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Продовження додатка 3

Таблиця 6  

Код за ЄДРПОУ

1

                                                                 3 833,3 

                                                                 3 853,3 працівники

адміністративно-управлінський персонал

                                          94,5 

                                           78,5 

                                                              4 166,7 

                                                                      61 

                                                              4 276,2 

                                              (1)

                                            133 

                                                                     63 

                                                             4 523,8 

                                                              6 666,7 

                                         103,2 

                                           97,9                                              (87)

                                                               4 300,0 

                                                               4 080,0 

                                                               5 233,3 

                                                              4 166,7 

                                         112,2 

                                          94,5 

                                           78,5 

                                         103,2 

                                          (248)

                                        (1 433)

                                              (5)

                                              (4)

                                                0 

                                           97,9 

                                                                     13 

                                                                      70 

                                                                      90 

                                                                      16 

                                                                      13 

                                                                     63 

                                                                     95 

                                                                     20 

3

                                                                        1 

_____________________________________________________________ДП "Їдальня "_____________________________________________________

(найменування підприємства)

      1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

      Загальна інформація про підприємство (резюме)Фонд оплати праці за планом 95,0 тис.гривень, та фактично 98,7 тис.гривень.Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної і часткової зайнятості 7 (сім) осіб

Інформація

до фінансового плану на 1 квавртал 2019 року

                                                                       1 

План

звітного періоду

Відхилення,  +/–
(Факт звітного періоду /

План звітного періоду)

Виконання, %
(Факт звітного періоду /

План звітного періоду)

6

                                        100,0 

5

                                              -   

Факт

звітного періоду

                                                                        1 

2

Вид діяльностіНайменування підприємства

                                         100,0 

                                              -   

                                        103,9 

                                              -   

                                         100,0 

                                              -   

      2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

                                                                     20 

4

                                         103,2                                                 0                                                                       13 

                                                                      16                                               (4)                                            78,5 

                                                4 

                                         100,0 

                                                                        12 

                                                                        58                                                 8 

3

                                                                       7 

                                                                       1 

                                                                      99 

                                                                       5                                                                         5 

                                                                     95 

                                                                     13 

працівники

Фонд оплати праці, тис. грн,

у тому числі:

директор

                                                                          1 

                                                                        84 

                                                                          1 

                                                                          5 

                                                                        84 

                                                                        15 

Найменування показника

                                                                        7 

Факт

відповідного періоду минулого року

2

                                                                          7 

1

Середня кількість працівників (штатних

працівників, зовнішніх сумісників та працівників,

що працюють за цивільно-правовими договорами),

у тому числі:

Витрати на оплату праці,

тис. грн, у тому числі:

директор

адміністративно-управлінський персонал

директор

адміністративно-управлінський персонал

адміністративно-управлінський персонал

працівники

Середньомісячні витрати на оплату праці

одного працівника (грн), усього,

у тому числі:

директор

працівники                                                                         58 

                                                                        15 

                                                                        12 

                                                                4 000,0 

                                                                 4 900,0 
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чистий дохід  

від реалізації 

продукції 

(товарів, 

робіт, послуг),     

тис. грн

кількість 

продукції/             

наданих 

послуг, 

одиниця 

виміру

ціна одиниці     

(вартість  

продукції/     

наданих 

послуг), грн

чистий дохід  

від реалізації 

продукції 

(товарів, 

робіт, 

послуг),     

тис. грн

кількість 

продукції/             

наданих 

послуг, 

одиниця 

виміру

ціна одиниці     

(вартість  

продукції/     

наданих 

послуг), грн

чистий дохід  

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг),     

тис. грн

кількість 

продукції/             

наданих 

послуг, 

одиниця 

виміру

ціна одиниці     

(вартість  

продукції/     

наданих 

послуг), грн

чистий дохід  

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

кількість 

продукції/     

наданих 

послуг 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                 200                 236                    36                     -                       -   117,9 #ДЕЛ/0!

                    -                       -                       -   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

                    -                       -                       -   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

                    -                       -                       -   #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

                200                236                    36 

Найменування  банку

1

Усього

Найменування видів діяльності за КВЕД

Факт

Усього

1

56.29

      3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

План

х х

Заборгованість за кредитами 

на початок звітного періоду
Зобов'язання

Отримано залучених коштів за звітний період

план

                                              -                                              -                                               -                                                -   

                                              -   

                                              -                                                 -   

4 5

Повернено залучених коштів за звітний період

план факт

Заборгованість на кінець 

звітного періоду

Довгострокові зобов'язання, усього 

1 2 3

      5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

х

                                              -   

5

факт

6 7

Усього

у тому числі:

Інші фінансові зобов'язання, усього

Короткострокові зобов'язання, усього

у тому числі:

                                              -   

у тому числі: 

                                              -   

3 6

Дата видачі / погашення (графік)
Заборгованість на останню 

дату
Забезпечення

Вид кредитного продукту та 

цільове призначення 

72 4

          

Сума, валюта за договорами 

Відхилення,  +/– Виконання, %

      4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Процентна ставка
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                                          94,5 

                                           78,5 

                                         103,2 

                                           97,9 

                                         112,2 

                                          94,5 

                                           78,5 

                                         103,2 

                                           97,9 

3

_____________________________________________________________ДП "Їдальня "_____________________________________________________

(найменування підприємства)

      1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

      Загальна інформація про підприємство (резюме)Фонд оплати праці за планом 95,0 тис.гривень, та фактично 98,7 тис.гривень.Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної і часткової зайнятості 7 (сім) осіб

Інформація

до фінансового плану на 1 квавртал 2019 року

Виконання, %
(Факт звітного періоду /

План звітного періоду)

6

                                        100,0 

Вид діяльності

                                         100,0 

                                        103,9 

                                         100,0 

      2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

                                         103,2 

                                           78,5 

                                         100,0 
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зміна ціни 

одиниці  

(вартості 

продукції/     

наданих 

послуг)

13

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

#ДЕЛ/0!

                                              -   

Заборгованість на кінець 

звітного періоду

      5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

                                              -   

7

                                              -   

                                              -   

Забезпечення

7

Виконання, %

      4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства


