
Інформація ДП «ЕМУ» за 1 квартал 2020 року 

 

Фінансовий план Підприємства на 2020 рік було затверджено 

28.08.2019року. Зміни що вносилися до фінансового плану затверджені 

31.03.2020 року. 

За 1 квартал 2020 року ДП «ЕМУ» отримало чистий дохід від реалізації 

послуг в сумі 1144,6 тис. грн., що становить 100% від фінансового плану.  

За результатами 1 кварталу 2020 року згідно даних бухгалтерського 

обліку Підприємство одержало збиток в розмірі 8,3 тис. грн. (96,5% від 

фінансового плану). В порівнянні з аналогічним періодом попереднього року 

відбулося зменшення збитку.  

На кінець 1 кварталу 2020 року Підприємство має поточну кредиторську 

заборгованість, що становить 270,9 тис. грн., в т.ч.: 

1. Заборгованість за отримані товари, роботи послуги за чистою реалізаційною 

вартістю 19,1 тис. грн.;  

2. Заборгованість перед бюджетом 123,3 тис. грн. В т. ч.: 

- ПДВ 58,2 тис. грн. (строк подання декларації до 20.04.20р., строк 

погашення зобов’язання 30.04.20р.); 

- податок з доходів фізичних осіб 28,1 тис. грн. (погашення зобов’язання 

при виплаті заробітної плати); 

- ЄВС 34,6 тис. грн. (погашення при виплаті заробітної плати); 

- військовий збір 2,4 тис. грн. (погашення зобов’язання при виплаті 

заробітної плати). 

3. Поточна заборгованість з оплати праці 127,7 тис. грн.;  

4. Інша заборгованість в сумі 0,8 тис. грн. - податковий кредит з ПДВ 

(погашення при отриманні актів виконаних робіт від постачальників послуг); 

Простроченої заборгованості з виплати заробітної плати Підприємство не 

має. Станом на 06.04.2020 року поточна заборгованість з виплати заробітної 

плати, внесків ЄВС та військового збору погашена. 

Середньомісячна заробітна плата за 1 квартал 2020 року становить  

10940 грн., що на 635 грн. більше в порівнянні з аналогічним показником 

минулого року. Це зумовлено збільшенням посадових окладів працівників з 01 

грудня 2019 року у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму та збільшенням 

мінімальної заробітної плати та з 01.01.2020 року відповідно до Закону України 

від 14.11.19р. №294-IХ «Про державний бюджет України на 2020 рік» . 

Первісна вартість основних засобів, що знаходяться на балансі 

Підприємства, становить 33570,5 тис. грн. Знос основних засобів складає 54 %, 

що становить 18117,9 тис. грн.  
 






