
 

Пояснювальна записка 

до скоригованого  фінансового плану на 2019 р. 

ДП “Бердянський морський торговельний порт” 

З метою підвищення конкурентоспроможності ДП “БМТП”, створення джерел 

для отримання доходів та шляхів скорочення витрат, вносяться зміни в затверджений 

фінансовий план 2019 року в частині переліку об'єктів капітальних інвестицій. 

По-перше, для збільшення складських площ критого зберігання вантажів, 

планується будівництво складу на базі вже існуючого фундаменту. 

  ДП “Бердянський морський торговельний порт” отримує пропозиції щодо 

перевалки вантажів, у тому числі імпортної селітри, які потребують критого 

зберігання, однак, для розміщення таких вантажів відсутня необхідна кількість 

критих складських площ. 

 Будівництво нового складу дозволить збільшити можливість зберігання  

вантажів орієнтовно на 2500 тонн., як одноразового зберігання зернових вантажів, 

так, в перспективі, і розміщення нового вантажопотоку імпортного мінерального 

добрива. 

      По-друге, для поліпшення роботи залізничного транспорту, планується виконати 

реконструкцію стрілочного переводу №60 із заміною стрілочного переводу марки 

1/6 на марку 1/9. Це дозволить збільшити радіус кривої, що значно зменшить 

можливість виникнення аварійних ситуацій. 

  По-третє, для економії витрат на тверде паливо, можливості використання 

альтернативного джерела енергії, зменшення собівартості 1 Гкал тепла, планується 

встановлення геліосистеми  на будівлі б/в «Моряк» для часткового заміщення 

нагрівання води та опалення.  

 Котельна б/в «Моряк» у попередні роки використовувала паливо для 

нагрівання води та опалення у вигляді відходів сепарації деревини. У зв'язку з 

відсутністю даного виду палива, планується здійснювати опалення та нагрівання 

води за допомогою геліосистеми, що значно дешевше ніж використання брикетів.   

       Також у скоригованому фінансовому плані враховано зменшення суми 

сплачених податків та зборів, що станеться у І кварталі 2019р. При формуванні 

фінансового плану на 2019 рік, результатом роботи IV кварталу 2018 року 

розраховувався прибуток і на І квартал 2019 року передбачено сплату: податку на 

прибуток,  частину чистого прибутку, ПДВ. Для актуалізації фінансового плану на 

2019р. внесено зміни до розділу “Розрахунки з бюджетом”. 

 

  У затверджений план на 2019 рік внесено такі зміни: 

 

1. В таблицю 8. Інформації до фінансового плану на 2019 рік “ Джерела капітальних 

інвестицій” : 

Як видно з нижченаведених 2-х таблиць, загальна сума капітальних інвестицій 

залишилась незмінною - згідно затвердженого фінансового плану, однак, зменшено 

витрати на придбання автонавантажувачів на 4350 тис. грн. та збільшено витрати по 

капітальному будівництву складу — на 2500 тис. грн. та по модернізації, 

модифікації основних засобів — на 1850 тис. грн., з них: 1200 тис. грн. - на 

реконструкцію залізничних колій; 650 тис. грн. - встановлення геліосистеми.   

 



 

№ 
з/п Найменування об'єкта 

Затв. 
план 

2019р., 
тис. грн 

Коригу-
вання 

Скоригов. 
план 

2019р., 
тис. грн 

І. Капітальне будівництво 0 2 500 2 500 

1. Будівництво складу 0 2 500 2 500 

ІІ. Придбання (виготовлення) основних засобів 38 450 -4350 34 100 

1. Автонавантажувачі 28 000 -4 350 23 650 

2. Мобільний стрічковий завантажувач 4 200 - 4 200 

3. Бункер наземний перевантажувальний 1 100 - 1 100 

4. Кліщеві захвати (3 од.) 1 800 - 1 800 

5. Електромагніти (3 од.) 1 200 - 1 200 

6. 
Обчислювальна техніка (комп'ютери, периферія, 
мережне устаткування) 

750 - 750 

7. Обладнання зв'язку 300 - 300 

8. Копіювально-розмножувальна техніка 250 - 250 

9. Обладнання суден портового флоту 100 - 100 

10. Меблі 100 - 100 

11. Енергетичне обладнання 300 - 300 

12. Побутова техніка, медичне обладнання 200 - 200 

13. Станочне обладнання 150 - 150 

ІІІ. 
Придбання (виготовлення) інших  
необоротних матеріальних активів 

1 900 - 1 900 

IV. Придбання (створення) нематеріальних активів 500 - 500 

V. 
Модернізація, модифікація (добудова, 
дообладнання, реконструкція) основних засобів 

250 1 850 2 100 

1.  Модернізація будівель і споруд 50  50 

2.  Реконструкція системи відеонагляду 200  200 

3.  Реконструкція залізничних колій  1 200 1 200 

4. Встановлення геліосистеми  650 650 

 Капітальні інвестиції — усього 41 100 - 41 100 

  

