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ПРО УПРАВЛlННЯ КП кЧЕРНlВЦlВОДОКАНАЛ))

зА нАслlдкАми дlяльностl у 2020 роцl

Коd €!РПОУ,:033617S0

Мiсцезнохоdsкення: 5802З, м. Чернiвцi, вул. Комунальнuкiв, 5.

L{еЙ 3BiT про управлiння КП кЧернiвцiводоканал)) за наслiдками дiяльностi
у2O2О роцi, складено вiдповiдно до вимог cTaTTi 11 <Загальнi вимоги до
фiнансовоi звiтностi>, 3У УкраIни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в YKpaTHi)) вiд 16 липня 1999 року Nq 905-XlY та е складовою частиною
звiryва н ня п i,l1п риемства.

flоговiрl Ng 353 вiд 16 липня 2O2t року.

l. опис: дlяльност! п!дпри€мствА

КП кЧернiвцiводоканал)) створене з метою забезпечення MicTa Чернiвцi

централiзованим постачанням холодноi води, водовiдведення та очищення
стiчних в(эд. Комунальне пiдприемство виконуе будiвельнi,
пусконалагод,жувальнi та проектнi роботи на об'ектах водопостаLiання та

водовiдведення, проводить лабораторне дослiдження якостi питноТ води та
стiчних вод, нада€ послуги встановлення, ремонry та метрологiчноТ повiрки
приладiв облiку води, нада€ послуги по усуненню засмiчень вуличних
каналiзацiйних мереж.

Комунальне пiдприемство кЧернiвцiводоканал>(надалi Комунальне
пiдприемствс,)засноване на комунальнiй власностiтериторiальноТ громади MicTa

Чернiвцi, здiйснюе свою дiяльнiсть на пiдставiдiючого законодавства УкраТни.

Пiдприемство € унiтарним i перебува€ у власностi територiальноТ громади
MicTa Чернiвui, в особi ЧернiвецькоТ MicbKoT ради(надалi Власник).

Комунальне пiдп ри€мство ма€ само стiйний бала нс, розрахун KoBi рахун ки

в установах банкiв, круглу печатку, веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до
вимог 3акону Украiни кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi>

вiд 16 липн!1 1999 року Ng 996-XlY та нацiональних Псложень(стандартiв)

бУхгаqтерý"Чt?I$яя{,НУ*r"rо""*,,р/р 2бо07о600о4498 мФо з562Е2, код зкпо зzlg0,72l



3дiйсннэючи право господарського вiданttя Комунальне пiдприемство
ВОлодiе, корисryеться та розпоряджа€ться зазначеним маЙном, з обмеженням
правомочностj розпорядження, щодо окремих видiв майна за згодою
ЧернiвецькоТ мiськоi ради в установленому порядку.

OcHoBHi вiдомостi про пiдприемство:

3а 2020 piK Комунальне пiдприемство кЧернiвцiводоканал)) здiйснювало

свою дiяльнiсть вiдповiдно до Статуry, остання редакцiя якого затверджена

Рiшенням ЧернiвецькоТ MicbKoT ради YIl скликання 01 липня 2О20 року N9,2224.

Основн ими видами дiяльностi були: централiзоване водопостачання та

водовiдведення вiдповiдно до отриманоТ лiцензiТ, проводить ремонти,
експлуатацilс, та обслуговування, як власних основних фондiв так i майна

комунал ьноТ власностi м. Чернiвцi.

В перспективi пiдприсмство плану€ продо8)+(увати здiЙснювати Ti ж ВидИ

дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективи подальшого розвитку пiдприемстВа

визначаються piBHeM ефективностi реалiзацii фiнансовоi, iнвестицiйноТ полiтик,

покращення кадрового забезпечення, успiшноi реалiзацiт маркетингових

програм тощо.

