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

Ф ІН А Н С О В ІЙ  ЗВІТ 
суб 'єкта  м ал ого  п ід пр и єм н и ц тва

! іщприємство
Дн -г і«трсвське казенне підприємство пробірного контролю

ДНІПРОПЕТРОВСЬКАТериторія
Організаційно-правова форма господарювання 
Вид економічної діяльності

Казенне підприємство

Технічні випробування та дослідження

Дата(рік,місяць,число) 
за ЄДРПОУ 
за КОАТУУ 
за КОПФГ 
за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 47
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон вулиця АРТЕМА, буд. 94 К, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49069

Коди
2018 04 01

32987864

1210136900

145

71.20

0675415318

1.Баланс на 31 березня 2018 Р-

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006
Актив Код На початок На кінець

і рядка звітного року звітного періоду ]
1 2 3 4

і. Необоротні активи і

і Незавершені капітальні інвестиції 1005 - 22,3
і Основні засоби 1010 6 529,3 6 469,9
і первісна вартість 1011 14 394,5 14 393,6
] знос 1012 ( 7 865,2 ) ( 7 923,7 )
і Доз"острокові біологічні активи 1020 - -
| Довгострокові фінансові інвестиції 1030 - -
[Інші необоротні активи 1090 - -
| Усього за розділом І 1095 6 529,3 6 492,2

II. Оборотні активи
І Запаси 1100 1 257,8 1 453,6

у тому мислі готова продукція 1103 - -
[ Поточні біологічні активи 1110 - -
[Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0,6 4,1
\ Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 25,6 27,8

у тому числі з податку на прибуток 1136 - 4,5
інша поточна дебіторська заборгованість 1155 81,3 57,0

| Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
| Гроші та їх еквіваленти 1165 15 869,7 17 707,7
| Витрати майбутніх періодів 1170 15,8 10,4
інші оборотні активи 1190 3,5 29,1
Усього за розділом II 1195 17 254,3 19 289,7
Ш, Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 23 783,6 25 781,9



Пасив Код
рядка

На початок 
звітного року

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
1. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 462,9 1 462,9
Додатковий капітал 1410 20 590,1 20 968,8
Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 633,2 791,6
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Усього за розділом 1 1495 22 686,2 23 223,3

II. Довгострокові зобов’язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 138,0 1380
III. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків 1600 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 1,6 3,0
розрахунками з бюджетом 1620 719,8 322.6

у тому числі з податку на прибуток 1621 585,5 -
розрахунками зі страхування 1625 31,9 57,9
розрахунками з оплати праці 1630 177,1 266,0

Доходи майбутніх періодів 1665 0,4 0,4
Інші поточні зобов’язання 1690 28,6 1 770,7
Усього за розділом III 1695 959,4 2 420,6
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними 1700 - -
для продажу, та групами вибуття
Баланс 1900 23 783,6 25 781,9

2. Звіт про фінансові результати 
за І Квартал 2018

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007
Стаття Код

рядка
За звітний 

період
За аналогічний період 

попереднього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 887,9 3 329,6
Інші операційні доходи 2120 299,8 346,6
інші доходи 2240 445,4 508,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 4 633,1 4 184,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 1 978,2 ) ( 1 698,2 )
інші операційні витрати 2180 ( 490,8 ) ( 380,7 )
інші витрати 2270 ( - ) ( - )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 2 469,0 ) ( 2 078,9 )
Фінансовий результат до оподаткування (2280 -  2285) 2290 2 164,1 2 105,3
Податок на прибуток 2300 ( - ) ( - )
Чистий прибуток (збиток) (2290 -  2300) 2350 2 164,1 2 105,3

Керівник

Головний І
( л і д п и

б у х г а л т Щ р О В С  s J

ІІ С5

Корінь Дмитро Сергійович

—

(ініціали, прізвище) 
Довгань Ніна Іванівна

(ініціали, прізвище)



Додаток 2
до Контракту з директором Дніпропетровського казенного

підприємства пробірного контролю

ЗВІТ
про виконання показників ефективності використання державного майна і коштів державного бюджету, а також майнового стану державного

підприємства

Керівник державного підприємства Корінь Дмитро Сергійович

Державне підприємство Дніпропетровське казенне підприємство пробірного контролю

Орган, що уповноважений управляти відповідним державним майном і уклав контракт з керівництвом державного підприємства, Міністерство фінансів 
України

Строк дії Контракту: з 1 жовтня 2014року до 3 жовтня 2018 року.
Звітний період ( квартал, рік) -  І  квартал 2018 року.