  

2.  В таблицю IV. Капітальні інвестиції: 

Найменувння показника 
Затв. план 

2019р., 
тис. грн 

Коригу-
вання 

Скоригов. 
план 2019р., 

тис. грн 

Капітальні інвестиції — усього,  
у тому числі: 

41 100 - 41 100 

капітальне будівництво 0 2 500 2 500 

придбання (виготовлення) основних засобів 38 450 -4 350 34 100 

придбання (виготовлення) інших  
необоротних матеріальних активів 

1 900 - 1 900 

придбання (створення) нематеріальних активів 500 - 500 

модернізація, модифікація (добудова, 
дообладнання, реконструкція) основних засобів 

250 1 850 2 100 

капітальний ремонт    

 



 

 

3. В таблицю ІІ “Розрахунки з бюджетом” внесено такі зміни: 

- в рядках 2000 та 2070 сталося зменшення на 36519 тис. грн. - на цю суму 

відрізняється прогноз та звіт на кінець 2018 р.; 

- в рядках 2110 та 2200 сталося зменшення на 13777 тис. грн. При формуванні 

фінансового плану на 2019 рік, результатом роботи IV кварталу 2018 року 

розраховувався прибуток і на І квартал 2019 року передбачено сплату: 

- податку на прибуток  (2860 тис. грн.) - дійсно сплачено -0 тис. грн.; 

- частини чистого прибутку (8935 тис. грн.) - дійсно сплачено — 0 тис. грн. 

- ПДВ за грудень 2565 тис. грн. - дійсно сплачено 583 тис. грн. 

Різниця складає 13777 тис. грн. (2860+8935+(2565-583)). 

 

Таблиця ІІ. Розрахунки з бюджетом : 

 

Найменувння показника 
Код 

рядка 

Затв. 
план 

2019р., 
тис. грн 

Коригу-
вання 

Скоригов. 
план 2019р., 

тис. грн 

Залишок нерозподіленого прибутку на 
початок звітного періоду ( прогноз на кінець 
2018р. - 72906 тис. грн., звіт  на кінець 2018р. 
— 36387 тис. грн.) 

2 000 72906 -36519 36 387 

Залишок нерозподіленого прибутку на кінець 
звітного періоду  

2 070 81757 -36519 45 238 

Сплата податків та зборів до Державного 
бюджету України (податкові платежі), усього, 
у тому числі: 

2 110 70054 -13777 56 277 

податок на прибуток підприємств 2 111 10787 -2860 7 927 

податок на додану вартість, що підлягає 
сплаті до бюджету за підсумками звітного 
періоду 

2 112 31605 -1982 29 623 

відрахування частини чистого прибутку 
державними унітарними підприємствами та 
їх об'єднаннями 

2 115 25750 -8935 16 815 

інші податки та збори 2 119 1912  1 912 

Сплата податків та зборів до місцевих 
бюджетів 

2 120 23722  23 722 

Інші податки, збори та платежі на користь 
держави 

2 130 27904  27 904 

Усього виплат  на користь держави 2 200 121680 -13777 107 903 

 

4. В таблицю ІІІ. “ Рух грошових коштів” внесено такі зміни:  

- в розділі І “Рух коштів у результаті операційної діяльності” внесено зміни до 

рядків: 3100, 3150 (3151+3152), 3195 на 4842 тис. грн. — скориговано відсутність 

оплати податку на прибуток за результатом роботи IV кв. 2018р. в сумі 2860 тис. грн. 

та зниження суми сплати ПДВ за грудень 2018р. на 1982 тис. грн.  

З рядка 3120 виділено відрахування соціального страхування в сумі 27904 тис. грн. і 

віднесено до рядка 3130. 

- в розділі ІІ “Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності”- зменшено витрати у 



 

рядку 3270/1 на суму 5220 тис. грн. та збільшено у рядках 3270/2 - на 3000 тис. 

грн.(капітальне будівництво складу)  та 3290, 3290/2 — на 2222 тис. грн. відповідно. 

Загальна сума чистого руху коштів від інвестиційної діяльності залишилась 

незмінною. 

