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до Порядrсу складання, затвердження та контролю
виконаннJI фiнансового плану суб'екга господарювання
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(пуlкг 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(н;

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО

(пооада, прiзвище m власне iм'я, дата, пiдпrc

(найменування органу, яким погодкено фrнйБ;fi;Б
пооада, прrзвище та власfiе iм'я, дата, пiдпис

змш до завердreного

,л
кт"

проешо-вшц}к}tsшЕй Ъ наково-дослiдшй шстrг}т морш 1?@спорту

цержФЕоi чаФц у шцmому кшiтшi

шов!йрк+l рк



податок на прIfirчгок пtдприемсв

податок на додану вартrсъ, що пiдша. uiдшод}*щ "GБ@"uпiдсулпtм звimого перiоду

вlдрщрщ часш чистого пр"бl*i дФйБщйlfrБЙ"

вlдрц)вщ ча.ш чисого прибlш<у господарсьшйJББййЫйl-
@TJmoMy кштщi м бЬше 5О вiдсокiв кчй (чаmок)Ьежаъ держшi,на вщry дшiдеrцЬ ца дgрдщЕу часку

Усього впплат па кори-ilфrи

(ЧИСIЙ фlншсовrЙ р€зуБтат, рядок 1 2О0 / чисцд: дохй вц реuiзацliпрод}rcIii (ToBapiB, робiт, посr5т), рядок 1 О00) х 1 00. %

!}ffi Ф'О*"О"* Р€ЗУ,Ътат. рялок l20O / BapTicъ щreiв, рядак 602о) х

f Енr,аоOБнlФ власного кщlтщ
(чиmй фiншсовлй реЪуmtт, ря,док l2O0 / власвй кштад рядок 608О) х

(EBITDA, ря,док 1310 / иqtй дохй вiд решiзацii продукцii (товарЬ, робiт,посл}т), рядок I 000) х l 00, %

(власшд; щiтщ, рядок бо80 / (довгоороковi юбовlязш, рддок бО3О +
поточнi зобов|язфtщ ряцо( 604O)j

сluа зносу, рялок 6003 ,/ первiсна варr.iсъ основш засобiв, рядок бОО2)

щц усього, у тому числ

щшц усього, у тому Wсд;

поточна кредшорська заборговшiсъ зiБирЕlйБйJББй
поточва кредщорська заборговшсъ за розрil)жм з

зобов'язання i забезпечеiш, у rcЙу чuЙii

Заборr 3а КРеДmМН На ПОЧаТОК Ii{

Огримапо залученЕх

довгостроков1

короцостроков1 зобовИffi

усього| Jr юi ,



Повернепо залучених коштiв, усього, у -му "ийi

про персоЕал та витратц на ошатупрацiвникiв (штампрацЬжв,iоiнЙ
qмlажш та IФацвшв, жi прашюъ за цтЬно-пршовши
договорщи) уIоuучислi:

вптрап на оплаry працi одного

Сергй НIКУЛIЕ

-l!
rп'{п,{
Ф
Оl
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I. Iнформацiя до фiнансового плану

l. Першiк пiлприсмсв, якi вмюченi до ювсшiдованого (зведевого} фiнансового плану

пiдпрпемmа (код

доходiв/вицlат

Наfuuенрш вrrдЬ дiяльноеi за
квЕд

реul3ацl1
продlкцir (товарЬ,

робrт, посrцт), mс,
грн

тешlWа дrяьцlФ. н,в

плаЕушся згцЕо црогff озш

макроекономiчж показжЬ до

плац/еъся зIцно прогнозщ
макроекономiчш показшЕ до

на сировш{у та ocHoBHl маreрlш

штомобiлiв пiдприwша дш
забезпечеш безперервного

показffiiв та обсяь ообiт

ВrФатц що здйсrcюъся дщ пйlрwffi
об'екъв робочому m (лроведеш
ремонry, reшiшого огляду, нщлдду,
обсл}товувм тощо)

техобоцтовlвш пiфтв в охорошо
-пожешоi сигнш iзil]i, виробffi oi
тешiхи в резервшй фо.rд на ремоrm

