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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до фінансового плану ДП «Укрсервіс Мінтрансу» 

на 2019 рік 

 
 

 

 

 
Фінансовий план ДП «Укрсервіс Мінтрансу» на 2019 рік складено у відповідності 

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта 

господарювання державного сектору економіки затвердженого наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 р № 205 та Інструкції щодо 

складання та затвердження фінансових планів, надання звітності про їх виконання 

підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери управління 

Міністерства затвердженої  наказом Міністерства інфраструктури від 15.06.2011 №152, 

окремого доручення заступника міністра інфраструктури України – керівника апарату від 

12.06.2015 №517/11/11-15. При розробці основних показників фінансового плану 

враховувалися умови чинного законодавства та зміни податкового та бюджетного 

законодавства, передбачувані до введення в 2019 році.  

Фінансовий план  відображає очікувані результати діяльності ДП «Укрсервіс 

Мінтрансу» у  2019 році, обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності 

та розвитку підприємства.  

При формуванні фінансового плану ДП «Укрсервіс Мінтрансу» на 2019 рік 

враховані «Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки» 

КМУ. 

Основні показники фінансового плану включають в себе:  

 прогноз доходів;  

 прогноз витрат;  

 прогноз фінансових результатів.  

Крім того, аналізуються і прогнозуються обов’язкові платежі до бюджету та 

державних цільових фондів, капітальні інвестиції,  а також складається плановий рух 

грошових коштів. 

 

1. Доходи 

 

 

 Доходи підприємства формуються від реалізації послуг, які надаються орендарям,  

розташованим в адміністративній будівлі Міністерства інфраструктури України, і 

включають: орендну плату, відшкодування комунальних послуг, послуги по утриманню 

орендованих приміщень, інформаційно-технічні послуги, транспортні послуги та послуги 

з допуску та випуску автомобілів на територію підприємства. Крім того, ДП «Укрсервіс 

Мінтрансу» отримує  дохід від медичного центру, тренажерного залу  та  закладу 

громадського харчування, який складається з   їдальні, буфету і  кафе. Розмір дохідної 

частини фінансового плану формується на базі планових тарифів на послуги, прогнозу  

кон’юнктури ринку послуг,  аналізу  роботи за попередні роки, а також з урахуванням 

основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України. 

Послуги надаються трьом категоріям споживачів: установам, що фінансуються з 

бюджету, госпрозрахунковим державним організаціям,  іншим споживачам по 

затверджених тарифах або  за договірними  цінами. 

В основу розрахунків цін на послуги закладається принцип їх базування на 

об’єктивно необхідних витратах праці, матеріальних та паливно-енергетичних ресурсах з 

урахуванням конкретних умов і обсягів надання кінцевому споживачу. Визначення 

складу витрат і оцінка їх економічної обґрунтованості провадиться відповідно до 
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законодавства України та нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері 

бухгалтерського і податкового обліку.  

Цінова стратегія Державного підприємства на плановий рік базується на 

прогнозних витратах та попиті. Реалізація цінової стратегії підприємства буде спрямована 

на забезпечення обґрунтованості договірних цін на послуги за рахунок випереджаючого 

зростання доходів порівняно із витратам. 

Планові доходи на 2019 рік розраховані, виходячи із планових об’ємів реалізації 

послуг відповідним категоріям споживачів по тарифах, встановлених відповідно до 

економічно обґрунтованих витрат: з урахуванням росту цін на товари, роботи, послуги 

сторонніх організацій;  зростання вартості комунальних послуг; росту мінімальної 

заробітної плати, а також з урахуванням рівня фінансування бюджетних установ. 

При плануванні доходів медичного центру, громадського харчування та 

відшкодуванні комунальних послуг  враховані сезонні перепади об’ємів споживання 

послуг. В літній період об’єми споживання послуг споживачами скорочуються, 

досягаючи мінімуму в червні-серпні. 