- в розділ ІІІ “Рух коштів у результаті фінансової діяльності” рядки 3330, 3350, 3395 

зменшено на 8935 тис. грн. - це частина чистого прибутку, яку планувалось сплатити 

у І кварталі 2019 року за результатами роботи ІV кварталу 2018р.(згідно фінансової 

звітності, результатом роботи IV кварталу 2018р. став збиток). 

- в рядок 3405 “Залишок коштів на початок періоду”, який зменшено на  23788 тис. грн. 

в результаті того, що прогноз 2018 року та звіт 2018 року відрізняються на цю суму 

(згідно затвердженого плану - прогноз 2018р. дорівнював 110549 тис. грн.;  згідно 

проекту скоригованого фінансового плану - звіт 2018р. дорівнює 86761 т. грн., 

різниця складає 23788 тис. грн.) 

- в рядок 3415 “Залишок коштів на кінець періоду” , який  зменшено на 10011 тис. 

грн. - враховано всі вищезазначені зміни: +4842 тис. грн.(І Розділ) + 8935 тис. грн.( 

ІІІ  Розділ) — 23788 тис. грн. (IV Розділ) 

Таблиця ІІІ. Рух грошових коштів  

 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Затвердже

-ний план 

2019р. 

Коригу-

вання 

Скориго-

ваний 

план 

2019р. 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження грошових коштів від операційної 

діяльності  
3000 376 007 0 376 007 

Витрачання грошових коштів від операційної 

діяльності 
3100 (328975) 4842 (324133) 

Розрахунки з оплати праці 3120 (121620) 27904 (93716) 

Відрахування на соціальні заходи 3130  (27904) (27904) 

Зобов'язання з податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів, у тому числі: 
3150 (68026) 4842 (63184) 

податок на прибуток підприємств 3151 (10787) 2860 (7927) 

податок на додану вартість 3152 (31605) 1982 (29623) 

інші податки  (25634) - (25634) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 47 032 4 842 51 874 

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Витрачання грошових коштів від інвестиційної 

діяльності  
3255 (49320) 0 (49320) 

Витрачання на придбання необоротних активів, у 

тому числі: 
3270  (44520) (44520) 

Придбання (створення) основних засобів  3270/1 (46140) 5220 (40920) 

Капітальне будівництво  3270/2  (3000) (3000) 

Придбання (створення) нематеріальних активів  3270/3 (600) 0 (600) 

Виплати з деривативами 3280    



 

інші платежі 3290 (2580) -2220 (4800) 

придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів  
3290/1 (2280) 0 (2280) 

модернізація, модифікація (добудова, 

дообладнання, реконструкція) основних засобів 
3290/2 (300) (2222) (2520) 

капітальний ремонт 3290/3 - - - 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
3295 (49320) 0 (49320) 

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження грошових коштів від фінансової 

діяльності  
3300 3 800 0 3 800 

Витрачання грошових коштів від фінансової 

діяльності  
3330 (25750) 8 935 (16815) 

Сплата дивідендів 3350 (25750) 8 935 (16815) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395 (21950) 8 935 (13015) 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (24238) 13 777 (10461) 

Залишок коштів на початок періоду (прогноз 

2018р. -110549 тис. грн.; 

 звіт 2018р. - 86761 тис. грн., різниця -23788 тис. 

грн.) 

3405 110549 -23 788 86761 

Вплив зміни валютних курсів  

на залишок коштів  
3410 1960  1960 

Залишок коштів на кінець періоду 3415 88271 (10011) 78260 

 

5.Таблицю VI Звіт про фінансовий стан — скориговано відповідно різниці між 

прогнозом та звітом за 2018р. 

6. Заповнено таблицю 9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Висновок. 

     Здійснення коригування фінансового плану  ДП “Бердянський морський 

торговельний порт ” на 2019 рік в частині зміни  об'єктів інвестицій для будівництва 

критого складу, реконструкції залізничних шляхів та встановлення геліосистеми,  

дозволить: 

- збільшити складські площі та обсяги вантажів критого зберігання на 35 тис. тн. 

на рік, отримувати щорічно приріст чистого доходу від реалізації послуг на                 

667 тис. грн.; 

- поліпшити роботу залізничного транспорту та значно зменшить можливість 

виникнення аварійних ситуацій. 

- зменшити витрати на утримання бази відпочинку на  193  тис. грн. щорічно. 

     

 

    В. о. директора        О. А. Трощенков 

 

  

Заступник директора з економіки          О. А. Клименков 



 

 

 