реша шата за корист}зffi надрши

рщrоqаmщ pec}.РcoM укрщ m

виграш за робffi ъ посJým сторошж

вIФобшого процесу та субпiдряЕц
робош, проведеш обов'язковж



ь
вЕт,аш m вцряджещ

процесу та пцтрw}щ у робочому
стщl осtsовщ засобiв

виrраft на лщеm}ъш. серmфiкiliю
згIдно зщонодФсва пцензJвщ
дiяftностi йс шгуry i ршiосгшli м

цри виlздl в зщордош1 вlдрджеш

процесу m пцтрwуъш у робочому
стшl основщ засобь

ореIца прщшв дш Фом судЕа та
бlрового пошошу, жi знжодшся ш

пос"ъти зв'вку. ImepHm. перiодmr
вцдщ, поштоэi паiл}ти тощо

в тцlшlтшя свосчасш IФоекм та

податок до мlсц€вого

iнсtгryпl (ншчш, сейнарr1
сшпозiуми, форlтr4 вистшки тощо)

продущiЦ вшраm необхiднi дш

с]Ераводжеш прогршноIо
забезпечеш дш виробшого



ilе!чвщ с_\']1ен

судна, ж!й знцодrъся Еа
lнсмг}ту кАтЕр БУксиР
ГИРОГРАФ та

вшгратr4 пов'яшi з вшориеш вmсш

виграм на аудmорськI пос,чги

аморшацlя ооцовщ засобв i
немаreрiшш шшЬ
зilшЕогоФодарського призmчеш виробшого процесу (комп'ютерна

тешка, коrдшliонери п iншi

засобiв та рошi, що мiш
зшшЕогосцодарське првючещ

ЕrфашнаФрцувм
зщшногосцодарського церсонФц/ плацуеъся оЬов|вкове стрцрш

персонапу гIри виiзд] в зкордоmi

вrграш ffi утрщш основщ
iшж необором жшiв

uтощо, зшеffi вlд щfl

подаftи до даржФного m
в шсцевi бюджщr (земешшлi
податок тощо)

лодажи та жовtщаreжi



4

на збJп, у шму числi

виrрап й збершщ m )дщовку

аморfrзацlя осЕовщ 9собiв i
Heмarepiшffi щmЬ

замовщlв к в м€щ Украiш тж i

вцпрФка проджцli m reмlщоi
док}uеtrmцii зшовщщ, в межм

раст1 у кож)Фсж торгц тещернi

наявнlФ вщм кошiв на
поточщ рацжц дш вжористffi

у господарськоi дiяльностi Е

визншl с)ruи штрафш, пею, неуФойок m
iщ сашiй за порl*a* ,оЪaолор"о*^

вцзшшко]:mнарцужу

зшщовшо згйно дiюш Еа 202i DiK

ЕаfrЕlсъ вщм кошьпа
поточщ рц]жщ для вкористffi
у господарсъкоI дiяьноqi m

договорв орецди по вцшкод]вш
вцграт на комlшшнi посlцм та

навнlФ вmм кошiвm
цотощрах}жц дшжориtrщ
у господарькоi дiшпооi m

плануеъся вцпршка прод}шIii ъ
тещrWоi докJшеmацii заyовffiаu. s

та за кордон



8

эIiдЕо ЗУ "Про rтрофесйнi спiжr1 ix
прша m гаршiдiяшностi'' ст- 44 m
колещного лог, та Пку
зшщовшо згiдно дiючщ на 2021

згцно Ф,2 Зу "1lpo розмiр внескЬ на

вшФаш m к}пш - продж iнозешоi

яааюФ вщм кощiвffi
ПОТОЩ РЦ)ЖЦДШЭЖОРИФЩ
у господарськоi дiшноmi вкощмкурсувщ
плаIryеъся дш ибезпечеш iшB

учаФ робlмц lЕсшJiъ, у KoМlcrж

вцшкод)вщ вrграт m доФФку пiвгово]
вццкод)вш вЕграт m доФшку
пЬговц пеясй згiдно зжонодаЪша

