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про фiнансово-госIIодарську дiяльнiсть кпомР <Обухiвтеплотрансбуд>

за 2018 piK.

облiкова чисельнiсть прашiвникiв станом на 01.01.2019р,становить -

40.од.Середньооблiкова чисельнiсть шr,атних праt-tiвникiв за 20l8p -38 од,

Формlzвання прибуткч п iдпрлtел,tства

обсягtr lIадхо.il)i(еilь гроIхових ксlltt,t,itз на банкitзсьtti рахунки за 20 l8p.-

9303,5 тис.грLl..плановий пока:]н1.1tt-l20З11 "гис.грн.13идатки I,рошових кошr-iв за

20l8 р. -9181,Зтис.грн,плановi видатки- l18l8 тис.грн. Зшtеншення l]адходжень-

зменшення робiт по проведенню капiтальних ремtонтiв,реконстрvкцiт теп"цових

N,lереж,транспортуваннi тепловот енергiт. Залишоlt ltоштiв на

01 .0 t .20l яр - 1]2,2 тис.грн, OcHoBHi показники балансу пiдприемства за звiтний

перiо_l:

1
тис, грн.

вид дiяльностi Чистийt

дохiд
Вiлтраr,и Фiн.результат

транспортування т/е б l з4.4- б l46.3 -l 1,9

реконструкl]iя,rа капiта:tьний

ремонт
теплових \,lepe)K

505,6 501 ,8 +з,8

автопослуги 569,6 689,7 _l)o l

оренда прим i щень,стоя нка
автомобiлiв

280.9 257,4 -r2З.5

утримання дорiг в зимовий
перiод
(оплата послуг iнших
пiдприеb,rcTB)

2б0,0 260,0

Всього 7750,5 785 5,2

Iншi доходи 116,2 +||6л2

Всього по пiдприемству 7866,1 785 5,2 +l1,5

Актив на початок
звi,гного
пеtэiодy

На кiнець
звiт,ного
перiоду

OcHoBHi засоби 5272 2880

Запаси 148.6 llý Гl

/{еб iTopc bl<a заборго BztH icTb за
,говари,роботи, посJlуги

lз69,5 1445,3

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з 0,1



оюдя{етом
Грошовi кошти, та ix еквiваленти ),7 5 1,7) 1

Пасив

Зареестрований капiтал 7999 7999
Нерсlзполiлени й I t рltбч,rок ( негrо крити й зби"l,оrr) -l7lз -2l 84.5
Поточна Kpei]иTopcbtta заборговаьtiсть за
товари .роботи.ttосл\1I,и 8 i.4 з7,6
розрах},,нкамлt з бюджеr,ом lJ,,б 105.0
poзpax},,HKaitttt зi с грахування 26.8 26,0
розрахунками з оплати працi lз6,5 162,9
Ба;lанс 6866.9 4949.8

За 20l8p. пidпрuемсmвl лltл€ прuб"уmок в розлtiрi 11,5 m.zpH.

Збитки на пiлприемствi по автопослугах виникли з наступних причин:
Автотрансгlорт (самоскид,автонавантажувач. пiсtсорозltидач) бirrьш задiянi д;lя роботи

в зип,Iовий перiод для утримання лорiг. В лiтнiй лерiол даний транспор,г працюс
Для внl'r'рiшl-tiх потреб пiдприсшлства ( об,цаrштування територiТ пiсля гIроведення
аварiЙних peмtoHTiB lIa t\lepe)l(ax теплогIостачання).шо зN.lснш\,(] витра,ги пiдприсtчtства на
YTptj \laH ня те п.lо вих ]\,l ерех(.

4, Фонл оп,lаl,и праlli за 20l 8 р.- 4З23.З тис.грн lI.;.IaH- 4l55 .I.ис.грн,

Сер-lелньоr.лiсячна заробiтна п.пата Ila одного гlраrliвника -план- 8858 грн.. (laKT- 92lб грн.
Заборгованiсть по заробiтнiй платi та плате)Iiам до бк]д)Iiетч вiдсч-гня.

б. Структура dlоrrдч оплати працi штаl,них працiвникiв

Ф о н с) о п",t а tll tt пра ц i (|yt а l t ар ахув ан ь, l11 Ll с ?р н. ]Iumо.v.а вLlzа в зLlzа:lьному
Ф()п

Основна заробiтна плата 2з62,8 51,7

flодаткова заробiтна плата з

неТ:
l560,9 з8,4

I{адоавки та доплати 2l 1,6 12,"/
гlрепл iT,га ви нагqроllи l449,з 87,3
Заохочr,ва.пьнi ,l,a

комгIенсацiйнi виttлати
20, l 0,4

Оплата вiдпусток ),7q 5 6.5
ФоП Bcbozo 4323.3 l00%



{
7.Питання,яlti по,гребуюr,ь вирiшення д,lя покращеtjtlя фiнансово-l,осподарськоТ дtяльностt

tliлприсмс,гва:

1.Прилбання технiки для утриN,lання дорiг в зимовий гrерiод (lliскорозкидач) а

тако;1t майстернi на колесах для гlроведення аварiйних l,а капi,гальних pett,toHTiB

теплових мерех(.
2.Придбання пошукового присl,рою для оператиI]ноГО ЗНаХОЛ'/l(ення витоltiв в,геплових

lчtережах.

З.Знахсlдження заN{овНикiв длЯ виконання реN4онтних та булiвельних робiт з укладенням
цоговорiв згiдно норм чинного законодавства"

' Р < О бу xiB mе пл о mр а нс б; П.Г./|емченко

lдентиф iкацiйний

SgrЬ'Ё.*