Крім того, ДП «Укрсервіс Мінтрансу» очікує отримати фінансові доходи – 

відсотки, які нараховує банк на залишок коштів на поточних розрахункових рахунках. 

Інші доходи плануються від безоплатно отриманих активів (в частині нарахування 

зносу), нових договорів оренди та супутніх послуг, перерозподілу орендованих площ, 

повернення коштів за судовими рішеннями (а саме судових зборів) та інших. 
 

 

 

Таблиця 1 

 Доходи підприємства  

                                                                                                                                      тис. грн. 

Види 

доходів 

2017 
План 

2018 

План 2018 до 

факту 2017 План 

2019 

План 2019 до 

плану 2018 

План Факт 
Відх. 

(+/-) 

Вик., 

% 

Відх. 

(+/-) 

Зрост., 

% 

Відх. 

(+/-) 

Зрост., 

% 

Чистий 

дохід 
61 672 43 179 -18 493 70 68 025 24 846 158 74 205 6 180 109 

Інші 

операційні 

доходи 

  80 80   6 -74 8 9 3 150 

Фінансові 

доходи 
110 7 -103 6 51 44 729 51 0 100 

Інші 

доходи 
5 927 114 -5 813 2 3 292 3 178 2 888 18 300 

15 

008 
556 

Усього 

доходи, у 

т.ч.: 

67 709 43 380 -24 329 64 71 374 27 994 165 92 565 
21 

191 
130 

 - реальні 61 782 43 266 -18 516 70 68 082 24 816 157 74 265 6 183 109 

 

 

 

 
У     2017 році   чистий      дохід  склав      43 млн. 179 тис.  грн., що    на  15%       

більше ніж  у  2016  році  (37 млн. 686 тис. грн.).  Виконання плану чистого доходу ДП 

«Укрсервіс Мінтрансу»  в 2017  році склало 70% (- 18 млн. 493 тис. грн.), що пояснюється 
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недостатністю коштів  бюджетного фінансування  по утриманню приміщень орендарів – 

бюджетних установ, які укладали не в повному обсязі договори. Слід враховувати що,  

при складанні фінансового плану на 2019 рік доходи від основної діяльності (утримання 

приміщень) розраховувалися  на рівні  поточних витрат в 2017-2018 рр. та  росту цін на 

матеріали, роботи та послуги і тарифів  відповідно макроекономічних прогнозів на 

плановий рік. 

В  2019 році очікується отримати чистий дохід від реалізації  товарів, робіт та 

послуг у розмірі 74 млн. 205,0 тис. грн.  

Якщо розглядати плановий показник чистого доходу 2019 року в порівнянні з  

прогнозним показником 2018 року у розрізі видів діяльності, то спостерігається 

зростання по всім видам основної діяльності підприємства, а  у загальному заліку темп 

росту складає  109,0%,  а саме: прогноз  на 2018 рік чистого доходу склав суму 68 млн. 

025 тис. грн., а показник  чистого  доходу  на  2019 рік заплановано у сумі 74 млн. 205 

тис. грн. 

Структура чистого доходу ДП «Укрсервіс Мінтрансу» не зазнає великих змін в 

порівнянні з попередніми періодами діяльності. Основна питома вага припадає на 

утримання приміщень і складає близько 70,6% від чистого доходу. 

 
                                                                                                                                Рис. 1 

 
 

 

2. Витрати 

 
Витратна частина фінансового плану формувалась в співвідношенні з доходами, 

які плануються від основної діяльності підприємства та відповідає рівню очікуваного  

доходу. 

Оренда 
приміщень  
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Комунальні 
послуги  
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Їдальня та кафе  
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Інформаційні 
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оргтехніки  

0,4% 

Медичні 
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0,5% 

Автопослуги  
0,4% 

Структура планового чистого доходу  
ДП "Укрсервіс Мінтрансу" 

в 2019 р. 
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 Загальні планові  витрати   на 2019 р. становлять суму 92 млн. 565 тис. грн., що на 

29,7 % більше  від планової суми на 2018 р. (71 млн. 374 тис. грн.). Зростання  витрат 

пов’язано з збільшенням тарифів на комунальні послуги  та послуги сторонніх 

організацій, задіяних у підтриманні об’єкта – адміністративного будинку  МІУ у 

робочому стані: технічне обслуговування та ремонтні роботи ліфтового обладнання, усіх  

інженерних, санітарно-технічних  комунікацій і систем, ремонти будівлі, зростанням цін 

на  сировину, матеріали, комплектуючі, паливно- мастильні матеріали тощо. 
 

