
Критерії для проведення аналізу показників фінансово-господарської діяльності за 2020 рік

Ритуальна служба СКІІ "Спсцкомбіиат ІІКПО"

Показники* Грошові (тис. грн) або натуральні Критерії (в) %(+/-) %(+/-)
одиниці планових показників показників минулого року

Осн«пзвні види діяльності: Відповідність діяльності підприємства:

1)Оі=>ганізація поховання померлих і надання 
рит>-^альних послуг згідно з договорами- 
замсг»вленнями;

мета створення підприємства, установи або 
організації: задоволення потреб населення в 
ритуальних послугах та насичення ринку 
України товарами та послугами високої якості, а 
також одержання відповідного прибутку.

2)Тс=»ргівля виробами, необхідними для надання 
рит>-^альних послуг.

X
завдання (функції) у Статуті (Положенні):

X X

3)Н ^здання населенню  послуг з перевезення тіл 
п о м е р л и х  та осіб, щ о  їх  супроводжують

а) задоволення потреб населення в ритуальних 
послугах

4)В&*конання робіт з  благоустрою місць 
похс=>вань та прилеглих територій відповідно до 
коїш  торису.

б) насичення ринку України товарами та 
послугами високої якості

в) одержання прибутку
Вир»- обничі показники (відповідно до галузевого 
спр»нмування) кількість поховань зміна обсягів виробничих показників - п % -13%

Ф ін-^нсові показники:
Сукг~упний обсяг д о х о д у 104785 збільшення/зменшення -5% 26%
в т.»-^. чистий дохід (виручка) від реалізації 
про,—пукції (товарів, робіт, послуг) 90349 збільшення/зменшення -14% 17%

Сукг уупний обсяг в и т р а т 104725 збільшення/зменшення -5% 23%
чисг гий прибуток 60 збільшення/ зменшення 14% 0%

дебЖ торська/кредиторська заборгованість
Д еб іторська заборгован ість  4871 т. грн; 
К ред иторська  заборгован ість  15006 т. 

грн.
збільшення/зменшення

Д еб іторська заб о р го ван ість
-16% ;

К редиторська заб о р го ван ість  
-22% .

Д ебіторська заборгован ість  
-16% ;

К редиторська заборгован ість  
-22%.

коптити, отримані з  державного/місцевого 
бюдцжету

68142 вплив бюджетних коштів на фінансовий 
результат та їх цільове використання -9% 26%

к а п іт а л ь н і інвестиідії 29779 освоєння капітальних інвестицій -22% 26%

чис «^льність персоналу 404 збільшення заробітної плати, кількість вакансій -17% -1%

Сер»едня заробітна плата штатного працівника 10845. збільшення заробітної плати 15% 15%
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