4

дохід від спільного використання електричних мереж, компенсація 
експлуатаційних витрат 11 210 199 1972,2

дохід від реалізації хімічного очищеної води 529 129 (400) 24,4

інші доходи (погодження топографічних зйомок, стоки, технічне 
забезпечення електропостачання, відшкодування витрат за 
виготовлення технічної документації)

17 (17) 0,0

Усього 426 320 477 969 51 649 112,1



Найменування об'гяі»
• їм  +<На|М уВВИИЯ

ірнлКании (виготоалетіиа) і м т  ясоборотиих матеріальних активів

усього, у  точу ча сі:

8. Капітальне будівницгво (рядок 4010 таблиці 4)

Первісна Звітний І квартал 2021 року

Найменування об'єкта
р" " ~ " у Загальна ^ р Г “

Нси вершене 
будівництво фінансування

у тому числі
Документ, яким и  тверджений титул будови, 

і> зазначенням органу, який його погодив
■

вартість

ПОЧ7 4 ,о д Г ого
періоду

капітальних (оплата грошовими 
коштами), усього і і 1 крсдиіні кошти інші джерела 

(зазначити джерело)

орган, яким затверджено, та відповідний документ)

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

1

/
відсутній

У < ю т___________



Т а б л и ц я  7

IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

Найменування показника Код рядка

Факт наростаю1шм підсумком Звітний за І півріччя 2021 року

за І півріччя 
2020 року

за І півріччя 
2020 року план факт іідхилення, + /-

виконання,
%

1 2 3 4 5 6 7 8

Надходження коштів з бюджету

Поповнення статуного капіталу 
підприємства 6000 5 582 7 869 7 870 7 869 -1 100,0

Нагіравлення коштів на:

придбання та оновлення 
необоротних активів 
(розшифрувати)

6010 5 332 0 0 0 0

поповнення обігових коштів 
(розшифрувати) 6020 250 7 869 7 87С 7 Ж

.

100,0

Заступник генерального директора з 
економіки та інвестицій

(посада)

С. І. Корчака

(ініціали, прізвище)



Гоішмфровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

Найменування показника Код
рядка

Факт 
за І півріччя 
2020 року

План 
за І півріччя 
2021 року

Факт 
за І півріччя 
2021 року

відхилення (+,-), Відхилення,
(%)

1 2 3 4 5 6 7

Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у 
тому числі: 6000 5 582 7 870 7 869 (1,0) 100

придбання та оновлення необоротних активів 6010 5 332 - - -
будівництво твердопаливної котельні по вул. Зулінського,9 м. 
Вінниці 5 332 -

реконструкція газової котельні по вул.Зулінського, 9 -
реконструкція теплових мереж -

придбання та налаштування індивідуальних теплових пунктів 
(ІТП) -

встановлення загальнобудинкових лічильників (проектні 
роботи) -

капітальний ремонт котлів -
реконструкція централізованих теплових пунктів (проектні 
роботи) -

реконструкція т/м та мереж ГВП (проектні роботи) -

поповнення обігових коштів підприємства 6020 .250 7 870 7 869 . (1,0) 100

оплата зобов’язань перед КП "Вінницяоблводоканал" за 
договором відступлення права вимоги 7 870 7 869 (1,0) 100

консультаційні послуги 250 -

Заступник генерального директора з економіки та
інвестицій

(посада)

С. І. Корчака


