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Інформація про результати діяльності
Південного казенного підприємства пробірного контролю

за 4 квартал 2020 року
1. Контактна інформація

ЄДРПОУ 02251054
Адреса 65029 м.Одеса, вул. Мечникова, будинок 4
Штатна чисельність, осіб 12

2. Керівництво
Прізвище, ім’я, по батькові Кожухар Віктор Анатолійович
Посада директор
Контракт від 30.05.2020
Строк дії Контракту з 30.05.2020 - 31.05.2021

3. Основна діяльність
Південне казенне підприємство пробірного контролю створене

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.04.2000 року
№ 732 «Про утворення Державної пробірної служби та казенних підприємств
пробірного контролю» та наказу Міністерства фінансів України від
18.05.2000  № 106 «Про утворення казенних підприємств пробірного
контролю та питання діяльності Державної пробірної служби». Майно
підприємства є державною власністю України і закріплюється за ним на
праві оперативного управління. Південне КППК належить до сфери
управління Міністерства фінансів України.

Згідно із Статутом Південного казенного підприємства пробірного
контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
22.11.2006  № 1085 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від
20.03.2009 №443), предметом діяльності підприємства є:

· перевірка якості дорогоцінних металів, виробів з них та матеріалів, що
містять дорогоцінні метали, для встановлення відповідності сплавів
дорогоцінних металів державним стандартам;

· проведення випробувань, контрольних (арбітражних) аналізів
матеріалів, що містять дорогоцінні метали, ювелірних та побутових виробів,
виготовлених з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, а також
проведення технічної експертизи дорогоцінних металів, виробів з них та
матеріалів, що містять дорогоцінні метали, на замовлення суб’єктів
господарювання, фізичних осіб, за зверненнями правоохоронних органів
тощо;

· клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з
дорогоцінних металів суб’єктами господарювання в Україні;

· клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з
дорогоцінних металів, які ввозяться на територію України юридичними і
фізичними особами з метою їх реалізації (крім ввезених для власних потреб);
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· клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з
дорогоцінних металів, за заявками юридичних і фізичних осіб;

· оцінка та експертиза вставок з дорогоцінного каміння;

· виготовлення і реалізація стандартних пробірних реактивів, державних
пробірних клейм та капелей;

· впровадження нових експертних технологій для проведення
випробувань, аналізів та клеймування;

· інша діяльність, спрямована на забезпечення виконання завдань,
покладених на підприємство.

Південне казенне підприємство пробірного контролю здійснює свою
діяльність на засадах господарського розрахунку.

Основний дохід підприємства складається з плати за послуги на
випробування і клеймування ювелірних та побутових виробів із
дорогоцінних металів, на проведення контрольних та арбітражних аналізів та
залежить від кількості звернень суб’єктів господарювання за наданням таких
послуг.

4.  Фінансово-економічні показники

Основні показники діяльності Південного казенного підприємства
пробірного контролю

                            За  4  квартал  2018- 2020 років
                                                                                                   (тис.грн.)

№
п/п Назва показника 2018 рік 2019 рік 2020 рік

1. Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг) 817,8 826,9 591,7

2. Інші операційні доходи - - -
3. Інші фінансові доходи 240,8 250,0 126,3
4. Інші доходи - - 191,7

5. Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт, послуг) 300,5 416,3 496,3

6. Адміністративні витрати 184,3 254,2 318,1
7. Інші операційні витрати - - -
8. Інші витрати 22,3 - -
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9. Валовий прибуток (збиток) 608,5 820,8 95,4
10. Чистий прибуток (збиток) 254,7 128,2 133,3
11. Нараховані до сплати

відрахування частини чистого
прибутку до державного бюджету

98,6 415,9 106,7

12. Усього виплат на користь держави 408,8 796,6 401,1
13. Рентабельність діяльності, % 44,1 22,2 22,5
14. Статутний капітал 538,6 538,6 538,6

15. Всього активів 7842,6 7630,9 7520,3
16. Основні засоби 117,6 274,9 412,7
17. Запаси 477,4 549,6 563,6
18. Грошові кошти 7265,1 6921,2 6701,3
19. Дебіторська заборгованість 94,2 147,6 248,3
20. Власний капітал 6484,0 6524,7 6546,0
21. Кредиторська заборгованість 277,4 150,8 135,6
22. Фонд оплати праці штатних

працівників,  тис. грн. 293,7 465,2 596,3

23. Середньооблікова чисельність
штатних працівників, осіб 12 12 12

24 Середньомісячна заробітна плата
одного працівника, грн. 8158,0 12922,0 14733,3

25. Заборгованість з виплати
заробітної плати - - -

         5.  Інвестиційна діяльність

        Витрати на капітальні інвестиції у IV кварталі 2020 року не планувалися.

Фінансовий стан підприємства стабільний. Відрахування до бюджету та
сплата податків проводилась своєчасно. Підприємство є платоспроможним та
ліквідним, має вільні кошти, достатні для погашення своїх поточних
зобов`язань.

Директор Південного КППК                                                      В.А.КОЖУХАР


