Довідка про основні
соціально-економічні показники діяльності
підприємств, установ та організацій громадських організацій осіб з
інвалідністю, яким надано дозвіл на право користування пільгами з
оподаткування за результатами 1 кварталу 2019 року.
Порівняно з Ι кварталом 2018 року у І кварталі 2019 року в основних
соціально-економічних показниках діяльності підприємств, організацій
громадських організацій осіб з інвалідністю, що отримали дозвіл на право
користування пільгами з оподаткування (далі – Підприємства), по Харківській
області відбулися наступні зміни:
- кількість Підприємств у регіоні зменшилася на 2 та складає 34;
- середньооблікова
чисельність
працівників
на
Підприємствах
зменшилася на 68 осіб, кількість працюючих осіб з інвалідністю на – 48 осіб, та
складає відповідно 755 та 478 осіб. Питома вага середньооблікової чисельності
осіб з інвалідністю в загальній чисельності працівників зменшилася на 0,6 %,
та складає – 63,3 %;
- розмір середньомісячної заробітної плати осіб з інвалідністю в
еквіваленті повної зайнятості збільшився на 853,0 грн. та складає 5845,2 грн. В
інших працівників збільшився на 958,2 грн. та складає 6046,1 грн.;
- чистий фінансовий результат (прибуток, збиток) збільшився
на
1294,0 тис. грн. та складає 11649,0 тис. грн., (12843,3 тис. грн. прибуток,
1194,3 тис. грн. – збиток):
 по підприємствам УТОС чистий фінансовий результат ( збиток) не змінився,
та складає - 160,1 тис. грн., але в розрізі підприємств у деяких збиток
зменшився ( 1,8 тис. грн.), у інших прибуток зменшився ( 1,8 тис. грн.) що в
цілому не дало підприємствам УТОС змінити чистий фінансовий результат
(прибуток – 2,8 тис. грн., збиток – 162,9 тис. грн.);
 по підприємствам УТОГ чистий фінансовий результат збільшився на 425,5
тис. грн. та складає 69,8 тис. грн. ( прибуток 165,8, збиток 96,0);
 по підприємствам ВОІ "СОІУ" чистий фінансовий результат (прибуток,
збиток) збільшився на 1028,5 тис. грн. та складає 9721,8 тис. грн. (прибуток
– 10323,5 тис. грн., збиток – 601,7 тис. грн.);
 по іншим ГОІ зменшився на 160,0 тис. грн. та складає 2017,5 тис. грн.
(прибуток – 2351,2 тис. грн. збиток – 333,7 тис. грн.).
У 2018 році фінансова допомога підприємствам регіону за рахунок
коштів ФСЗІ не надавалася.
Сума отриманих податкових пільг Підприємствами регіону у I кварталі
2019 року склала 7601, 7 тис. грн., в тому числі:
 ПДВ згідно з п.197.6, ст. 197 розділу V «Податок на додану вартість»
Податкового кодексу України – 17,5 тис. грн.;
 по ПДВ згідно з абзацом першим пункту 8 підрозділу 2 «Особливості
справляння податку на додану вартість» розділу ХХ «Перехідні положення»
Податкового кодексу України – 3805,8 тис. грн.;
 з податку на прибуток згідно з п. 142.1 статті 142 «Звільнення від
оподаткування» розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового
кодексу України – 2059,6 тис. грн.;

 по платі за землю згідно з підпунктом 282.1.2 пункту 282.1 статті 282
«Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб» розділу ХІІ «Податку для
юридичних осіб» Податкового Кодексу України – 308,3 тис. грн.;
 по єдиному соціальному внеску згідно з п. 14 статті 8 Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування» – 1410,5 тис. грн.
Напрями спрямування отриманих пільг у сумі 7601,7 тис. грн. наступні:
 виробничі потреби – 6449,0 тис. грн. (у тому числі модернізація
виробництва – 167,4 тис. грн., поліпшення основних фондів – 198,3 тис. грн.,
освоєння нових видів продукції – 44,4 тис. грн., поповнення обігових коштів –
6038,9 тис. грн.);
 соціальні потреби осіб з інвалідністю – 216,7 тис. грн. (у тому числі
утримання соціальної сфери – 34,1 тис. грн., створення додаткових робочих
місць для осіб з інвалідністю – 7,7 тис. грн., створення на робочому місті особи
з інвалідністю належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов
згідно з індивідуальною програмою реабілітації осіб з інвалідністю – 24,7 тис.
грн., матеріальна, благодійна допомога особам з інвалідністю – 150,2 тис.
грн.);
 розмір відрахувань засновнику на статутну діяльність – 271,6 тис. грн.;
 інше – 664,4 тис. грн.
Заборгованість із заробітної плати в
1 кварталі 2019 року
на
Підприємствах регіону відсутня.
Сума укладених договорів на поставку товарів, робіт, послуг складає
56619,9 тис. грн., у т.ч. за державні кошти – 51,1 тис. грн., фактично
реалізовано – 63887,7 тис. грн.