Таблиця 2 

Витрати підприємства 

                                                                                                                                      тис. грн. 

Показник 

ФАКТ 

ПЛАН 

2018 

ПЛАН 

2019 

Відхилення (+/-) 

2016 2017 
2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

Загальні витрати, у т.ч.: 47 185 52 689 71 374 92 565 5 504 18 685 21 191 

  реальні витрати (загальні    

витрати без урахування 

амортизації) 

35 501 41 225 59 914 82 515 5 724 18 689 22 601 

 

 
Таблиця 3 

Тарифи ( Київенерго ) 

                                                                                                                                      тис. грн. 

Показник Примітка 

Тариф станом 

на 01.06.2017                          

(грн. без ПДВ) 

Тариф станом                   

на 01.06.2018                  

(грн. без ПДВ) 

Темп 

зростання,

% 

Електроенергія, 

коп./КВт год 

Інші 

споживачі 
161,814 190,812 17,9% 

Водопостачання, 

водовідведення, 

грн./куб. м  

Інші 

споживачі 
10,29 11,82 14,9% 

Теплова енергія,  

грн./Гкал  

Інші 

споживачі 
1152,95 1560,85 35,3% 

 

 

 

При цьому, як і у попередні періоди, в 2018 та 2019 роках планується дотримання 

повного покриття реальних витрат підприємства власними доходами. 

В 2019 році планується   загалом збільшення по елементах операційних витрат в 

порівнянні з планом 2018 року, що пояснюється зростанням цін та тарифів на товари, 

роботи та послуги,  збільшенням фонду оплати праці у зв’язку з ростом мінімальної 

заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а також у зв’язку з 

прийнятим рішенням про укладання договору з державною спеціальною службою 

транспорту Міністерства оборони України про охорону об’єкту  критичної 

інфраструктури по пр. Перемоги, 14 на 2019 рік. Витрати на оплату праці будуть зростати 

за рахунок окладів, які у порівнянні з діючим на кінець 2018 року штатним  розписом 

підприємства зростуть на 10%, додаткової заробітної плати і стимулюючих виплат  згідно 

Колективного договору, у відповідності до вимог Галузевої угоди та розміру законодавчо 

встановленого прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. 
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Значне збільшення собівартості відбувається за рахунок статті «Витрати, що 

здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані) проведення ремонту, 

технічного огляду, ремонту, обслуговуванню спеціалізованими організаціями, охороні 

будівлі, тощо» (код рядка 1016)  відбулося завдяки тому, що починаючи  з  01.01.19 року 

були  передбачені додаткові витрати  на охорону  адміністративної будівлі на суму 3,25 

млн. грн на рік (сума без врахування ПДВ) для забезпечення збереження майна, 

зовнішньої охорони та режиму контролю доступу співробітників та сторонніх осіб згідно 

діючої інструкції, затвердженої наказом Мінінфраструктури  №366 від 25.10.2016.  Таке 

рішення було прийняте у зв’язку з тим, що адміністративна будівля Міністерства 

інфраструктури  не попадає в перелік органів державної влади, що підлягає охороні  

Національною гвардією (додаток2 лист ДП «Укрсервіс Мінтрансу» від 11.12.2018 № 

34/875-12 та лист МІУ від 20.12.2018 №14596/17/10-18). 

