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Звіт керівника

про підсумки фінансово-господарської діяльності
КП «АГРОЗНАМ'ЯНКА»
1.

Загальні відомості

КП «АГРОЗНАМ'ЯНКА» створено у 2009 році та має наступну структуру:
Дільниця благоустрію -

25,5 одиниць;

АУП - 3 од.

Станом на 30.06.2019 року на підприємстві працювало 25 людині з них 23- благоустрій та 3-АУП.
2. Формування доходно!' частини фінансового плану
Доходи підприємства формуються за рахунок надання послуг:
-Вивіз ТПВ;
„
- капітальний та поточний ремонт доріг;
-надання приміщення в оренду;
-захоронения невідомих;
-інші платні послуги.
Виконання робіт по капітальному,поточному ремонту доріг, громадських робіт, захоронения невідомих
небіжчиків проводиться за рахунок коштів, наданих з міського бюджету.
Вивіз ТПВ та інші платні послуги надаються згідно розрахованих на підприємстві калькуляції та відповідно
діючого законодавства.
За 2 квартал 2019 рік дохідна частина на підприємстві виконана на 124 відсотків в зв'язку з розвитком
підприємства.
За діяльністю підприємства складає 100,8 відсотків від планових.
3. Формування витратної частини фінансового плану
За звітний період була проведена роз'яснювальна робота серед жителів села та було укладено 9 договорів
та на 7 баків з населенням по вивозу сміття, якій вивозиться згідно угодженого графіку. Взагалі укладено 145 та 32
договорів відповідно. Постійно проводиться робота щодо утримання в належному стані парків, вулиць, дитячих
майданчиків, парканів, пам'ятників, меморіалів на території села. Виконання зазначених заходів потребують
певних затрат.
Витрати на оплату праці сформовані згідно з затвердженим штатним розписом на 2019 рік, розміри
визначені законодавством і співвідносяться з доходами. Чисельність працівників планова - згідно штатного
розпису, розрахована згідно нормативів.
Д.Очікуванні фінансові результати
За 2 квартал 2019 рік підприємство спрацювало без прибутку ( виручка від вивозу ТПВ та оренди була
витрачена на сплату податків, покупку канцтоварів, ремонт оргтехніки, сплату банківських послуг).
5.Розподіл чистого прибутку
Прибуток за 2сквартал 2019 рік складає 0 грн.
6. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Фактичний обсяг надходжень платежів до бюджету та ЄСВ за 2 квартал 2019 рік більше ніж за відповідний
період минулого року за рахунок збільшення кількості робітників та розміру мінімальної заробітної плати.
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