Станом, на 31 грудня 2020 року на балансj кП кЧернiвцiводоканал>

облiковують(:я ocHoBHi засоби первинною вартiстю 316995,0 тис. грн.

Найменування Комунал ьне пiдп ри€мство
кЧернiвцiводоканал>

Скорочене н айменува н ня КП к Чернiвцiводока нал ))

Орга нiза цiйно-п ра вова форма Комунал ьне п iдп ри€мство
Код €flРПО)' 03361780
Мiсцезнаходження пiдпри€мства 5802З, м. Чернiвцi, вул.

Комунальникiв,5
Фактична ад,реса 58023, м. Чернiвцi, вул.

Комунальникiв,5
Телефон/факс 037(2)542538

,Щата держаt}ноТ реестра цiТ 23 квiтня 1993 року
lндивiдуа льний податковий номер 0з3617824128
Перелiк засновникiв Чернiвецька MicbKa рада
Банкiвськi рrэквiзити Р/р UA

103563340000026001300391988 в

Чернiвецькому обласному уп ра влян Hi

АТ кОщадбанк>

Вид дiяльностi 36.00 водопостачання
37.00 водовiдведення

Генеральниii директор Колесник Андрiй М икола йович

")



СТеПiнь 3носу основних фондiв КП кЧернiвцiводоканал)) становить 58%, що
ВИМаГа€ НаяЕtностi значних фiнансових та трудовl4х pecypciB для пiдтримки Тх

робочому cTaHi.

Коефiцiент оновлення основних засобiв склав 0,04(12081 :316996).

Коефiцi ент вибутгя основн их засобiв скла в 0,00О4( 136:З 16995).

Частка lэсновних засобiв в активах склала 0,56(з1822 :233589).

3агалььlа довжина водопровiдних мереж, lцо знаходиться в оперативному

управлiннi КП кЧернiвцiводоканал> 429,В77 км, з них частка зношених та

аварiйних ].34,05 км(35,18%).

lз загаrlьноТ кiлькостi каналiзацiйних мереж 305,032 км, частка зношених j

аварiйних tО'7,З2 км, що становить 35,18 %.

3а 2020 piK обсяг реалiзацiТ послуг з централiзованого водопостачання
склав 9020,5:13 тис. м куб. та зменшився в порiвняннi з минулим роком на 2,2

%.(20t9 piK - 9226,059 тис. м куб.)

В 2020 роцi обсяг реалiзацiТ послуг з в ння зрiс на 0,05%. (2020
piк - 9157,2013 тис. м куб., 2019 piK - 9152,855 тис. м куб.).

3а 2020 piK чистий дохiд вiд надання послуг з водопостачання та

водовiдведення на t7% бiльший, нiж у п ьому роцi. 3а звiтний перiод

грн.(3а аналогiчний перiод попереднього року 126 472,О тис. грн.).

Проблемним € питання наявностi боргiв споживачiв перед КП

кЧернiвцiводоканал> за фактично отриманi послуги з водопостачання та

водовiдведення. Так, найбiльшим боржником КП кЧернiвцiводоканал>

залиша€ться житловий сектор. Станом на 01 сiчня 202t року загальний борг

якого склада(э 32,6 млн. грн.( 56,2%). Всього 49,2Вб млн. грн.

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги дорiвнюе 4t044тис.
грн. в тому члtслi:

У 2020 роцi КП кЧернiвцiводоканал>(далi пiдприемство) здiйснювало
господарську дiяльнiсть вiдповiдно до прiоритетного завдання забезпечення

потреб Bcix категорiй споживачiв м. Чернiвцi та пiдприемств цiлодобово та

безперебiйнсl якiсною питною водою в достатнiй кiлькостi, а також збором,

вiдведенням,, очищенням та скиданням у рiчку Прут господарсько-побутових,

комунальних та промислових стiчних вод.

