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ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2021 рік

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника Код рядка
Минулий рік 
(аналогічний 

період)

Звітний період

план факт відхилення, +/- виконання, %

1 2 3 4 5 6 7



(ініціали, прізвище)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

витрати на страхування загальногосподарського
персоналу



організаційно-технічні послуги
інформаційні послугиконсультаційні та і 

юридичні послуги
послуги з оцінки майна
витрати на охорону праці загальногосподарського
персоналу_______________ ____________________
витрати на підвищення кваліфікації та
перепідготовку кадрів ____________________ _
витрати на утримання основних фондів, інших 
необоротних активів загальногосподарського
використання, у тому числі:___________________
витрати на поліпшення основних фондів________
інші адміністративні витрати (розшифрувати)___
послуги сторонніх організацій ____________________ _
Витрати на збут, у тому числі:
транспортні витрати _________
витрати на зберігання та упаковку
витрати на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних
а к т и в і в ______________________________ ___
витрати на рекламу ___________________ _—
інші витрати на збут (розшифрувати)__________
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:__
витрати на благодійну допомогу______________
відрахування до резерву сумнівних боргів_____
відрахування до недержавних пенсійних фондів
курсові різниці______________________________
інші операційні витрати (розшифрувати)______

1085/1
витрати з оренди

1085/2утримання профоб'екта
1085/35 днів лікарняних
1085/4

реалізаціяТМЦ_________

резерв сумнівних боргів
1085/6
1085/7матдопомога індивйдуального характеру___________ ____________

середній заробіток мобілізованим до лав укр.армії______________

компенсація відпускних ліквідаторам ЧАЕС_________________

Фінансовий результат від операційної діяльності

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)________
Інші фінансові доходи (розшифрувати)____________

1085/8
1085/9

1120/1
1130Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)

Фінансові витрати (розшифрувати)_______
% банку за користування овердрафту______ 1140/1

1150
1150/1

Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: 
амортизація безоплатно отриманих основних засобів

1150/2пвернення витрат по

КУРСОВІ різниці_____ ____________________ _
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:
списання основних засобів

1160/2
витрати по ДТП

порівняно з попередніми періодами у 
ів'кису ті зміною джерел» фінансування 
витрат ПК на культмасові заходи за 
рахунок залишку чистого прибутку, який 
залишається в розпорядженні
п і д п р и є м с т в а ________________

відрахування ПК на культмасові заходи

курсові різниці____________ _____________________
Фінансовий результат до оподаткування_______
Витрати (дохід) з податку на прибуток -----
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Ч истий ф інансовий результат, у  том у
прибуток
збиток
Неконтрольована частка

Доходи і витрати (узагальнені показники)

Інші операційні доходи/витрати
(рядок 1030 - рядок 1080)______



Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної 
діяльності
(рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)

Фінансовий результат від операційної діяльності,
рядок 1100 ____________________ ______________
плюс амортизація, рядок 1530_____________________
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок
1031____________________ ____________ ____________
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок
1084___________ _________ _  ---------------------
мінус/плюс значні нетипові операційні 
доходи/витрати (розшифрувати)___________________
E B IT D A
Е лементи операційних витрат___________
Матеріальні витрати, у тому числі:_______
витрати на сировину та основні матеріали
витрати на паливо та енергію___________
Витрати на оплату праці______ __________
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Усього

Керівник Директор
М икола КОКУЦА

(ініціали, прізвище)(підпис)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника Код рядка
Минулий рік 
(аналогічний 

період)

Звітний період

план факт
відхилення,

+ /-
виконання,

%

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 
збитку) на початок звітного п е р і о д у ________

Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини чистого прибутку, усього, у 
ч и с л і : ___________________ _________ _—тому

внесок 15 % чистого прибутку до загального

2000

2010

2011

0

407

93

383

462

105

502

114

-383

40

0,0

108,7

108,6

внесок 60 % частини прибутку, який залишається в 
розпорядженні підприємства після оподаткування 
відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % 
чистого прибутку до загального фонду міського бюджету

2012 314 357 388 31 108,7

Перенесено з додаткового капіталу 2020
2030

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД

Резервний фонд
Інші фонди (розшифрувати)
Інші цілі (розшифрувати)