вrцlаш дш 1часп у refiдера

на вmрам вцповiдто до колешного
ССВ та подащ з вжiдrоiiдопшщи

Iпшi доходш, усього, у шФ



q
J

податок на црибlток i 8 9/0

вlд прщеноi дiяьностi пiсщ

дlяБностi, рядок 1100

мц{ус операцйц дохqди вЙ к]Фсовж
рlзшъ, рядок l 071

шс з!ачнl нетщовi операцiйнi втц)аЕ,
ря,док l082

ВИГраш На сировшýi та ocEoBHi Marepiш
вкФаfr на пmо та ецергй

цl поквl]ffi вlдрlзffiся на cwy
фмноi вартоiп показща
"Незаершене виробшmо, нщнim
кого у фiншсовому шшi не

KJФcoBl рlзЕщr

Керiвlпп.с

посада) Сергiй НIКУЛIЕ



,{о

ll. Розрахушси з бюдлtетом
Найаен}ъш показнrка Код

рядка

Фжт шrшr1rлого

року

ГIЛЩ ПОТОЧВОГО

року

IIроmоз на

поточшй рй

ГLwовIй рш
(усього) I

У тому числi за.ква5lта

|4
п ш IV

lo |1 8 9 l0
l .ллл

lалишок нерозподiленого приб;тьа (iепоктитого збшlсу) на початок звiтвого
,ерrоду

802 889 221 22з 221,
20о0 ]з8 1 945 2з з8 38 42 4i 52
2005 з29

2005/1 з29

2009 1з8 1 945 352

(О4l)

38

( ,l1 )

з8

( 1,7,7

42 41 52

2010 5l7 ( ?l0 ( 178 ) l79 ( 11,7

Iерюlши }frlтарш пi.цrриемсвши та ж об'еднши до держшного бюдхеry 20l l 51,7 ) ( 7l0 642 7l1 11 1]8 119 ( 111
осподарФкши товариФщц у сmт}п{ому кшiтшi м бiще 50 вiдсошiв щцiй
чаФок) ншежаъ держшL на вшаry лшiаешiв 2о|2 )

)
20]'2il )

2020

20з0 (
) ) ( ) ) )20з1 (
) ) ( ) ) )( ) ( ) ( )

)(
2040 t (

) (
)205о |46 448 ( з69 )фоЕд спощщ (ошаш тгралi)

Iтшi цш (розшфрраш)

з0 30 ( 30 з02050/1 146 448 ( з69 ) l20 ( зо з0 ( з0 з02060 98 140 l05 ( l0 I0 ) ( |0 12 )
шrBmpaм

206о/l

98
) (

)

Залишок нерозподiпеного прибрlсу (неп'окритого збrшg,) ца кiнець звiтвого
оерlоду

2060/2

2о7о

l40 i05 42 ) l0 l0 ) l0 ]2
23 ,7 5з4 38 54 4,| 52 54

rсього, 5r rcм5r числi: 2110 5 1?2 ,7 
1,61 ,]122

5 998 1 62в 1 461 1 45з l 456

-;г2111 1з2 155 l89 201 88 38 з0
21|2 4 780 6 020 6 452 4 984 1 246 | 246 | 246 l 246

тодаток m додаtý/ BapTim, що пйшас вiдшкодрш з бюджету зч .iлсl-кЙ
,вrЕого перlоду 211з ( ) (

) )

Вцрцу8щ часrш чистого прибlтку дерхФши }ътарlш шдгриемФм та ixо6'сднми

2114

21 1.5 458 654 721 460 201 84 84 91
2116

68

2l|,|
21 18

2l l9 з52 зз2 360 з4J 9з 9з 93
2119/1 2,76 260 2а,| 215 75 75 ,75

50

]шав податкiв m зборiв до мiсцеввх бюджшiв (подажовi платffi), усього, у:ому чцслi:

2119/2

2120

76 72 ,7з
72 18 l8 18 18

з бз4 4 360 4 2,7 з з68 962 962 962 482
2121 3 зо4 4 0з2 з 948 з 040 880 880 880 400

ореIцffа ]mта
286 288 288 288 12 ,72 ,72

72



i подаre та збори

l0вщрам mдосmку пLъговщ ъна1товц lшii

:ЗlТТY 1_i:*ЧИОГО ПРИбУП<У госПОдарськш товариФш4 у Фат}Фjому

:=:т,,"тi:,:i"__|_u 1ulожш шшiЙ (чаmокi шежаъ держшi, на вшаry
ts на дерщЕIу частý/

шесок на эшшнообов'язкове держшне со,ц**" ".рЫу"ш

рестру\-4/ризовм та вшстрочещ с]ru. шо fщшffi сщап в
роцl до оюджетlв та держшж uЬовж фондЬ

44

ffi*
*
и
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Iп. хкоштш мим методом
тому мсл1 за квартшши

[. Рух коштiв у результатi

Вируrка вй рецiзшj i пролфriGвфБ,

кощ Фонд/ сацrшного стржрш (лiкаршi тощо)
шщсш вlд почдщв 1 зшовffiв

надходжеш вцсоцЬ по шкц на поочш рultжж

повернеш до каси коштш шзвшй
цовернеffi дQ каси пощово вццщ суu заробimi пишi

за процлцю (товарц робщ та пФлJти)

14 412

кошш 1а корщоФроковщи зобов'пw,liому щ--

l зооов8щ з цодакв t зilорв" у тому числi
вlдрil]вffi часrш чисrcго гrриб}жу держw унimрюЙицrдприсмшм та ii об'еднm
вrдржрffi ча@ чистого прибlту госполарсъкшreiфйББйи, уФатляому кшiтмi м бЬше 5О вiдсшЬ ццй (часток) нuежаъ держшi,
на вmту двiдеlц ý ца дgрмЕу часку

реffiа шаа (зЬр за корист}ъiЩ радiочасщ о""r"о"

пшгови m наJщови пенсri



/3

надходжещ вц продажу щцй та

вц отршщ вцсокЬ

1нш1 основп фоцщr (офiсш меблr, KctrддIioнepl! спецодл

iншi осяовнi фондл (офiсшмебф коЕдщiънерIr 
"";u.o*;;;;j

1шц необором маreрimш *reв(комп'шрне.обладш, прибори та обладп* 
"фоО**о,,рЪrч*"*,1вшl ocHoBHl фонJц{ (офiсп меб_ч кон,Фfllонерц спецодя тоцо,

модерЕlза{lл модифкацц (лобулова, дообладнш, р*Б@йfrйiББiЙ

грошових юштiв вiд фiнапсовоi

щ кош за довгоmроковши зобоввми, у тому

за довлоФроковши зоЬов'лffiи. у l ому vслi;



ва сшаry Еборговшостi з фййййЙр-Бi

рух грошовпх юштiв за звiтний перiод

змш Dм к)Фсв на зmок кощв

ЕiЦ,*;&
Ф klп
l(еФw-d!х;, с
l.{ -Е_+
'lч- * ý fr,

_ь_ý Ф

;ti-*Y

СергйНIКУЛIН
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(без IUIB)

fv. Капiтальяi iнвеФицii

томy чисп за квартщм

ffi

{;--Tt}Ё#

к)фсовl

рiзшшli (сlма
основного

боргу) (+/-)

i фiнансовi зобов'язанш, усього,

показща

СергйНIКУЛIЕ(посада)

;4l
l*ý
ч
св



VL flжере.па lgпl,f ,Lrlbниx iнвестицiй

кредм коштв mс, трн (без ГIДВ)

YII. Капiтальне будiвппцтво (рялок 4010 табппцi I\)

Найяенrъш об'еmЬ ПeprBicHa бшшсова
вартiсъ введеш
потущоreй на

початок шщоваго
року

IIешершене
булЬшlшо на

початок шщоаого
року

проеmо_коцто-

рисноi докуменгацti
(стш розроблешtл

заверджеш, у pвi
заверджеffi зазmlш

орIщ,m
заЕерджено, в

вЬповiдшй докумеш)



4+

СергйНIКУЛIЕKepiBrпrrc

ffi


