
 

 
         Додаток № 2  

       до Контракту   від «11» вересня 2019р. 

 

 

ЗВІТ  

         керівника підприємства про виконання показників ефективності 

          використання державного майна і прибутку, а також 

майнового стану підприємства  

 

     

     Керівник підприємства   -    Бузинний  Микола  Володимирович 

   

Підприємство  -   Білоцерківська  дослідно-селекційна станція   

( 09175 п/в Мала Вільшанка    Білоцерківський район, Київська область) 
                  (назва, юридична адреса) 

 

     Орган, що  уповноважений  управляти   відповідним   державним майном  - 

 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії 

аграрних наук України уклав контракт з керівником підприємства - 

  Бузинним  Миколою  Володимировичем 

               (прізвище, ім’я та по батькові керівника  підприємства) 

 

     Термін дії контракту  -  з 12 вересня   2019 р. по    11 вересня   2024 р.  

 

     Звітний період (квартал, рік)  -   12 місяців   2019 рік 

 

 

Показники 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

контрактом* 

(фінансовим 

планом) 

за 12 місяців 

2019р. 

Фактичне 

виконання 

за 

12 місяців 

2019р 

        I. Показники ефективності використання 

державного майна і прибутку  

 

  
  

    

1. Прибуток до оподаткування тис. грн. 1010,0 1153,0 

2. Інвестиції у розвиток виробничої сфери за 

рахунок  власних та залучених коштів, всього 

 

тис. грн. 

 

4596,0 

 

10083,0 

у тому числі:     

      -  капітальні інвестиції   1400,0 1791,0 

     -  модернізація, модифікація  (добудова,      

дообладнання, реконструкція) основних фондів 
 300,0 1026,0 

     - приріст оборотних активів підприємства (+,-) тис. грн. +2896,0* +7266,0 

  3. Сплата  податків  і  зборів  (обов'язкових  

платежів)   до бюджетів та до державних цільових 

фондів, всього 

 

тис. грн. 

 

10531,0 

 

13393,0 

в тому числі: - Єдиний внесок на 

загальнообов’язкове   соціальне страхування   

 3036,0 3038,0 

-  Військовий збір  208,0 235,0 

-  ПДВ 

 

 3200,0 6210,0 



 

Показники 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

контрактом* 

(фінансовим 

планом) 

за 12місяців 

2019р. 

Фактичне 

виконання 

за 

12 місяців 

2019р 

-  Рентна плата за користування надрами  12,0 12,0 

-  Єдиний внесок с.-г. виробників 4 групи  1140,0 1136,0 

-  Відрахування частини чистого прибутку  437,0 - 

- Податок на прибуток  - - 

- Податок на землю  - - 

- Екологічний   податок      4,0 1,0 

- Податок на доходи фізичних осіб  2484,0 2751,0 

- Інші  (податок на нерухоме майно)  10,0 10,0 

5. Погашення  податкового  боргу,  у тому числі 

розстроченого або відстроченого 

тис. грн. - - 

    

6. Повернення позик,  кредитів та інших коштів,  

отриманих на поворотній основі з державного 

бюджету  

 

тис. грн. 

- - 

    

  7. Відшкодування  витрат  державного  

бюджету,  пов'язаних  з виконанням гарантійних 

зобов'язань 

тис. грн. - - 

    

II. Показники майнового стану підприємства                                

     

 8. Необоротні активи                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

тис. грн. 

 

33800,0 

 

34424,0 

в тому числі:    

-Нематеріальні активи    

     - первісна вартість   19155,0* 19155,0 

-  Незавершені  капітальні інвестиції  718,0* 718,0 

 - Основні засоби:    

     -   первісна вартість   37173,0* 38714,0 

     -  знос, відсотків  % 61,5 62,7 

-  Довгострокові біологічні активи    

      -  первісна вартість довгострокових        

біологічних активів 

 28,0* 142,0 

     9. Оборотні активи                                                                                                                                                                                                                      тис. грн. 19600 33942,0 

в тому числі:         

     -  Запаси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     22086,0* 27363,0 

     - Поточні біологічні активи  24,0* 137,0 

     -  Дебіторська заборгованість   3000,0* 5829,0 

     -  Поточні  фінансові інвестиції   - - 

     -  Гроші та їх еквіваленти  762,0 584,0 

    

     10. Власний капітал тис. грн. 51005,0* 52158,0 

    

     11. Кредиторська заборгованість* тис. грн. 9856,0* 16154,0 

в тому числі:    

     - за товари, роботи, послуги   5643,0* 10946,0 

в тому числі  -  прострочена  кредиторська 

заборгованість 

   



 

 

Показники 

Одиниця 

виміру 

Передбачено 

контрактом* 

(фінансовим 

планом) 

за 12 місяців 

2019р. 

Фактичне 

виконання 

за 

12місяців 

2019р 

- поточна кредиторська заборгованість за     

одержаними авансами 

 304,0* 32,0 

     -  розрахунки з бюджетом  1816,0* 845,0 

     -  розрахунки зі страхування  0* 77,0 

     -  розрахунки з оплати праці  546,0* 609,0 

- інша кредиторська заборгованість  88,0* 170,0 

в тому числі  -  прострочена заборгованість з 

заробітної плати 

 - - 

-  поточні забезпечення  1459* 1476,0 

- Поточні кредити банків   1999,0 

13. Дебіторська заборгованість  3000,0* 5829,0 

в тому числі  -  прострочена дебіторська  

заборгованість  

   

12. Рівень мінімальної заробітної  плати грн. 4173 4173 

    

 ІІІ. Виконання фінансового плану за 

показниками: 

   

1.Чистого доходу (виручки) від реалізації 

продукції (товарів, робіт,послуг) 

тис. грн. 53430,0 60848,0 

      2.Чистого прибутку. тис. грн. 1010,0 1153,0 

3.Капітальних інвестицій. тис. грн. 1700,0 1791,0 

    

ІУ. Показники фінансової діяльності та стану 

основних засобів (в межах нормативних 

значень):* 

   

1. Коефіцієнт фінансової стійкості 

 (більше 1 - визначається діленням власного 

капіталу на суму поточних та довгострокових 

зобов'язань). 

 

 5,2 3,2 

2.Коефіцієнт рентабельності діяльності  

(більше 0,01% визначається діленням чистого 

прибутку на виручку від реалізації). 

 5,1 1,9 

   3.Коефіцієнт покриття 

 (більше 1 - визначається діленням оборотних 

активів на зобов'язання ). 

 

 2,7 2,1 

   4.Коефіцієнт забезпечення власними 

коштами  

(більше 0,1 - визначається діленням різниці 

оборотних активів та поточних зобов'язань на 

суму оборотних активів). 

 0,63 0,52 



 

    5. Коефіцієнт зносу основних засобів 

 (до 70% - визначається діленням суми зносу на 

первісну вартість основних засобів). 

 

 61,5 62,7 

*аналогічний період минулого року 

 

Керівник підприємства    _______________        (Бузинний  М.В.) 
« 03 » лютого  2020 р. 


