Підприємство КП «Новокаховське ШЕУ»
Орган управління
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.
Місцезнаходження м. Нова Каховка вул.. Фабрична,6
Телефон (05549)71148; факс (05549)45203
Прізвище та ініціали керівника Гуртовий А.П.

Коди
05445209

За ЄДРПОУ
За СПОДУ
За КВЕД

52.21

Звіт про виконання фінансового плану підприємства
за РІК 2016 року
(квартал, півріччя, рік)
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)

Факт
минулого
Року
аналогічного
періоду

План
поточного
року зі
змінами

Факт у
звітному
періоді

Відхилення
(+,-)

Виконання
(%)

6817,0

9662,8

10340,6

+677,8

107,0

1636,2
8180,8
201,9
8382,7

1610,5
8052,3
54,0
147,3
8253,6

1723,4
8617,2
203,1
249,9
9070,2

+112,9
+564,9
+149,1
+102,6
+816,6

107,0
107,0
376,1
169,7
109,9

7392,4

7327,1

7460,9

+133,8

101,8

821,2

820,6

1510,7

+690,1

184,1

8213,6

8147,7

8971,6

+823,9

110,1

169,1

105,9

98,6

-7,3

93,1

169,1

105,9
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-7,3

93,1
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_________ ___
(підпис)
___________________
(підпис)

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

Пояснювальна записка до
Звіту про виконання фінансового плану підприємства
КП «Новокаховське ШЕУ»
за 2016 рік
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 2016 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.
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.
З метою вдосконалення системи дорожнього руху, підвищення
експлуатаційних показників та безпеки дорожнього руху на вуличній мережі
міста, за 2016 рік комунальним підприємством «Новокаховське ШЕУ»
виконаний поточний ремонт вулиць та тротуарів Нової Каховки 26132,03
кв.м. дорожнього покриття на суму 4244892,84 грн.
Виконаний капітальний ремонт ділянки дороги по пр-ту Дніпровському
5561,91 кв.м. на суму 1197508,20 грн.
Підприємство є одержувачами державних коштів, головним
розпорядником яких є місцевий бюджет Новокаховської міської ради.
За 2016 рік було одержано від Новокаховського міськвиконкому
головного розпорядника бюджетних коштів у сумі 1843804,52 тис.грн., або
100 відсотків при плані на рік зі змінами 1844359 грн., у т.ч.:
- по КФКВ 170703 «Видатки на проведення робіт, пов’язаних з
будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням доріг» при плані
на рік 1200000 грн., профінансовано 1199999,40 грн. або 100 відсотків до
плану, за звітний рік виконані роботи:
- по зимовому утриманню доріг на суму 321301,15 грн.,
- по ремонту та встановленню дорожніх знаків (69шт. - відремонтовано
та 40 шт. нових встановлено) на суму 66657,68 грн.,

- по утриманню та ремонту зливної каналізації - 59603,44 грн.,
- по утриманню та ремонту світлофорних об’єктів - 46527,52 грн.,
- по розчищенню, виправленню профілю, ремонту покриття доріжок
на суму 154973,28 грн.;
- ямковий ремонт доріг – 123,54 м.кв. - 26228,12 грн.;
- поточний ремонт тротуарів – 2440,7 м.кв. – 514639,64 грн.
- планування узбіч – 10068,58 грн.
По КФКВ 100101 «Житлово-експлуатаційне господарство» планові
призначення на рік зі змінами склали 344359 тис., освоєні кошти в сумі
343886,72 або 100 %, виконані роботи по поточному ремонту асфальтного
покриття прибудинкових територій та внутрішньо квартальних проїздів в
місті Новій Каховці, відремонтовано 2467,746 кв.м. дорожнього покриття.
По КФКВ 100302 «Комбінати комунальних підприємств, районні
виробничі об’єднання та інші підприємства, установи та організації
житлово-комунального господарства» при плані на рік 300000 тис.,
профінансовано 299918,40 грн. або 99,9 % до плану, касові видатки склали
299918,40 тис.грн, кошти використані на придбання матеріалів ( бітум
нафтовий 23,4 тон.- 194918,40 грн.; відсів 875 тон -105000 грн.).
Статутний
фонд
підприємства
встановлюється
засновником
Новокаховською міською радою, і станом на 01 листопада 2016 року
зареєстрованого капіталу у грошовому значенні становить 9848,4 тис.грн.
Зміни розміру статутного фонду здійснюються відповідно до чинного
законодавства України.
За 2016 рік підприємство отримало доходів - 9070,2 тис.грн. у т.ч.:
- Чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) – 8617,2
тис. грн., податок на добавлену вартість склав - 1723,4 тис.грн.
- Інші операційні доходи склали – 203,1тис. грн.. у т.ч. за рахунок
амортизації комунального майна - 66,6 тис. грн., за рахунок оренди
комунального майна – 136,5 тис.грн.,
- Інші доходи склали – 249,9 тис.грн. за рахунок безповоротної фінансової
допомоги від Новокаховського міськвиконкому.
За 2016 рік витрати підприємства склали 8971,6 тис. грн.. у т.ч.:
- Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг) – 7460,9 тис.грн.
- Інші операційні витрати склали - 1510,7 тис.грн.
Фінансовий результат за 2016 рік склав чистий прибуток у сумі 98,6 тис.грн.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги – станом на
01.01.2016 року складала 553,4 тис.грн., станом на 01.01.2017 року складає –
239,2 тис.грн., що у порівнянні з початком року зменшилась на 314,2
тис.грн., або 56,8 відсотока.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги станом на
01.01.2016 року складала 847,1 тис.грн., станом на 01.01.2017 року складає –
1837,2 тис.грн., що у порівнянні з початком року збільшилась на 990,1
тис.грн., це пояснюється тим що проведена передплата за товари.

Вартість власних необоротних активів станом на 01.01.2017 року складає
1506,2 тис.грн. з них:
- первісна вартість – 6362,6 тис.грн.;
- знос – 4856,4 тис.грн.;
- незавершені капітальні інвестиції – 113,9 грн.
Вартість власних оборотних активів (запасів) станом на 01.01.2017 року
складає 1427,3 тис.грн.
Начальник
КП Новокаховське ШЕУ

А.П. Гуртовий

Головний бухгалтер

С.Ю. П’ятова