Збільшення адміністративних, а також інших операційних витрат, за статтею 

юридичні  послуги на суму 1,85 млн. грн. відбулося завдяки тому, що з 1.01.19 вступили в 

дію зміни до Конституції України щодо правосуддя (ВРР, 2016, №28, ст.532), стосовно 

представництва інтересів підприємств в судах адвокатами. Такі послуги будуть необхідні 

при розгляді справи   з Державною фіскальною службою України. Суть цієї справи  в 

тому, що ГУ ДФС України по м. Києву у період з 27 лютого по 10 квітня 2017 року  

проводила планову виїзну перевірку ДП «Укрсервіс Мінтрансу» з питань дотримання 

податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2014 по 31.12.2016. За 

результатами перевірки були зроблені висновки про те, що ДП «Укрсервіс Мінтрансу»  у 

період з 2014 по 2016 роки не доотримувало доходів внаслідок того, що орендарями – 

бюджетними організаціями не були укладені договори,  які повинні забезпечити повне 

відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого майна. Внаслідок 

цих обставин, як стверджують перевіряючі, підприємство нібито безоплатно надавало 

послуги, та не перераховувало у повному обсязі до Державного бюджету  України 

податки. На даний час судові слухання першої інстанції тривають, рішення не прийнято. 

Сума витрат за подання апеляційної скарги на рішення суду, яка  складає 150 відсотків 

ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, а касаційної скарги – 200 

відсотків ставки. 

 Виходячи зі ставки за подання до першої інстанції Господарського суду (відповідач 

- ГУ ДФС у м. Києві )  у сумі 277 тис. грн., ставка другої інстанції буде нарахована у 

розмірі 150% від попереднього розрахунку  та у сумі  - 417,0 тис. грн. та третьої інстанції  

- 556,0 тис. грн.( розмір ставки 200%). 

Також,  у 2019 р.  буде слухатися  справа за мировими угодами з ДП Одеським МПП 

та, можливо, іншими підприємствами, пов’язаних із заборгованістю за договорами 

цільової поворотної допомоги, яка була використана при реконструкції адміністративної 

будівлі Міністерства інфраструктури України у 2002-2004 рр. складає суму понад 132,25 

млн. грн, а термін повернення безвідсоткової поворотної фінансової допомоги спливає у 

2016-2030 рр. Сума ставки 177, 0 тис. грн. до першої інстанції Господарського суду.  

Орієнтовної суми гонорару адвокатів – 700,0 тис. грн., сума  витрат за даною статтею 

складає на рік – 1,85 млн. грн.  

  Таким чином, розмір витрат, які складаються з послуг на охорону адмінбудівлі, 

послуги адвокатів та судових зборів по оскарженню прийнятого рішення ГУ ДФС у м. 

Києві збільшують витрати підприємства у 2019 році на 5,1 млн. грн.   

 Досягнення балансу між доходами та витратами є основною метою комерційного 

підприємства. Фактичні витрати будуть здійснюватись  протягом року тільки у 

відповідності до отриманих доходів по фактично укладеним договорам про надання 

послуг та інших надходжень. 
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 Операційні  витрати  підприємства 

                                                                                                  Таблиця 4      тис. грн. 

Елементи операційних 

витрат 

Факт 

2017 

План 

2018 

План 

2019 

План 2018 до 

факту 2017 

План 2019 до 

плану 2018 

Відх.  

(+/-) 
% 

Відх. 

(+/-) 
% 

Матеріальні витрати, у т.ч.: 12 870 19 392 18 683 6 522 151 -709 96 

Сировина та матеріали 3 364 7 257 5 572 3 893 216 -1 685 77 

Паливо та енергія 9 506 12 135 13 111 2 629 128 976 108 

Оплата праці 17 836 27 137 41 600 9 301 152 14 463 153 

Відрахування на соціальні 

заходи 
3 928 5 904 9 154 1 976 150 3 250 155 

Амортизація 11 464 11 460 10 050 -4 100 -1 410 88 

Інші операційні витрати 6 556 7 414 13 010 858 113 5 596 175 

Операційні витрати, усього 52 654 71 307 92 497 18 653 135 21 190 130 

                                         

