
ЗВІТ
керівника підприємства про виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства

Керівник підприємства Гайдук Леонід Вікторович
Підприємство Державне підприємство для постачання медичних устано’в "Укрмедпостач" М ОЗ України

02098, м. Київ вул. Березняківська,29

Орган, що уповноважений управляти відповідним державним майном і уклав контракт з керівником підприємства М іністерство охорони здоро'я України

Термін д ії контракту_________________________________________ з 22.05.2014 року до 22.05.2019 року
Звітний період_____________________________________________________________ 2018 рік

Показники

Передбачено контрактом Фактичне виконання
За кварталами Усього на 

рік

За кварталами Усього 3 
початку року1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

І
П оказники ефективності використання  
державного майна і прибутку, тис.грн.

1. Прибуток до оподаткування 29,0 24,0 94,0 187,0 334,0

2.
Інвестиції у розвиток виробничої сфери за рахунок 
власних та залучених коштів

33,0 247,1 211,0 31,9 523,0

у тому числі:
- капітальні інвестиції 33,0 247,1 211,0 31,9 523,0

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

* -

- приріст оборотних активів підприємства

3.
Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до 
бюджетів

1 171,0 1 013,6 1 470,0 1 738,9 5393,0

4. Збори (внески) до державних цільових фондів 402,0 388,8 353,0 456,2 1 600,0

5.
Погашення податкового боргу, у тому числі 
розстроченого або відстроченого

6.
Повернення позик, кредитів та інших коштів, 
отриманих на поворотній основі з державного бюджету

7.
Відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних 
з виконанням гарантійних зобов'язань

II
П оказники майнового стану підприємства, 
тис.грн.

8. Необоротні активи 2 550

у тому числі:
основні фонди

. залишкова вартість 2 515
- знос, відсотків 50
- незавершені капітальні інвестиції
- нематеріальні активи 35



Показники

Передбачено контрактом Фактичне виконання
За кварталами У сього на 

р ік

За кварталами Усього з 
початку року1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

9. Оборотні активи
%

548 755

у тому числі:
- запаси 178
- дебіторська заборгованість , 539 440
- фінансові інвестиції
- грошові кошти та їх еквіваленти * 8 715

10 Власний капітал 7 026

п Кредиторська заборгованість 543 653,0

у тому числі:
- за товари, роботи, послуги 907,0
- перед бюджетами 594,0
- перед державними цільовими фондами
- з оплати праці 275,0
- із внутрішніх розрахунків 77,0
. за одержаними авансами 2 651,0
- Довгострокові кредити банків 539 140,0

- Інші поточні зобов'язання щй у ■ч\ 9,0

Директор Л.В. Гайдук