з



У 20;10 роцi пiднято води зi Bcix видiв джерел питного водопостачання в

Об'СМj 25,72пlлн. м3, що на О,42 млн. м3 меншtе, нiж цей показник становив в

2019 роцi(26,14 млн. м 3).

У 2020 роцi подано питноТ води у MicbKy водопровiдну мережу 20,78 млн.
М3, ЩО на 0,98 млн. м3 менше, нiж цеЙ показник становив в 2019 роцi(21,76 млн
м 3).

Серед,ньодобова подача питноТ води у MicbKy водопровiдну мережу в

2020 роцi становила 70,27 тис. м3.

Скорочення об'смiв водоспоживання, а вiдтак i подачi вiдбулося в

основному п() групi споживачiв бюджетнi установи, пiдпри€мства.

У 202Cl роцi загальний обсяг вiдведених та очищених стiчних вод станцiТ
аерацii вiд ycix споживачiв м. Чернiвцi становив 14,85млн. м3, що на 0,1_млн.

мЗ(0,67%) менше, нiж в порiвняннi з 20].9 роком(тодi було вiдведено 14,95млн.
м3).

Середньодобове вiдведення та очищення стiчних вод у 2О2О роцj
становила 4С1,58тис. м3 за добу(у 2019 роцi -40,96 тис. м3).

3начна частка мереж вичерпали св]й ефектний TepMiH

експлуатацiТ(амортизованi). У зношtеному та аварiйному cTaHl перебувають
24L,37 км мереж, або 32,84 % вiдТхньоТ загальноТ довжини.

3агальна протяжнiсть каналiзацiйних мереж, що перебувають у
комунальнiй власностi територiальноТ громади м. Чернiвцi та переданi у
володiння та користування(на баланс) КП кЧернiвцiводоканал> 305032 км.

Основа склаdоння фiнонсово| звimносmi

Пiдприr:мство вело бухгалтерський облiк i складало фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до Положень(стандартiв)
п(с)Бо).

бухгалтерського облiку УкраТни(далi -

Облiкова полiтика пiдприсмства затверджена наказом Nq 30В вiд 30 грудня

2016 року(далi наказ про облiкову полiтику) та погоджена з фiнансовим

управлiнням Черн iвецькоi MicbKoT ради.

Облiкова полiтика за кожним П(С)БО, який допуска€ вибiр облiковоТ

полiтики, розкрива€ться у вiдповiдних роздiлах Примiток до фiнансовоТ звiтностi.

Функцiональна волюmо mа валюmа преOсmавлення

Комунальне пiдприемство веде бухгалтерськi регiстри та записи в

украТнських гривнях вiдповiдно до нацiональних положень(стандартiв)
бухгалтерського облiку в YKpaTHi. Обгрунтувар{ня на економiчнiй cyTHocTi

't



ОПерацiЙ пiдприемство визначило украТнську гривню в якостi функцiональноТ
валюти. Валrclтою подання фiнансовоТ звiтностi е украТнська гривня.

П римiтки до r}i на нсовоТ звiтностi КП к Че рн i вцiводока нал >

Немаmерiальнi акmчвч

Показн и ки фiна нсовоТ звiтностi щодо нематерiал ьн их а кти BiB, я Ki врахова Hi

На балансi пiдприемства сформованi за даними аналiтичного облiку. Рух
нематерiальFlих активiв станом на 31 грудня 2020 року характеризу€ться
насryпними дlаними:

(тис. грн.0

OcHoBHi засобч

Показники фiнансовоТ звiтностi щодо основних засобiв якi BpaxoBaHi на

балансi пiдпрlиемства сформованi за даними аналiтичного облiку, Bci операцiI з

основними засобами пiдтвердженi документально. Рух основних засобiв на З1

грудня 2О20 року характеризуеться наступними даними.

(млн. грн.)