2031
2040
2050
2060 419 258

Фонд матеріального заохочування
____________ПТГ .мгпт ФІІОЛЛОІ 1

2060/1 419 206

відрахування ПК на культмасові заходи 2060/2 52

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого 
збитку) на кінець звітного періоду

2070 0 621 0 -621 0,0

Ні'арахова'ні' д м  а т и'о б о в' яз к о в і платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування -----------

Відрахування частини чистого прибутку, усього, у 
тому числі:
внесок 15 % чистого прибутку до загального 
фонду міського бюджету
внесок 60 % частини прибутку, який залишається 
в розпорядженні підприємства після спадкування 
відповідно дочинного закнодавства та сплати 15 /о 
чистого прибутку до загального фонду міського 
бюджету

2100

2101

2102

407

93

314

462

105

357

502

114

388

40

31

108,7

108,6

108,7

Податок на прибуток підприємств 2110 234 154

Податок на додану вартість, нарахований до 
сплати до державного бюджету за підсумками 
звітного періоду

2120

Податок на додану вартість, що підлягає 
відшкодуванню з державного бюджету за 
підсумками звітного періоду
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до 
державного та місцевих бюджетів, у тому числі:

акцизний податок
рентна плата за транспортування
плата за користування надрами

2130

2140 16 260 17 701 16 531 -1 170 93,4

2141
2142
2143

податок на доходи фізичних осіб 2144 14 498 15 822 14 661 -1 161 92,7

погашення податкового боргу, у тому числі: 2145

погашення реструктуризованих та відстрочених 
сум, що підлягають сплаті в поточному році до 
бюджетів та державних цільових фондів

2145/1

М икола КОКУЦА 
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника

1

Код рядка
М инулий рік 
(аналогічний 

період)

Звітний період

план факт
відхилення,

+ /-

1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

І Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до 
І оподаткування____________ _________________
Коригування на:

1170 1 060

3000 9 669

854

6 000

944

8 425

90

2 425

виконання,
%

110,5

140,4

збільшення (зменшення) забезпечень ЗОЮ

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових 
Ірізниць

3020

І збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та
[інших негрошових операцій (розшифрувати)_____
І коригування суми амортизації

3030 -4 451 -З 980 -212 З 768

3030/1 -З 268 -776 -776

[коригування суми нерозподіленого прибутку 3030/2 -419

коригування на амортизацію безоплатно отриманих 
основних засобів_____ __________ _________________

3030/3 -З 978 -4 000 4 000

І списання основних засобів___________ ___________
Інезаршені капітальні інвестиції_____________ ______
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до 
змін в оборотному капіталі____________ _________
Зменшення (збільшення) оборотних активів

І (розшифрувати) ______ _________________________
запаси

3030/4 3 214 20 519 499

3030/5 45 45

3040 6 278 2 874 9 157 6 283

3050 514

3050/1 662

-8 627 -8 627

-7 690 -7 690

і дебіторська заборгованність 3050/2 -108

І витрати майбутніх періодів _______________
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

І (розшифрувати)_____________________________
кредиторська забогованість__________________

3050/3 -40

3060 -904

3060/1 -827

[поточні забезпечення 3060/2

І інші поточні зо б о в я зан н я ________________
Грошові кошти від операційної діяльності

3060/3 -72
3070 5 888 2 874

Сплачений податок на прибуток 3080 234

Чистий рух грошових коштів операційної 
діяльності____________________

3090 5 654

I I.  Рух коштів у

154

2 720

-908 -908
-29 -29

2 610 2 610

4 201 4 201
-1 587 ■ 1 587

-4 -4
З 140 266

184 ЗО

2 956 236

результаті інвестиційної діяльності

ІНадходження
І Виручка від реалізації основних фондів 
І Виручка від реалізації нематеріальних аактивів
ІНадходження від продажу акцій та облігацій 
ІНадходження від отриманих:_______________
відсотків

[дивідендів
ІНадходження від деривативів
ІІнші надходження (розшифрувати) 
І Витрати
І Придбання (створення) основних засобів 
(розшифрувати)_____ __________________

3200
3210
3220

3230
3240
3250
3260

3270

3270/1

843 2 000 2 442 442

0

5,3

100,0

0,0

2 595,0

318,6

109,3
119,5

108,7

122,1

Придбання медичного обладнання для а/м швидкої допомоги, 3270/2 843 2 000 2 442 442

