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Звіт про виконання фінансового плану підприємства 
за 2018 рік
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1. Доходи:
Дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг)

19816,8 15450,0 19956,8 +4506,8 129,2

Податок на додану вартість 3302,8 2575,0 3326,1 +751,1 129,2
Чистий дохід (виручка) 16514,0 12875,0 16630,7 +3755,7 129,2
Інші операційні доходи 318,0 239,0 +239,0
Інші доходи 416,5 110,0 - -110,0
Усього доходів 17248,5 12985,0 16869,7 +3884,7 129,9

2. Витрати
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг)

15068,4 10150,0 16479,0 +6329,0 162,4

Адміністративні витрати 969,4 1200,0 1095,4 -104,6 91,3
Витрати на збут
Інші операційні витрати 795,7 1000,0 877,6 -122,4 87,8
Інші витрати 500,0 492,8 -7,2 98,6
Усього витрат 16833,5 12850,0 18944,8 +6094,8 147,4

3. Фінансовий результат
Валовий прибуток (збиток)
Фінансовий результат від операційної 
діяльності
Фінансовий результат від звичайної 
діяльності до оподаткування

415,0 135,0 -2075,1

Чистий прибуток (збиток) 415,0 135,0 -2075,1

4. Додаткова інформація
Чисельність працівників 33 28 33
в тому числі керівництва і ІТП 12 12 12
Середньомісячна заробітна плата 
1 працюючого
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Пояснювальна записка до
Звіт у про виконання фінансового плану підприємст ва 

К П  «Новокаховське Ш ЕУ» за 2018 р ік

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.

На протязі 2018 року підприємство здійснювало:
— 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;
— виконання інших доручень міського голови та його заступників.

Підприємства 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, отримані від надання послуг юридичним 
особам та суб’єктам господарювання.

З метою вдосконалення системи дорожнього руху, підвищення експлуатаційних показників та 
безпеки дорожнього руху на вуличній мережі міста, за 2018 рік комунальним підприємством 
«Новокаховське ШЕУ» виконаний першочерговий поточний ремонт доріг Нової Каховки, а саме 
22927,7 кв.м дорожнього покриття на суму 5135,5 тис.грн.

Підприємство є одержувачами бюджетних коштів, головним розпорядником яких є місцевий 
бюджет Новокаховської міської ради.

За 2018 рік було одержано від Новокаховського міськвиконкому бюджетних коштів у сумі 
2990,1 тис. грн..

За 2018 року підприємство отримало доходів -16869,7 тис. грн., у тому числі:
— чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) — 16630,7 тис. грн.,
— інші операційні доходи склали -239,0 тис. грн.;

Витрати підприємства склали 18944,8 тис. грн., 
у тому числі:

— собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) -  16479,0 тис. грн.;
— Інші операційні витрати -  2465,8 тис.грн. у т.ч.: 

адміністративні витрати -  1095,4-іис. грн.;
інші операційні витрати -  877,6 тис.грн.; >

інші витрати -492,8тис. грш.;
Інші операційні витрати при плані на рік 2700,0 тис. грн.. склали 2465,8 тис. грн. або 91,3 відсотка. 
Заборгованості по заробітній платі та податкам до бюджету не має.

Дохід підприємства в 2018 році зріс на 378,8 тис.грн. або 2,2 % в порівнянні з минулим роком, але 
витрати збільшилась на 2111,3 тис.грн., що привило до збиткового фінансового результату.
Перевитрати виникли за рахунок збільшення собівартості реалізованих товарів, робіт та послуг, це 
пов’язано зі зростанням цін на сировину та матеріали які потрібні для ремонту доріг та виготовлення 
асфальтобетону. Також спричинили збитки роботи по усуненню порушень по ремонту дороги по 
проспекту Дніпровський які проводились за власний рахунок підприємства.
В результаті чого фінансовий результат fa, 2018 рік склав збиток у сумі 2075,1 тис. грн.

Начальник $
КП «Новокаховське ШЕУ» А.П.Гуртовий

Головний бухгалтер С.Ю. П’ятова