Група
основних
засобiв

Гlервiсна
BapTicTb

зt.t2.20t9

Надiйшло
за piK

Вибуло
за piK

Нараховано
амортизацiТ
за piK

Первiсна
BapTicTb

на

зt.L2.2о2о

Знос

нмА 364 178 158 2з зв5 вв

Разом: 364 L78 158 2з з85 88

Група
основних
засобiв

Первiсна
BapTicTb

31.12.201
9

Надiйшл
о за piK

Вибул
оза
piK

Нараховано
амортизацii
за piK

Первiсна
BapTicTb

на

зt.t2.202
0

Знос

Будiвлi,
споруди та
передавальнi
пристроТ

250,в09 9,463 8,115 260,574 154,вб
2

Машини та

обладнання
20,37з t,640 20 t,з7з 22,544 13,709

Транспортнi
засоби

22,t24 ].,910 22,266 8,685

5



lнструменти,
прилади
iHBeHTap
(меблi)

1,849 2tз 2 619 2,060 t,ttz

Бiблiотечнi

фонди

50 50 50 50

lншi ocHoBHi
засоби

7,з54 зв4 2 809 7,808 4,962

Малоцiннi
необоротнi
матерiальнi
активи

t,474 331 112 331 ]_,693 1.693

Разом: 303,983 12,081 136 Lз,2о7 316,995 185,07
3

Капiтальнi iнвестицiТ в ocHoBHi засоби та нематерiальнi активи складають
27,925 млн. грн.

ЗOпосu

Станом на 31 грудня 2020 року виробничi запаси складалися з насryпних
елементiв:

(млн. грн.)

,Щебimорсько заборzовонiсmь за molapu, робоmч, послуzч

6

Види запасiв 3алишок на

31.12.2020 р.
Сировина iплатерiали 5,з92
Паливо 485
Тара i матерiали 30
запаснi част/ни 55
Малоцiннi та швидкозношуванi п редмети t,1,92

Разом: 7,L54

flебiторська
заборгованi{]ть

ня Залишок на 31.12.2019

р.

3алишок на 31.12.2020

р.

за

,п

36,070 49,286

36,070 49,286
lI. оргАнlзАцlЙнА структурА п!дпри€мствА

(схема t, Oолi)

Разом:
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!tl. соц!АльниЙ АпЕкт тА кАдровА полlтикА

СТаНОМ На 31 грудня 2020 року загальна кiлькiсть працiвникiв на
пiдприемствi складае 7'J"4 чоловiк. Частка жiнок на керiвних посадах - 0,41.

Середнiй BiK працiвникiв склада€ 57 poKiB.

КатегорliТ персоналу:

Адмiнiстративно-управлiнський персонал 145 чоловiк;

Основне виробництво - 497 чоловiк;

lншi каr,егорiТ 72 чоловiки.

Продовження розроблення системи мотивацiТ та системи управлiння
КаДРаМИ е О/lнiею iз важливих задач керiвництва пiдпри€мства в насryпному
роцi.

Керiвниrцтво пiдприемства пост]йно проводить заходи спрямованi на
пiдвищення rэфективностi виробничо-господарськоi дiяльностi, прибутковостi,
ВЖИВае захо4iв щодо забезпечення продуктивноi занятостi працiвникiв,

рацiонального використання робочого часу, полiпшення умов працi, розвитку
НоВих форм органiзацiТ працi, оптимiзацiя витрат пiдприемства в ринкових
УМОВаХ, формування i збереження позитивного соцiально-психологiчного
клiмату в колrэктивj.

Реалiзацiя вимог законодавства УкраТни, спрямованих на збереження
життя iздоров'я працiвникiв в процесi трудовоТдiяльностi, створення безпечних

умов працi на кожному робочому мiсцi, а також дотримання вимог
законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi, забезпечу€ чинне
в КП кЧернiвt-liводоканал> Положення про систему управлiння охороною працi.