 
                                                                                     Рис. 2 
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3. Капітальні інвестиції 

 
 

Слід взяти до уваги,  за 2015-2017 рр. значно зросли обсяги капітальних 

вкладень, що свідчить про зростання та зміцнення матеріальної бази ДП 

«Укрсервіс Мінтрансу». Оновлення і поліпшення основних фондів здійснюється у 

межах наявних коштів після сплати та погашення всіх обов’язкових витрат, 

пов’язаних з утриманням будівлі, персоналу, платежів до бюджету та державних 

фондів. Так, за період 2015-2017 рр. оновлено основних фондів: 

 
Таблиця 5 

Капітальні інвестиції за 2015-2017 рр. 

                                                                                                                                      тис. грн. 

Рік Інвестиції 
Сума,     

тис. грн. 

2015 

Придбання ОЗ (меблі, побутова техніка, оргтехніка) - 90,0 

тис. грн.; 

Інші НМА ( побутові, інструменти, кулери та ін.) - 20,0 тис. 

грн.; 

Нематеріальні активи (програм. забезпеч., ліцензії) – 205,0 

тис. грн.  

315,0 

2016 

Придбання ОЗ (меблі, побутова техніка, оргтехніка) - 370,0 

тис. грн.; 

Інші НМА ( побутові, інструменти, кулери та ін.) - 54,0 тис. 

грн.; 

Нематеріальні активи (програм. забезпеч., ліцензії) – 294,0 

тис. грн.  

718,0 

2017 

Придбання ОЗ (меблі, сервер, кондиціонери,  котел 

електричний, побутова техніка, оргтехніка) – 290,0тис. грн.; 

Інші НМА (мобільні телефони, крісло, вішалка, 

термоповітряна паяльна станція, шліфувальна машина, 

гільйотина, мікрохвильова, комутатори та ін.) – 31,0 тис. 

грн.; 

Нематеріальні активи (ліцензії) – 693,0 тис. грн.  

1014,0 

 

 

У 2017 році планувалося залучити 6 млн. 600 тис. грн. на інвестиційну 

діяльність.  В  зв’язку   зі   скрутним  матеріальним  положенням підприємства  за  

рік  витрачено  близько  15,4% від запланованої суми. Частина   інвестицій, яка  

була запланована на 2017 рік, була  перенесена до фінансових планів 2018-2019 рр. 

 

В 2019 році  на інвестиції планується витрати 11 млн. 490,0 тис. грн., а саме:  
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Таблиця 6 

Капітальні інвестиції на 2019 рік 

                                                                                                                                      тис. грн. 

Назва показника 

Сума                                 

(без ПДВ), 

тис. грн. 

Сума                                 

(з ПДВ), 

тис. грн. 

Придбання (виготовлення) основних засобів (вартістю 

більше 6000 грн. без ПДВ):  

 Вантажний автомобіль, навантажувач, комп’ютерна 

техніка та оргтехніка, меблі, побутова техніка, килими, 

текстиль, інструменти, обладнання для захисту мережі 

від кібератак та ін.  

6125,0 7382,0 

Придбання (виготовлення) інших необоротних 

матеріальних активів (вартістю менше 6000 грн. без ПДВ): 

 меблі, побутова техніка, килими, текстиль, інструменти 

та ін.  

200,0 240,0 

Придбання (виготовлення) інших нематеріальних активів: 

програмне забезпечення для ПК,  захисту мереж від 

кіберзагроз, ліцензії клієнтського доступу до ПЗ, 

антивірусного захисту та інше програмне забезпечення 

2350,0 2350,0 

Модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) 

основних засобів: заміна пожежних адресних комбінованих 

сповіщувач Bosch FAP-OTC420 

1265,0 1518,0 

РАЗОМ: 9967,0 11490,0 
  

 

4. Обов’язкові платежі ДП «Укрсервіс Мінтрансу»  

до бюджету та державних цільових фондів 

 
 

Сплату   податків  та зборів   до   бюджету   та    державних цільових фондів  

ДП «Укрсервіс Мінтрансу» проводить вчасно та у відповідності з чинним 

законодавством України.  