0

122,1
обладнання д ія  АРМ, комп"ютерної техніки 

ІКапітальне будівництво (розшифрувати) 3280

| Придбання (створення) нематеріальних активів 
І (розшифрувати)

3290 13

ІПридбанняпрограмного забезпечення 
[Придбання акцій та облігацій________
ІІнші витрати (розшифрувати)
І капітальний ремонт
ІЧистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3290/1 13

3300
3310

3310/1
3320 -843 -2 000 -2 455

13

13

-455

I I I .  Рух коштів у результаті фінансової діяльності

ІНадходження
І Власного капіталу
І Отримання коштів за довгостроковими
| зобов'язаннями, у тому числі: ________
[кредити___________________ _____ ____

3400

3410 
3420

122,8



Микола КОКУЦА  
(ініціали, прізвище)



Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника
Код

рядка

Минулий рік 
(аналогічний 

період)

Звітний період

факт
відхилення,

Не
виконання, %

Капітальні інвестиції, усього, 
у тому числі:

капітальне будівництво

придбання (виготовлення) основних засобів

придбання (виготовлення) інших необоротних 
матеріальних активів

придбання (створення) нематеріальних активів

модернізація, модифікація, капітальний ремонт 
(добудова, дообладнання, реконструкція, кап.ремонт)

4000

4010

4020

4030

4040

4050

843 2 000 2 455

843 2 000 2 442

13

455

442

13

122,8

122,1



Таблиця V. Коефіціснтний аналіз

Характеризує співвідношення 
власних та позикових коштів і 
залежність підприємства від 
зовнішніх фінансових джерел

Коефіцієнт фінансової стійкості
(власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 
6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)

Показує достатність ресурсів 
підприємства, які може бути 
використано для погашення 
його поточних зобов'язань. 
Нормативним значенням для 
цього показника є >  1-1,5

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)
(оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)

Аналіз капітальних інвестицій

Характеризує інвестиційну 
політику підприємстваЗбільшення

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA
(довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобовязання,
рядок 6050 / EBITDA РЯДОК 1410) ____________

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації 

(рядок 4000 / рядок 1530)_____________ _________________________

Коефіцієнт зносу основних засобів
(сума зносу / первісна вартість основних засобів)
(форма 1 ,рядок 1012/форма 1, рядок 1011)

Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти

Інші коеф
кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми 
зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі 
"Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта

(ініціали, прізвище)
Микола КОКУЦА

SSS і
шськоШ£

и . 01995663 , /

Найменування показника 

1— 1

Код рядка 

2

Оптимальне
значення

3

Минулий рік 
(аналогічний 

період)

4

Звітний період 

5

Примітки

6

-------- ------------------  Коефіцієнти

Валова рентабельність
(валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації

рентабельно

5000

сті та прибутк

Збільшення

JBOCTI

5,7 6,6

Рентабельність EBITDA
(EBITDA, рядок 1410 /  чистий дохід від реалізації продукції 5010 Збільшення 4,1 3,8

Коефіцієнт рентабельності активів
(чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 5020 Збільшення 0,0135 0,0125 використання активів 

підприємства
6030)_______________ ___________________ •_________________________
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу
(чистий фінансовий результат, рядок 1190 /  власний капітал, рядок 5030 Збільшення 0,0182 0,0179

Коефіцієнт рентабельності діяльності
(чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від 
пеялізації п р о д у к ц і ї  (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)

5040 > 0 0,0051 0,0046
Характеризує ефективність 
господарської діяльності 
підприємства

Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності

Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу 
(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 

4000 / рядок 1000) ___________



Виконання, %Відхилення, +/-Факт звітного періоду
Факт минулого рокуПлан минулого рокуНайменування показника

Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:

керівники
професіонали
фахівці _______
технічні службовці
робітники_________
інші категорії

Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:

д и р е к т о р ______________ ______
адміністративно-управлінський

персонал __________ _________
працівники

Витрати на оплату праці,

директор
адміністративно-управлінський

персонал_______ _____________
працівники___________________

Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень

18 096

адміністративно-управлінськии

персонал______________________
працівники

Середньомісячний дохід одного працівника, гривень

адміністративно-управлінський

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану ш 2021 рік
Комунальне підприємство "Автопідприємство санітарного транспорту" Дніпровської міської ради 

(найменування підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

2020 ф а к т ________________________________ _— — --------------- г ~
Плановий рік, усього План звітного періоду

~ Г

2020 план

тис. гр и в е н ь , у тому ЧИСЛІ

_______ ______________________— ---------------------------------------------------- - л - л  0  1 1 4  У  ---------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------
персонал----------- —  8 4 5 4 ______________________ 12 0 4 0  ------------ 1_---------------- —--------------------------- ----------------------------------- ~ Г  п и т а т и  на оплату праці виросли у зв'язку зі збільшенням розм іру мінімально.



