
Додаток 1
до Порядку складання, затвердження (погодження)
та контролю виконання фінансових планів
комунальними підприємствами 
Миколаївської сільської ради

«ЗАТВЕРДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»
Заступник сільського голови Сільський голова
__________________________               _______________________
__________________________ _______________________

ПОГОДЖЕНО
Начальник фінансового управління
__________________________
__________________________

Рік Коди

Підприємство за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ

Територія за КОАТУУ

Орган управління за СПОДУ

Галузь ЗКГНГ

Вид економічної діяльності КВЕД

Форма власності

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження

Телефон

Прізвище та ініціали керівника

Фінансовий план підприємства на _______рік
Основні фінансові показники

Найменування показника
Код

рядка

Факт
минулого

року

План
поточного

року

Прогноз на
поточний рік

Плановий рік

1 2 3 4 5
6

I. Формування фінансових результатів 
Чистий дохід від реалізації продукції 1000     



(товарів, робіт, послуг)

 
 

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

1010     
 

 
Валовий прибуток (збиток) 1020      

Адміністративні витрати 1040  
Інші операційні доходи/витрати 1300
Фінансовий результат від операційної 
діяльності

1100

Фінансовий результат до оподаткування 1170
Витрати (дохід) з податку на прибуток 1180

ІІ.  Розрахунки з бюджетом
Податок на прибуток підприємств 2110
Сплата інших податків, зборів, 

обов’язкових платежів до державного та 
місцевого бюджетів

2140

Єдиний внесок на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування

2150

Усього виплат на користь держави 2200
ІІІ.  Рух грошових коштів

Грошові кошти на початок періоду 3600
Чистий рух грошових коштів від операційної
діяльності

3090

Чистий рух грошових коштів від фінансової 
діяльності

3580

Грошові кошти на кінець періоду 3620
ІV.  Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції 4000
V.  Коефіцієнтний аналіз

Коефіцієнт рентабельності активів 5020
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 5030
Коефіцієнт фінансової стійкості 5110

VІ.  Звіт про фінансовий стан
Необоротні активи 6000
Оборотні активи 6010
У тому числі грошові кошти та їх 
еквіваленти

6020

Усього активи 6030
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 6040
Поточні зобов’язання та забезпечення 6050
Власний капітал 6090

Керівник                                                             _________                                                          ______________
                                                                                                                                                  (підпис)                                                                                                                (ініціали, прізвище)



Таблица 2

II. Розрахунки з  бюджетом

Найменування показника Код
рядка

Факт
минулого

року

Фінплан
поточного

року

Прогнози на
поточний рік

Плановий рік

Розподіл чистого прибутку:
Залишок нерозподіленого 
прибутку(непокритого збитку) на 
початок звітного періоду

2000

Залишок нерозподіленого 
прибутку(непокритого збитку) на 
кінець звітного періоду

2070

Обов’язкові платежі:
Податок на прибуток підприємства 2110
Інші податки і збори 2140
Місцеві податки та збори 2146
Інші платежі 2147
ЄСВ 2150
Усього виплат на користь держави 2200

Керівник                                                             _________                                                          ______________
                                                                                                                                                  (підпис)                                                                                                                (ініціали, прізвище)



Таблица 3

III. Рух грошових коштів 

Найменування показника Код
рядка

Факт
минулого

року

План
поточного

року

Прогноз на
поточний рік

Плановий рік
(усього)

1 2 3 4 5 6
І.Рух коштів в результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування

1170

Грошові кошти від операційної 
діяльності

3070

Сплачений податок на прибуток 3080
Чистий рух грошових коштів 
операційної діяльності:

3090

ІІ.Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності
Надходження
Виручка від реалізації основних фондів 3200
Виручка від реалізації нематеріальних 
активів

3210

Витрати
Придбання (створення) основних 
засобів (розшифрувати)

3270

Придбання (створення) нематеріальних 
активів (розшифрувати)

3290

Інші витрати (розшифрувати) 3310
Чистий рух грошових коштів від 
інвестиційної діяльності

3320

ІІІ. Рух коштів від фін.діяльності
Надходження
Отримання коштів за довгостроковими 
зобов’язаннями:
кредити 3440
Інші надходження 3480
Витрати

Повернення коштів за довгостроковими
зобов’язаннями:
кредити 3510
Інші витрати 3570
Чистий рух коштів



Керівник                                                              _________                                                          ______________
                                                                                                                                                  (підпис)                                                                                                                (ініціали, прізвище)