На 2019 рік заплановано сплата податків і зборів до Державного бюджету 

України  ( податкові платежі) у сумі 19 млн. 116 тис. грн., що на 26 % більше за 

плановий показник 2018 року ( 15 млн. 134 тис. грн.), у тому числі податок на 

доходи фізичних осіб у розмірі 7 млн. 488 тис. грн., що на 53 % більше ніж 

плановий показник 2018 року (4 млн. 885,0 грн.). 

Усього виплата на користь держави на 2019  плановий рік складає суму 28 

млн. 762 тис. грн., що на 33,7 % більше за плановий показник 2018 року (21 млн. 

511 тис. грн.), та на 200 % більше за фактичний показник 2017 року (14 млн. 379 

тис. грн.) 

 
Таблиця 7 

 
Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів 2017-2019  рр. 

                                                                                                                                тис. грн 
КОДИ 

РЯДКА ФП 
Найменування показника 

Факт 2017 рік, 
грн. 

План 2018 рік, 
грн. 

План 2019 рік, 
грн. 

  
Сплата податків, зборів та інших 
обов’язкових платежів 
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2110 

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

   9 969 000    15 135 000     19 116 000   

КОДИ 
РЯДКА ФП 

Найменування показника 
Факт 2017 рік, 

грн. 
План 2018 рік, 

грн. 
План 2019 рік, 

грн. 

2112 
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету 
за підсумками звітного періоду  

         6 427 000            9 840 000   11 000 000 

2114 Акцизний податок                   1 000                    2 000   4 000 

2117 Рентна плата, у т. ч.:                   6 000                     1 000   - 

2117/3 
 -  плата за користування надрами 
(податок на воду) 

                  6 000                     1 000   
 

2118 
Податок з доходів фізичних осіб 
(НДФЛ) 

         3 264 000            4 885 000   7 488 000 

2119 
інші податки та збори 
(розшифрувати) 

      271 000          407 000   624 000   

2119/1 Військовий збір             271 000                407 000   624 000   

2120 
Сплата податків та зборів до місцевих 
бюджетів (податкові платежі), усього 
у тому числі: 

      471 000          463 000           482 000   

2122 
Плата за землю (у складі податку на 
майно) 

            469 000                461 000                 480 000   

2123 орендна плата в бюджет 30%                    2 000                     2 000                      2 000   

2130 Інші податки, збори на користь 
держави, усього , у тому числі: 

   3 939 000      5 913 000   9 154 000   

2133 
Внески до державних цільових 
фондів (ЕСВ) 

         3 931 000            5 904 000   9 154 000   

2124 
Інші податки та збори,  у тому 
числі: 

8 000 9 000 10 000 

2134/1 Ліцензії та патенти                   8 000                    8 000                      8 000   

2124/3 екологічний податок                    1 000                      2 000   

  УСЬОГО  14 379 000    21 511 000     28 762 000   

 

 На виконання Наказу Міністерства транспорту України від 11.11.2002 №798  

«Про фінансування робіт про реконструкцію будівлі за адресою пр. Перемоги, 14» 

та Договору доручення від 11.11.2002 №000/030-2002   у 2019 році ДП «Укрсервіс 

Мінтрансу» спільно з Міністерством  інфраструктури України   буде 

опрацьовувати питання  щодо виплат заборгованості з  поворотної фінансової 

допомоги згідно умов договорів та мирових угод, яка була надана підприємству в 

2003-2004 рр. на реконструкцію адміністративної будівлі Міністерством  

інфраструктури України. 