Вiдповi7цно до статгi 15 3акону УкраТни кПро охорону працi> та Типового
положення про службу охорони працi в КП кЧернiвцiводоканал)) створена та

функцiонуе служба охорони працi вiдповiдно до затвердженого рiчного плану

роботи та графiку обстежень стану охорони працi в пiдроздiлах. 3 метою
контролю за дотриманням нормативних aKTiB з питань охорони працi,
попередження нещасних випадкiв на виробництвi, наказом призначенi особи
вiдповiдальнi за стан охорони працi в кожному струкryрному пiдроздiлi.

Органiз,ацiя навчання та перевiрка знань з охорони працi, проведення
iнструктажiв працiвник]в КП кЧернiвцiводоканал> здiйснюеться вiдповiдно до
cTaTTi ].8 3акону УкраТни кПро охорону працi> та Типового положення про

проведення навчання i перевiрку знань з питань охорони працi.

к



lнструкцiТ з охорони працi, якi встановлюють обов'язковi вимоги щодо
безпеки та захисry здоров'я працiвник]в Bcix професiй i при виконаннi Bcix видiв

робiт на пiдпrриемствi розробля€ться вiдповiдно до Положення про розробку
iнструкцiй з охорони працiта переглядаються з перiодичнiстю не рiдше нiж один

раз в 5 poKiB, а для робiт з пiдвищеною небезпекою - не рiдше одного разу на 3

роки.

3а охо|эону працi та за безпеку на пiдприемствi вiдповiдае iнженер.
Навчанням Tar освiтою працiвникiв займаеться вiддiл кадрiв, РСО.

КП кЧернiвцiводоканал)) прагне спiвпрацювати з дiловими партнерами,

що подiляють цiнностi та полiтику, спрямовану на мiнiмiзацiю правових,

репутацiйних ризикiв та норм, спрямованих на недопущення, попередження,
виявлення, оцiнку та монiторинг корупцiйних ризикiв, встановлених

орга н iза цi й но-розпорядч ими та ви робн ич ими документами п iдп риемства.

На пiдприемствi € посада по8новаженого з питань запобiгання корупцiТ та

боротьби з к()рупцiею та хабарництвом.

l\/. лlквlднlсть тА зоБовязАння

3а 2020 piK показники лiквiдностi, платоспроможностi та фiнансовоi
стабiльностi l,(П кЧернiвцiводоканалD мають насryпнi значення:

(тис. грн.)

назва показника значення показника Нормативне
значення

1. Коефi цiент а бсол ютноТ

л i квiдtlостi ( коефi цiент
критичноТ оцiнки)

0,05

Р25а:65361)

Бiльше 0

2. Кое(liцiент за гал ьноТ

л iквiдностi( коефi цiент
покриття, л iквiдн icTb ]--го

рiвня)

t,07
(69829,9:65З61)

Бiльше ].

3.Коефiцiент швидкоТ
л i квiдt-tостi(л iквiдн icTb 2-го

рiвня)

0,96
(69S29-71"54:65361|

0,6-0,8

4.КоесDiцiент
плато(]п роможностi (а BToHoMiTO

0,7
(16З948:233589)

Бiльше 0,5

5. Koec[i цiент оборотностi
активiв

о,67
(148341:221642)

Бiльше 0

Розрах,/ нок й MoBi р Hozo бо н Kpv mсmва

В зарубiжнiй практицi для передбачення ймовiрного банкрутства

9

широко використовують багатофакторнi моделi Альтмана.



В розробленjй нами моделi, в якостi змiнних використовуються
показн14ки рентабельностi активiв, лiквiдностi та aBToHoMiT. L{я модель

дозвол;ае прогнозувати банкротство на

Z=t,2 N1 +1,4 Х2 +Х3

Уr=(69829+6В-6536 1) :233589 =0,О24
Х2 = 16:]948 (4280+65З61)=],z}]

Х 3 = (1,18341 : 233589) = 0,64
Z= 0,02,|+0,64 + 1,,4t = 2,о7

майбутне з точнiстю до70%.

