ІНФОРМАЦІЯ
про фінансово-господарську діяльність
Державного підприємства «Антком»
з експлуатації адміністративного будинку
за І квартал 2018 року
Державне підприємство «Антком» з експлуатації адміністративного
будинку (далі - ДП «Антком»), створене відповідно до наказу Голови
Антимонопольного комітету України від 15.11.2004 № 9 6 та зареєстровано у
С олом ’янській районній у м. Києві державній адміністрації 1 грудня 2004
року, входить до сфери управління Антимонопольного комітету України.
СДРПОУ - 33293415. Власність - державна.
Основною метою діяльності ДП «Антком», згідно Статуту підприємства,
є експлуатаційне обслуговування адміністративного будинку за адресою:
вул. М итрополита Василя Липківського, 45, м. Київ-35, 03035. Господарська
діяльність розпочата з 1 січня 2005 року. Оплата виконаних робіт з
експлуатації будинку здійснюється на договірних засадах на підставі
затверджених кошторисів витрат.
До переліку експлуатаційних послуг входить: технічне обслуговування
інженерних
комунікацій
(теплопункту,
електрощитової,
ліфтів,
трансформаторної
підстанції,
оперативного
обслуговування
електрообладнання загального призначення), обслуговування внутрішньобудинкових систем загального призначення (опалення, водопостачання та
каналізації),
забезпечення
санітарного
стану
службових
приміщень
(прибирання приміщень загального користування, вивіз сміття, благоустрій
території).
Основними замовниками послуг Державного підприємства «Антком» з
експлуатації адміністративного будинку протягом 3 місяців 2018 року були
Антимонопольний комітет України,
Також послуги надавались ТОВ "Столічне архітектурне бюро Андрія
Волошина", ТОВ «Нікол Старе», Об'єднання "УкрНДІагропроект".
Середньооблікова кількість усіх працівників підприємства у еквіваленті
повної зайнятості складала 25 чоловік, у тому числі керівних працівників - 1
людина.
Загальний фонд оплати праці за 3 місяці 2018 року становив 470,68 тис.
гри.
Середньомісячна заробітна плата працівників становить 6,28 тис.грн.
Заборгованіс ть із виплати заробітної плати відсутня.
Дебіторська та кредиторська заборгованість є поточною, простроченої не
має.
Підприємство в установлені строки сплачувало всі податки та обов’язкові
платежі до бюджету.
Частина чистого прибутку, що перераховується до державного бюджету
підприємством перерахована в обсязі 100% і не зменшилась порівняно з
попереднім періодом.
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№ п/п

Одиниця
виміру

1квартал

1квартал

1квартал

201 6р .

201 7р .

2018р.

тис. грн.

0,7

2,5

0,8

тис. грн.

0,43

1,8

0,8

тис. грн.

0,75

0,8

0,90

Коефіцієнт поточної
ліквідності

тис. грн.

1,35

1,4

1,4

Коефіцієнт фіиансової
стійкості

тис. грн.

0,75

1,2

1,0

Коефіцієнт зносу
основних засобів

тис. грн.

0,66

0,67

0,66

Показники

1.

Чистий прибу ток

2.

Частина чистого
прибутку, що
спрямована на
розвиток виробництва
Коефіцієнт
абсолютної ліквідності

3.

4.

5.

6.

В.о.директора ДГІ «Антком»