2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства,
І, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

К од за ЄДРПОУ

Т

Н а й м е н у в ан н я  в ід о кр е м л ен о го  п ідрозд іл у  п ідп риєм ств

Т

Вид ДІЯЛЬНОСТІ

т

План Факт Відхилення, + / Викона ння, %

Найменування показника

чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг), 

тис. гривень

кількість
продукції/

наданих
послуг,

одиниця
виміру

5

ціна
одиниці
(вартість

продукції/
наданих
послуг),
гривень

6

чистий 
дохід  від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг), 

тис. 
гривень 

7

кількість
продукції/

наданих
послуг,
одиниця
виміру

8

ціна
одиниці
(вартість
продукції/

наданих
послуг),
гривень

9

чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг), 

тис. гривень

К)

кількість
продукції/

наданих
послуг,

одиниця
виміру

ї ї

ціна одиниці 
(вартість 

продукції/ 
наданих 
послуг), 
гривень

12
-0  17

чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг)

13
100,7

кількість
продукції/

наданих
послуг

П Г ~
103,1

одиниці
(вартості

продукції/
наданих
послуг)

15
97,7

1
Пробіг спецавтомобілів__________ _______________ .____________

Відпраціьований машино-час

41 936  

97 852

5621448 км 
734018 

машиио-

7,46

133,31

42238 

123 777

5793183 км 
786904 

машино- 
годин

7,29

157,30

302

25925

1 / 1 / км
52886

машино-
годин

23,99 126,5

1188

107,2 118,0

Усього ________________ _— ---------------
139 788 166 015 І Ь Ш і ’

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Повернено залучених коштів за звітний період Заборгованість на кінець 
звітного періоду



6 . В и т р а т и , п о в 'я з а н і  ,  в и к о р и с т а н н я м  в л а с н и х  с л у ж б о в и х  а в т о м о б іл ів  ( ,  с к л а д і а д м ін іс т р а т и в н и х  в и т р а т ,  р я д о к  1041)

№
з/п

№
з/п

Марка

Договір

Рік придбання

Марка

Мета використання Витрати, усього

У тому числі за їх видами

м а те р іал ьн і витрати оплата праці
в ід р ах у в а н н я  н а  соціальні 

заход и

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

Мета використання Дата початку оренди усього на рік

амортизація інш і витрати

Сума орендної плати

факт відхилення, +/- виконання, % 

10

8. Джерела капітальних інвестицій

Н айм ену в анн я  о б ’є к та

Придбання: медичного обладк для а/м ш виддоп„обладн.для АРМ, комп'ютерної техніки, 

програмного забезпечення _________________________________ _____________ _______ ____
капітальний ремонт

Усього
Відсоток

Залучення кредитних коштів

факт
відхи

лення, +/-
вико

нання, %

Бюджетне фінансування

тис, гривень (без ПДВ)

факт
відхи

лення, +/-
вико

нання, %

100,0

Власні кошти (розшифрувати)

2000

2000

100,0

факт
відхи

лення, + /-

100,0

вико
нання, %

122,8

100,0

122,8
100,0

Інші джерела (розшифрувати)

0,0

факт
відхи

лення, + /-
вико

нання, %

Усього

2 000

2 000

100,0

факт
відхи

лення, +/-

20

2 455

2  455

вико
нання, %

122,8

100,0 100,0

122,8

100,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) тис, гривень (без ПДВ)

Інформація щодо проектно-кошторисної 
документації (стан розроблення, 

затвердження, у разі затвердження зазначити 
орган, яким затверджено, та відповідний 

документ)

Документ, яким затверджений титул будови, 13 
зазначенням органу, який його погодив


