
Додаток З

до Порядку складання, затвердження та

контролю виконання фiнансових планiв

п iдприсмств комунальноi власностi

територiальноi громади мiста,Щнiпропетровська

9 Mic 202l Коди

Пiдприемство за еДРПОУ 40886 1 22

Органiзацiйноправова форма хомFальне пiдФиWспо за КоПФГ l50

ТеритоDiя Шевченкiвсьшй район за КоАТУУ 12l01 36600

ооган державного управлiння Днiпровсьg Micbю рав за СПО!У

Га",lузь
за ЗКГНГ

Вид економiчноi дiяльностi оргайзlваяня конгреiв i юргiвФьннх висФок за КВЕД 82,з0

Стандарти звiтностi П(")Р!I х

Форма власностi С,чд4lрч_:u,ц991Ц49ý]

Середньооблiкова кiлькiсъ штатних

мiсцезнаходrкення

Телефон

Прiзвище та iнiцiа.пи керiвника

икlв |7

_м, Днiпро, прфпеmД,ЬорвиФкогq бул 7

з80676з26307

Kшi Олексан,ry Вссrолодовш

звIт

ПРО ВИКОНЛННЯ ФIНЛНСОВОГО ПЛЛНУ ПIДПРИ€МСТВЛ
за 9 пiврiччя 2021 р

(I квартал, пiврiччя,9 мiсячiв, piK)

Осповпi фiпапсовi показllпкll

Найменування показника Код рядка

Минулий piK

(аналогiчний

перiол)

Звiтний перiод

план факт вiдхилення, */ виконання, %о

l z J 4 5 6
,7

I. Формувапня фiнансовпх результатЬ

Чистий дохiд вiд реалiзацii пролукцii (ToBapiB,

побiт послчг)
1000 50 0 0

l0l0 0 0 l9,75 у 9,75

Валовий прпбуток/збпток l 020 50 0 l 975 l 975

Алмiнiстоативнi витрати l 040 4 425 4 690 з 057 1 633 65,2

витпати на зблт 1 070

Iншi операцiйнi доходи/витрати l 300 l 0

Фiнансовпй результат вiд операцiйноi

пiяльностi
l l00 4 з,75 _4 690 5 0з2 з42 l07,3

l410 4 265 _4 585 5 032 44,7 109.7

Рентабельнiсть EBITDA 50l0

.Щоходи/витрати вiд фiнансовоi та iнвестицiйноТ

дiяльностi
lзl0

lншi доходи/витрати з20

Фiшансовпй Dезyльтат до оподаткувацня 1 l70 4 з,]5 4 690 з 69з 99,1
,78;7

ВитDати (дохiд) з податку на приб}ток l80

.bi 200 4 3,15 4 690 з 693 99,| 18;7

коефiшiснт пентабельностi дiяльностt 5040 0 0

I|. Розраlуццц_9,1Qщдд9l9ц

Вiдрахування частини чистого прибlтду 2l00

Податок на приб}ток пiдприемств 2l10

Податок на додану BapTicTb нарахований/до

вiлшколчвання (з MiHycoM)
2120пlз0

Сплата iнших податкiв, зборiв, обов'язковиi

платежiв до державного та мiсцевих бюдхетiв
z|40 615 664 )L l зз1 49,2

единий внесок на загальнообов'язкове державне

соцiальне страхування
2 l50 680

,741^
520 221,

,10,2

Усього впплат па корпсть державп 2200 I z95 1 405 84,7 558 60.3

III. Pvx гроulовпх KollITiB

Гпошовi коштtr на початок перiоду 3600 920 85 85

Чистий рух грошових коштiв вiд операlriйноi

дiяльностi
3090 9 527 4 585 _483 4 |02 l0,5

Чистий рц грошових коштiв вiд iнвестицiйноi

лiяльностi
зз20 44 0 _lб lб

Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансовоi

дiяльностi
з580 _l0 287 4 500 1зб з,764 16,4

Вплив змiни валютних K}pciв на залишок коштiв 36 l0

Грошовi коuIтп на цiпgць перiолу з620 l16 0 з22 з22

nBITDA



1 2 J 4 5 6
,7

Iv. Капiтальнi iпвестпцii
капiтальнi iнвестицii 4000 44 0 lз lз

v. Коефiцiснтllпй апалiз
Коефiцiснт рентабельностi активiв 5020 0.2з 229,4
Коефiцiснт рентабельностi власного капiтму 5030 0,24

,)1, п

Коефiцiент фiнансовоi стiйкостi 5l10
VI. Звiт про фiшапсовпй сташ

Необоротнi активи 6000 1l бl4 25 024 8 434 lб 590 з.7
Эборотнi активи 60l0 l ,704

946 48l _465 50.8

у тому числi грошовi кошти та ix еквiваленти 6020 lб 0 з22 з22
усього аlсгшвн 6030 lз зl8 25 9]0 8 9l5 17 055 з4.3

Щовгостроковi зобов'язання i забезпечення 6040

поточнi зобов'язання i забезrlечення 6050 | 694 l02
усього зобов'язання i забезпечення 6060 l 69{ \ \02
ч томч числi деожавнi гпанти i счбсилii 6070 z;;}\
ч томч числi фiHaHcoBi запозичення 6080

власннй капiтал 6090 l ?.ý lз 1,7 l5,7 з3.9
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