Ймовiрнiсть банкротства КП кЧернiвцiводоканал)) висока та складае 2,О7.

(Z MeHule 2,99)

v. рЕзультАти дlяльносгl пlдприемствА

Фiна нсrlвий резул ьтат вiд операцiйноi дiяльностi КП к Чернiвцiводоканал ))

за 2020 piK е збиток 11521,0 тис. грн. Фiнансовий результат до оподаткування

чистий збиток Тto7tp тис. грн. За аналогiчний перiод попереднього року
збиток склав 78480,0 тис. грн., а чистий збиток 775О7,0 тис. грн.

Ключовi фiнансовi показники КП кЧернiвцiводоканал}) за ocTaHHi роки(2018-
2020)

(млн. грн.)

показники 2018 piK 2019 piK 2020 piK 3мiни(202О/2О19|
Чистий дохiд1 вiд

реалiзацiТ
продукцiТ

117,030 126,472 148,34]. +21,869

Собiвартiсть

реалiзовано[
продукцiТ

t5з,072 t79,804 194,450 +t4,646

Адмiнiстратlлвнi
витрати

8,202 9,794 L2,34t +2,547

Витрати на збут 5,655 7,t09 7,994 +885

lншi операцiйнi
витрати

6644 в833 2018 -6815

Чистий

фiнансовий
результат - зlбиток

-41,530 -77,507 -tt,O7t -66,4зб
(зменшився)

Активи 166,655 209,695 233,589 +23,В94

Незавершег i

капiтальнi
iнвестицii

19,528 2t,5t2 33,524 +12,0t2

l0



чl. Екологlчнl АспЕкти

Стан нагiколишнього природного середовища за сучасних умов розвитку
MicTa € визнаt{ал ьн им фа ктором житгезабезпечен ня.

Основними напрямами забруднення навколишнього середовища €:

- забруднення атмосферного повiтря;

- забруднення водних pecypciB;

- забруднення грунry;
- утворення вiдходiв.

Основною функцiею комунального пiдприемства <Чернiвцiводоканал)) €

експлуатацiя водопровiдного господарства. Пiдприемство е виробником питноТ

води, що вiдгtовiдас вимогам rЩСН та правилам кГiгiенiчнi вимоги до води питноТ,

призначеноТ /цля споживання людиною>(,.ЩСан. ПiН 2.2.4-t7t-!0).

Спостерiга€ться тенденцiя до погiршення якостj води поверхневих джерел
водопостача}{ня MjcTa за рахунок впливу антропологiчних чинникiв: безсистемна

господарська дiяльнiсть з порушенням допустимих меж осво€ння територiЙ,

надмiрна iнт,енсифiкацiя використання природних pecypciB, запруднення та

замулення pi,.toK.

Забруднення природного походження насамперед пов'язано 3 тим, що iде

iнтенсивна вибiрка пiску(гравiю) на рiчцi Прут(Черемош), хiмiзацiя

сiльськогосп()дарських земель(рiчка flHicTep та рiчка Прут), забудова

прибережни)( територiй, екологlчнi негаразди. Все це та подання в рiчки великоi

кiлькостi неочищених та недостатньо очищених стiчних вод вплива€ на якiсть

води та протягом року змiнюеться в гiршу сторону, особливо у весняно-лiтнiй

перiод.

v!l. ризики

На ocHclBi прогнозованих окремих видiв ризикiв iTx оцiнки в комунальному

пiдприемствi кЧернiвцiводоканал)) проводяться попереджувальнi 3аходИ щодо
мiнiмiзацiТ риlзикiв, оцiнюеться можл ивий збиток i меж] ризикiв.

