Розрахунковий центр
З моменту вступу в дію Закону України «Про морські порти України»,
адміністрація морського порту «Южний» забезпечує функціонування
морського порту «Южний», утримання та використання об’єктів портової
інфраструктури. Однією з найважливіших функцій адміністрації морського
порту «Южний» - є справляння портових зборів, яка покладена на Відділ
комерційної роботи (з 01.11.2015 Розрахунковий центр).

Незважаючи на технічні труднощі та дефіцит оснащених робочих місць на час
заснування адміністрації, комерційним відділом у кількості 7 працівників, було
своєчасно прийнято та опрацьовано всі заявки агентських компаній, тобто
виставлено дисбурсментські рахунки та зараховані грошові кошти на
розрахунковий рахунок Адміністрації. Так, не дивлячись на складні умови,
жодне судно не здійснило вихід з акваторії морського порту «Южний» без
обов’язкової сплати в повному обсязі портових зборів. Одночасно відбувалась
робота по укладанню прибуткових договорів. Проводилась робота по розробці
та впровадженні в дію наказів та розпоряджень начальника Адміністрації.
У подальшому Відділ комерційної роботи збільшував кількість працівників
відповідно до покладених на нього функції та зобов’язань. У 2014 році
кількість працівників становила 8 осіб, що було зумовлено зростанням
вантажообігу та різноманітністю спектру надання послуг філії, відповідно з чим
відбулося збільшення кількості рахунків, первинних та вихідних документів
філії. Крім цього, Комерційний відділ приймає участь в проведенні спільних
нарад з представниками агентських компаній та контролюючих органів.

З метою оптимізації формування і відображення доходів адміністрації порту
та спрощення процедури фінансових розрахунків з клієнтами 01.11.2015 на
базі Комерційного відділу та Бухгалтерії створено Розрахунковий центр у
складі 10 працівників. У зв'язку із збільшенням функцій розрахункового центру
та приєднанням фінансово-господарської діяльності СП «Портовик» у 2016
році до складу Центру увійшло ще два працівника.

На сьогоднішній день Розрахунковий центр є самостійним структурним
підрозділом адміністрації морського порту «Южний», який безпосередньо
підпорядковується заступнику начальника філії з фінансів та економіки. При
виконанні своїх функцій Центр взаємодіє із структурними підрозділами,
службами та відділами Адміністрації для забезпечення щоденного контролю за
надходженням грошових коштів, запобігання виникнення дебіторської та
кредиторської заборгованістю філії, розробки проектів прибуткових договорів,
ведення претензійної та позовної роботи.
Розрахунковий центр безпосередньо взаємодіє із зовнішніми організаціями
такими, як портові оператори, агентські компанії, експедиторські компанії,
вантажовласники, сюрвеєрські та шипчандлерські компанії. Надання клієнтам
якісних та своєчасних інформаційних послуг, щодо надання та застосування
ставок та місцевих тарифів, оперативне листування з клієнтами філії щодо
питань, які виникають в рамках договірних відношень, своєчасне виставлення
рахунків клієнтам філії: все це – є пріоритетними обов’язками розрахункового
центру.
Розрахунковий центр постійно бере участь у спортивних змаганнях, культурних
заходах, поїздках вихідного дня та інших заходах, які організовує
профспілковий комітет.