Повернення поворотної фінансової допомоги на реконструкцію адмінбудівлі 

МІУ ДП «Укрсервіс Мінтрансу»  може здійснювати за рахунок вільних грошових 

коштів, які залишаються після сплати першочергових обов'язкових платежів, а 

саме: поточних витрат на утримання будівлі, зарплати персоналу, соціальних 

виплат, інших податків і платежів до бюджету, проведення необхідної модернізації 

будівлі та інженерних систем, придбання основних засобів і нематеріальних 

активів і підтримки приміщень в належному стані відповідно законодавчих норм 

санітарії та безпеки. Тому враховуючи рівень планових надходжень підприємство 

не планує в  2019 році повертати усю суму заборгованості. 
Таблиця 8 

 

Інформація щодо поворотної фінансової допомоги на реконструкцію адміністративної 

будівлі Міністерства інфраструктури України  

Показник 
Сума, тис. 

грн. 
Примітка 

Загальна сума заборгованості станом 132 252,72 по договорам та угодам  
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01.01.2019 

  

Довідково: планова сума згідно графіка погашення заборгованості на 2018 

рік склала 13 млн. 117 тис. грн.,  на 2019  рік ?? млн. ?? тис. грн.  

 

 

5. Фінансовий результат 

 

 

Фінансовим планом ДП «Укрсервіс Мінтрансу» на 2019 рік планується 

беззбиткова діяльність підприємства. 

 
Таблиця 9 

Основні показники прибутковості  в 2015-2019 р.р. 

                                                                                                                                             тис. грн. 

Показник 
ФАКТ ПЛАН 

2015 2016 2017 2016 2017 2018 2019 

Валовий прибуток/збиток -14 748 -5 082 -1 615 4 393 1 990 6 133 -4 811 

Операційний прибуток/ 

збиток 
-19 027 -9 405 -9 395 -3 585 -6 007 -3 276 -18 283 

Чистий прибуток/збиток -18737 -9246 -9309 0 0 0 0 

Реальний чистий 

прибуток/збиток 

-6 427 2 438 2 155 13 280 11 808 11 460 10 050 без урахування амортизації, списання 

безнадійної дебіторської  заборгованості,  

металобрухту і ОЗ та оприбуткування 
металобрухту 

 

Слід зазначити, що  ДП «Укрсервіс Мінтрансу» отримує дохід від орендної 

плати бюджетних установ в розмірі 1 грн. на рік без урахування ПДВ незалежно 

від займаної площі згідно законодавства. Станом на 30.06.2018р. площа, що 

здається в оренду таким   бюджетним   установам  складає 9 374,35 кв. м.,  тобто  

близько 76 % корисної площі будівлі, таким чином підприємство недоотримує у 

2018 році  доходу у сумі 13 млн. 701тис. грн. без ПДВ. 

 

 

6. Висновки 

 
 

ДП «Укрсервіс Мінтрансу» вирішує самостійно (без державного 

фінансування) всі нагальні проблеми, які виникають в процесі діяльності, 

забезпечує життєдіяльність адміністративної будівлі, згідно норм чинного 

законодавства та Статуту підприємства своєчасно виплачує заробітну плату 

працівникам,  повністю виконує зобов’язання перед бюджетом та цільовими 

фондами а також поліпшує матеріально-технічну базу. 

 Затвердження фінансового плану ДП «Укрсервіс Мінтрансу» на 2019 рік 

сприятиме: 

 покращенню фінансового стану підприємства на плановий  рік та на 

перспективу; 
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 мінімізує негативний вплив інфляційних процесів економіки на фінансовий 

та технічний стан підприємства; 

  забезпечить наявність виробничих потужностей в частині створенню умов 

для стабільного та якісного  надання послуг орендарям та іншим споживачам ДП 

«Укрсервіс Мінтрансу»; 

 ефективному використанню державного майна та  підтримання його у 

належному технічному та санітарному стані;  

покращенню рівня доходів працівників підприємства, що  забезпечить в свою 

чергу,  зростання рівня ефективності праці.  

Враховуючи вищезазначене, просимо затвердити фінансовий план на 2019 

рік.  

 

 

 

Генеральний директор                                                                 Бут В.А. 
 

 

 

 

 

 
Виконавець: Шевченко Л.В. 
тел.  351-42-26 