Основн ими джерела ми забезпечен ня л i квiдностi п iдп ри€мства е оборотн i

активи, якi забезпечують сво€часне виконання зобов'язань.

ocHoBHi фiнансовi зобов'язання пiдприемства включають дебiторськУ

заборгованiсть та iншi KopoтKocTpoKoBi зобов'язання. Основна мета цИХ

фi на нсових i гtструме HTi в за безпеч ити фi на нсува н ня дiял bHocTi това ристВа.

lнформоцiя про акmчвч

(млн. грн.)

rl



Показник 2019 piK 2020 piK

3апаси 5,504 7,I54

.Щебiтсlрська
заборговrанiсть за

продукцitо, товари,
по

36,070 49,286

lнша поточна

дебiтсlрська
заборг()ванiсть

5,639 6,316

Грошi та Тх еквiваленти 5,574 з,2з4
lншi оборотнi активи 3,06з 3,749

Метою пiдприемства е здiйснення виробничоI i господарськоТ дiяльностi в

порядку i на у,мовах визначених чинним законодавством. flирекцiя пiдприемства

значною мiрlэю поклада€ться на власнi рiшення у плануваннi та пiдтримання

лiквiдностi гtiдприемства та забезпечення достатнiх грошових коштiв для

фiнансуванняl очiкуваних операцjйних витрат, погашення фiнансових зобов'яЗаНЬ

та здiйсненнrl iнвестицiйноТ дiяльностi протягом року.

ФiнансVвання пiдприемства у 2020 роцi вiдбувалося за рахунок ВласнИХ

обiгових коштiв. Робочого капiталу недостатньо мя поточних потреб

пiдприемстваl.

Покра u4ен ня л i квiдностi можл и ве насryп н ими засобами :

- вирiвнlовання грошового потоку у галузi надходження грошових коштiв. l_{e

можли во досягнути шляхом:
- покращення системи управлiння запасами;
- зниженнязобов'язань.

Спецiаllьного докуменry, яким би описувалися характеристики систем

внутрiшньогсl управлiння ризиками в пiдприемствi не створено та Не

затверджено. Проте при здiйсненнi внугрiшнього контролю використоВуюТЬся

рiзнi методи, вони включають в себе TaKi елементи, як:

1) бухгалi-ерський фiнансовий облiк, iнвентаризацiя iдокументацiя, рахУнки i

подвiй ний запис;

2) бухгалl,ерський управлiнський облiк(розподiл обов'язкiв, нараХуВаННя

витрат,t;

3) аудит, контроль, ревiзiя(перевiрка документiв, перевiрка BipHocTi

арифм етичних розрахункiв, перевiрка дотримання пра вил облiкУ ОКРеМИХ

господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опиryвання персоналу,

пiдтвеllдження i простеження).

Bci перерахованi вище методи становлять €дину систему i

використовуlоться в цiлях управлiння пiдпри€мством.



Метою управлiння ризиками е Тхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя ixHix

наслiдкiв. На5lаження на фiнансовi ризики виника€ в процесiзвичайноТдiяльностi

пiдприемства. OcHoBHi фiнансовi iнструменти пiдприемства, якi несуть в собi

фiнансовi ризики включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть та

пiддаються нi]сryп н им фiнансовим ризикам:

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть icToTHo вплинути на активи

зобов'язання;
- ризик втрати лiквiдностi пiдприемства:товариство може не виконати cBoix

зобов'язань з причини недостатностi(дефiциту) обiгових коштiв: тож за
певних несприятливих обставин може бути змушене продати своТ активи

за бiльttl низькою цiною, нiж iхня справемива BapTicтb, з метою погашення
зобов'язань;

- кредитllий ризик: пiдприемство може зазнати збиткiв у разi невиконання

фi на HcclB их зобов'яза н ь контра гента ми (дебiто рами).

Bci фiнаlнсовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, lцо

майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iHcTpyMeHT. l-{iновим ризиком € ри3ик
того, що BapTicTb фiнансового iHcTpyMeHTa буде змiнюватися внаслiдок змiн

ринкових цiн. Щi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для
окремого iнсгруменry або факторами, якi впливають на Bci iнструменти ринку.

Процентних <Рiнансових зобов'язань нема€. Пiдприемство не пiддаеться ризикУ

коливання пt)оцентних ставок, оскiльки не ма€ кредитiв.

П iдп ри,эмство перiодич но п роводить мон iтори н г показн и KiB л i квiдностi та

вжива€ заходliв для запобjгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi.

Пiдприемствt> аналiзуе термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторськоЮ

заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки

грошових Kol-tlTi в вiд опера цi й ноТ дiял bHocTi.

Пiдпри,эмство схильне до кредитного ризику, якиЙ вира}ка€ться як ри3ик
того, що контрагент:

-дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свот

зобов'язання.

Кредитний ризик реryлярно контролю€ться. Управлiння кредИтНИМ

ризиком здiйснюсться, в основному за допомогою аналiзу здатностi контрагеНТа

сплатити заборгованiсть. Пiдприемство укладае угоди виключно з вiломими та

фiнансово ст,абiльними сторонами. Кредитний ризик стосу€ться дебiторськоi

заборгованостi.

flебiторська заборгованiсть реryлярно перевiряеться на iснування о3нак

знецiнення.



KpiM 3а3начених вище, сутгевий вплив на дiяльнiсть пiдпри€мства можуть
мати зсlвнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;
- непередбаченi дiТ державних органiв;
- НеСтабiльнiсть економiчноТ(фiнансовоi, податковоI та iнше) полiтики.

vllI. дослlджЕння lнновАцlТ

Пiдприtэмство вивчивши досвiд мiжнародних консультантiв прийняло

рiшення змiнити струкryру пiдприемства для оптимiзацiТ роботи його пiдроздiлiв.
Було змiнено стаryт пiдприемства, що допомага€ активiзувати його струкryру
вiдповiдно до сьогоденних вимог у сферi централiзованого водопостачання та

водовiдведення.

НаЙближчим часом пiдприемство запустить в дiю телефоннi застосунки, якi

допоможуть споживачам передати показники споживання води, оплатити та

замовити рiзнi послуги постачальника.

ПриЙнято рiшення про створення новоТ струкryри Kl_[eHTp обслуговування
споживачiв( ЦОС)). Тривають роботи по диджиталiзацiТ послуг l_{eHTpy. Тут
пiдприемствсl спiвпрацю€ з компанiею SoftServe, лiдером СхiдноТ €вропи на lT-

ринку. Оновлено кОсобистий кабiнет> та з"явилася послуrа оплати
водопостачаl.{ня та водовiдведення без комiсjT.

КП кЧернiвцiводоканал)) надав прогнозованi розрахунки щодо плановоТ

вибiрки коштiв в 202t роцi, з врахуванням ранiше пiдписаних трьох KoHTpaKTiB:

1. Замiна аварiйних дiлянок водогону.
2. Встаноtзлення фабрики з виробництва прохлориту на ВОС (BiKHo>.

З. Реконс,грукцiя ВНС кМиткiв> та ВОС KBiKHo>.

lx. стрАтЕгlчнl цlлl пlдпри€мствА

Проблеми iз водопостачання у Чернiвцях виникли давно. Через велику
кiлькiсть проривiв, у MicTi € значна кiлькiсть витокiв. l зараз цi втрати складають

67%та вiдповiдають к]лькостi води, що дорiвню€ обсяry поступлення в MicTo з

flнiстровського водозабору. Над вирiшенням аварiйних проблем iз

водопостачання працюють 5 бригад.

Вирiшуеться питання прокладання кiлькох додаткових лiнiй трубоп роводу
якi дозволять з'еднати MicTo з н ними насосними станцiями, що буде

початком пр;lктичноi реалiзац[j

дирЕктор

ТОВ АФ кВЕСТ АУДИТ))

Серmuфiкоm оуOumора Ne

проекry.

я. кукул


