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на поточний
рок

Показники

1. Доходи:
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Податок на додану вартість
Чистий дохід (виручка)
Інші операційні доходи
Інші доходи
Усього доходів
2.Витрати:
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Інші витрати
Усього витрат
3. Фінансовий результат:
Валовий прибуток (збиток)
Фінансовий результат від операційної діяльності
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
Чистий прибуток (збиток)
4. Додаткова інформація:
Чисельність працівників
в тому числі керівництва і ІТП
Середньомісячна заробітна плата
1 працюючого
Податкова заборгованість

Начальник
(посада)
Головний бухгалтер
(посада)

11240,6
1873,4
9367,2
150,0
9517,2

7835,8
800,0
800,0
9435,8

81,4
81,4

28
12
4900
_________ ___
(підпис)
___________________
(підпис)

_А.П. Гуртовий_
(ініціали, прізвище)
__ С.Ю. П’ятова____
(ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка до
фінансового плану підприємства на 2017 рік
КП «Новокаховське ШЕУ»
Підприємство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку,
враховуючи потреби на роботи, послуги та необхідність забезпечення господарського та
соціального розвитку.
Джерелами формування майна підприємства є доходи, отриманні від надання послуг
юридичним особам та суб’єктам господарювання.
Підприємство є одержувачами державних коштів, головним розпорядником яких є
місцевий бюджет Новокаховської міської ради.
Основною діяльністю підприємства КП «Новокаховське ШЕУ» є утримання та
ремонт вулично-дорожньої мережі міста та її елементів для забезпечення безперебійної
роботи автотранспорту та безпечного руху пішоходів на вулично-дорожній мережі міста.
Підприємство забезпечує ефективність використання майна в межах повноважень,
визначених міською радою.
В 2017 році підприємство планує продовжувати здійснювати:
- якісне утримання шляхів;
- своєчасний ремонт асфальтного покриття;
- утримання зливоприйомників та зливної каналізації, своєчасна їх очистка;
- утримання в належному технічному стані автомобільного транспорту
призначеного для ремонту автомобільних доріг та ліквідації аварій;
- утримання в належному стані асфальтобетонного заводу, адміністративних та
допоміжних приміщень;
- забезпечення матеріально –технічної бази підприємства;
- будівництво та ввдення в експлуатацію нових об’єктів благоустрою території
підприємства;
- виконання інших доручень міського голови та його заступників.
В 2017 році заплановано одержати дохід (виручка) від реалізації продукції
(товарів,робіт,послуг) всього у сумі 11240,6 тис.грн. у т.ч ПДВ -1873,4 тис.грн. а саме:
Від Новокаховського міськвиконкому – 5300,0 тис.грн. у т.ч.
- поточний ремонт доріг – 1200,0 тис.грн.,
- утримання та ремонт доріг-1000,0 тис.грн.,
- капітальний ремонт доріг -2300,0 тис.грн.,
- ремонт внутрішньо квартальних проїздів та прибудинковіх територій -800,0
тис.грн.
Від інших замовників – 3440,6 тис. грн.
Від виробництва асфальтобетону – 2500,0 тис.грн.
Всього чистий дохід (виручка) – 9367,2 тис.грн.
Інші доходи – 150,0 тис. грн. за рахунок оренди комунального майна.
Усього доходів – 9517,2 тис.грн.
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