Показники
О

ди
ни

ця
ви

м
ір

у

Передбачено Контрактом Фактичне виконання
За кварталами

У
сь

ог
о 

за 
рі

к За ква ріалами

У
сь

ог
о 

за 
рі

к

І II III IV І II III IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Чистий дохід (виручка ) від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг)

тис.
грн. 2749,8 2749,8 3887,9 3887,9

Чистий прибуток тис.
грн. 823,3 823,3 2164,1 2164,1

Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий 
прибуток/чистий дохід від реалізації продукції) % 30,0 30,0 55,7 55,7

Заборгованість з виплати заробітної плати тис.
грн. - - - -

Прострочена дебіторська та кредиторська 
заборгованість

тис.
грн. - - - -

Сплата податків та інших обов’язкових 
платежів до Державного бюджету

тис.
грн. 1952,9 1952,9 1474,4 1474,4

Внески до державних цільових фондів тис.
грн. 334,5

м т̂чн-ЛППЬ.
х ч \
ж Л

334,5 312,3 312,3

Директор Дніпропетровського КІШК

V о■» 2 '
• Л  і

!?кп№РиЖВО'.,) 
^  .ОГО̂ / Д.С.Корінь



Інформація про результати діяльності 
Дніпропетровського казенного підприємства пробірного контролю

за І квартал 2018 року

1. Контактна інформація
2 .

ЄДРПОУ 32987864
Адреса 49069 м. Дніпро, вул. Артема 

(Січових Стрільців), 94К
Штатна чисельність, осіб 47

3. Керівництво
Прізвище, ім’я, по батькові Корінь Дмитро Сергійович

Посада директор
Контракт від 01.10.14

Строк дії Контракту
... .... . . . .. ............-...

01.10.2014 - 03.10.2018
........  _ ..........  .... .... .

4. Основна діяльність

Дніпропетровське КППК було створене згідно з розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 року № 385-р «Про 
реорганізацію Донецького казенного підприємства пробірного контролю» та 
наказом Міністерства фінансів України від 21.06.2004 року № 413 «Про 
утворення Дніпропетровського казенного підприємства пробірного 
контролю». Майно підприємства є державною власністю України і 
закріплюється за ним на праві оперативного управління. Підприємство 
належить до сфери управління Міністерства фінансів України.

Підприємство має відділення у м. Запоріжжя за адресою: 69068 м. 
Запоріжжя, вул. Фонвізіна, 22.

Згідно із Статутом Дніпропетровського казенного підприємства 
пробірного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 22.11.2006 №1085 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
20.03.2009 №443), предметом діяльності підприємства є:

• перевірка якості дорогоцінного металу, виробів з них та матеріалів, 
що містять дорогоцінні метали, для встановлення відповідності сплавів 
дорогоцінних металів державним стандартом;

• проведення випробувань, контрольних (арбітражних) аналізів 
матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів 
виготовлених з дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння, а також



проведення технічної експертизи дорогоцінних металів, виробів з них та 
матеріалів, що містять дорогоцінні метали, на замовлення Державної 
пробірної служби;

• клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з 
дорогоцінних металів суб’єктами господарювання в Україні;

• клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з 
дорогоцінних металів, які ввозяться на територію України юридичними і 
фізичними особами з метою їх реалізації (крім ввезених для власних потреб);

• клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з 
дорогоцінних металів, за заявками юридичних і фізичних осіб;

• оцінка та експертиза вставок з дорогоцінного каміння;

• виготовлення і реалізація стандартних пробірних реактивів,

• впровадження нових експертних технологій для проведення 
випробувань, аналізів та клеймування;

• інша діяльність, що спрямована на забезпечення виконання завдань 
покладених на Підприємство.

Дніпропетровське казенне підприємство пробірного контролю здійснює 
діяльність на засадах господарського розрахунку.

Основний дохід підприємства складається з плати за послуги на 
випробування і клеймування ювелірних та побутових виробів із 
дорогоцінних металів, на проведення контрольних та арбітражних аналізів та 
залежить від кількості звернень суб’єктів господарювання за наданням таких 
послуг.

5. Фінансово-економічні показники

2

Основні показники діяльності 
Дніпропетровського казенного підприємства пробірного контролю за

І квартал 2018 року

(тис, гри.)
№
з/п Назва показника І квартал 

2016 року
І квартал 
2017 року

ї квартал 
2018 року

1. Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) 2806,8 3329,6 3887,9



з

2. Інші операційні доходи 278,2 346,6 299,8

3. Інші фінансові доходи 400,5 508,0 445,4

4. Інші доходи - - -

5. Собівартість реалізованої 
продукції ( товарів, робіт, послуг) 1210,9 1698,2 1978,2

7. Інші операційні витрати 8,5 8,3 9,8

8. Інші витрати 0,1 0 0

9. Валовий прибуток (збиток) 1595,9 1631,4 1909,7

10. Чистий прибуток (збиток) 2017,4 2105,3 2164Д

11.
Нараховані до сплати 
відрахування частини чистого 
прибутку до державного бюджету

1513,1 1579,0 1623,1

12. Усього виплат на користь держави 1474,7 1529,6 1786,7

13. Рентабельність діяльності, % 71,9 63,2 55,7

14. Статутний капітал 1463 1463 1463

15. Всього активів 22194 23804 25782

16. Основні засоби 6754 6703 6461

17. Запаси 1039 1232 1454

18. Грошові кошти 14241 15513 17708

19. Дебіторська заборгованість 109 298 88

20. Власний капітал 20285 21611 23223 •

21. Кредиторська заборгованість 1909 2193 2559 '

22. Фонд оплати праці штатних 
працівників, тис. грн. 785,7 1200,4 1497,6



4

23. Середньооблікова чисельність 
штатних працівників, тис. грн. 37 39 40

24. Середньомісячна заробітна плата 
одного працівника, грн. 7078,4 10259,8 12480,0

25. Заборгованість з виплати 
заробітної плати відсутня відсутня відсутня

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 12.02.2016р. №59 
«Про затвердження Порядку визначення посадових окладів та встановлення 
диференційованих показників, умов та розмірів преміювання керівників 
казенних підприємств пробірного контролю, що належать до сфери 
управління Міністерства фінансів України» преміювання керівника 
підприємства здійснюється щоквартально в межах фонду преміювання, що є 
складовою фонду оплати праці, затвердженого фінансовим планом 
підприємства на відповідний плановий рік.

6. Інвестиційна діяльність

Джерела витрат на капітальні інвестиції є кошти фонду розвитку 
виробництва та амортизаційні відрахування. Протягом І кварталу 2018 року 
на капітальні інвестиції використано кошти в сумі 81,2 тис. грн., у тому числі 
на:

■ придбання основних засобів 41,4 тис. грн.;
■ придбання інших необоротних матеріальних активів 6,0 тис. грн.;
■ придбання нематеріальних активів становить 33,8 тис. грн.;

Фінансовий стан підприємства стабільний. Відрахування до бюджету та 
сплата податків проводилась своєчасно. Підприємство є платоспроможним та 
ліквідним, має вільні кошти, достатні для погашення своїх поточних 
зобов’язань.

Дніпропетровського КППК Корінь Д.С.ІДПРЇ-:
ПРОБіРНОГО'


