УКРАЇНА

СВІТЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
від ____________ № _________
м.Світлодарськ

Про затвердження форм фінансового
плану та звіту про виконання фінан сового плану КП «ВЕСТА» м.
Світлодарська

З метою здійснення контролю за доходами та видатками комунального підприємства
«Веста» м. Світлодарська, виконанням підприємством господарських функцій, у
відповідності до розділу 6 Статуту Комунального підприємства «Веста» м. Світлодарська,
статтей 75, 78 Господарського кодексу України, керуючись статтями 17, 29 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» , виконком міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити форму фінансового плану КП «ВЕСТА» м. Світлодарська згідно з
додатком 1 (додається)
2. Затвердити форму звіту про виконання фінансового плану КП «ВЕСТА» м.
Світлодарська згідно з додатком 2 (додається)
Секретар міської ради

В.П. ВОРОНКЕВИЧ

Додаток 1
до рішення виконкому
міської ради
від _________№_____

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП «ВЕСТА» М. СВІТЛОДАРСЬКА
на ________ рік
Найменування показника

1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Витрати з податку на прибуток
Дохід з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат
Прибуток
Збиток
Усього доходів
Усього витрат
Елементи операційних витрат
Матеріальні витрати, у тому числі:
витрати на сировину та основні матеріали
витрати на паливо та енергію
Витрати на оплату праці

Факт минулого
року

Фінансовий
план поточного
року

Прогноз на
поточний рік

Плановий рік

2

3

4

5

Інформація згідно із стратегічним
планом розвитку
плановий рік
плановий рік +2
+1
роки

Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Усього
Розподіл чистого прибутку
Залишок нерозподіленого прибутку
(непокритого збитку) на початок звітного
періоду
Чистий фінансовий результат
Нараховані до сплати відрахування частини
чистого прибутку.
Розвиток виробництва
Резервний фонд
Інші фонди
Інші цілі
Залишок нерозподіленого прибутку
(непокритого збитку) на кінець звітного
періоду
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів
Сплата податків та зборів до Державного
бюджету України (податкові платежі),
усього, у тому числі:
податок на прибуток підприємства
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за
підсумками звітного періоду
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з
бюджету за підсумками звітного періоду
Відрахування частини чистого прибутку
до місцевого бюджету
Інші податки, збори та платежі на
користь держави
Залишок коштів на початок періоду
Цільове фінансування
Чистий рух коштів від операційної

діяльності
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець періоду
Капітальні інвестиції, усього, у тому
числі:
капітальне будівництво
придбання (виготовлення) основних засобів
придбання (виготовлення) інших
необоротних матеріальних активів
придбання (створення) нематеріальних
активів
модернізація, модифікація (добудова,
дообладнання, реконструкція) основних
засобів
капітальний ремонт
Джерела капітальних інвестицій, усього,
у тому числі:
залучені кредитні кошти
бюджетне фінансування
власні кошти
інші джерела
Рентабельність діяльності
Рентабельність активів
Рентабельність власного капіталу
Коефіцієнт фінансової стійкості
Коефіцієнт зносу основних засобів
Необоротні активи, усього, у тому числі:
Основні засоби

первісна вартість
знос
Оборотні активи, усього, у тому числі:
Гроші та їх еквіваленти
Усього активи
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Усього зобов'язання і забезпечення
У тому числі державні гранти і субсидії
У тому числі фінансові запозичення
Власний капітал
Отримано залучених коштів, усього, у
тому числі:
довгострокові зобов'язання
короткострокові зобов'язання
інші фінансові зобов'язання
Повернено залучених коштів, усього, у
тому числі:
довгострокові зобов'язання
короткострокові зобов'язання
інші фінансові зобов'язання
Середня кількість працівників (штатних
працівників, зовнішніх сумісників та
працівників, які працюють за цивільноправовими договорами), у тому числі:
керівник
адміністративно-управлінський персонал
працівники
Витрати на оплату праці
Середньомісячні витрати на оплату праці
одного працівника (гривень), усього, у
тому числі:
керівник

адміністративно-управлінський працівник
працівник
Керівник _____________________
(посада)

_____________________

_____________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Додаток 2
до рішення виконкому
міської ради
від _________ №_____________

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
КП «ВЕСТА» М. СВІТЛОДАРСЬКА
За_________ рік

Найменування показника

1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Витрати з податку на прибуток
Дохід з податку на прибуток
Чистий фінансовий результат
Прибуток
Збиток
Усього доходів
Усього витрат
Елементи операційних витрат

Основні фінансові показники
Факт наростаючим
підсумком з початку року
минулий рік поточний рік
план
3

4

5

Звітний період (рік)
факт
6

відхилення,
+/7

виконання, %
8

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
Розподіл чистого прибутку
Залишок нерозподіленого прибутку
(непокритого збитку) на початок звітного
періоду
Чистий фінансовий результат
Нараховані до сплати відрахування частини
чистого прибутку.
Розвиток виробництва
Резервний фонд
Інші фонди
Інші цілі
Залишок нерозподіленого прибутку
(непокритого збитку) на кінець звітного
періоду
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів
Сплата податків та зборів до Державного
бюджету України (податкові платежі),
усього, у тому числі:
податок на прибуток підприємства
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за
підсумками звітного періоду
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету
за підсумками звітного періоду
Відрахування частини чистого прибутку
до місцевого бюджету
Інші податки, збори та платежі на користь

держави
Залишок коштів на початок періоду
Цільове фінансування
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець періоду
Капітальні інвестиції, усього, у тому
числі:
капітальне будівництво
придбання (виготовлення) основних засобів
придбання (виготовлення) інших
необоротних матеріальних активів
придбання (створення) нематеріальних
активів
модернізація, модифікація (добудова,
дообладнання, реконструкція) основних
засобів
капітальний ремонт
Джерела капітальних інвестицій, усього, у
тому числі:
залучені кредитні кошти
бюджетне фінансування
власні кошти
інші джерела
Рентабельність діяльності
Рентабельність активів
Рентабельність власного капіталу
Коефіцієнт фінансової стійкості

Коефіцієнт зносу основних засобів
Необоротні активи, усього, у тому числі:
Основні засоби
первісна вартість
знос
Оборотні активи, усього, у тому числі:
Гроші та їх еквіваленти
Усього активи
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Усього зобов'язання і забезпечення
У тому числі державні гранти і субсидії
У тому числі фінансові запозичення
Власний капітал
Отримано залучених коштів, усього, у
тому числі:
довгострокові зобов'язання
короткострокові зобов'язання
інші фінансові зобов'язання
Повернено залучених коштів, усього, у
тому числі:
довгострокові зобов'язання
короткострокові зобов'язання
інші фінансові зобов'язання
Середня кількість працівників (штатних
працівників, зовнішніх сумісників та
працівників, які працюють за цивільноправовими договорами), у тому числі:
керівник
адміністративно-управлінський персонал
працівники
Витрати на оплату праці
Середньомісячні витрати на оплату праці

одного працівника (гривень), усього, у
тому числі:
керівник
адміністративно-управлінський працівник
працівник
Керівник _____________________
(посада)

_____________________

_____________________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

