
Звіт ревізійної комісії
ПАТ «Черкасигаз» за 2013 р.

У 2013 р. членами ревізійної комісії проведено перевірку окремих питань
фінансово  -  господарської  діяльності  у  частині  розрахунків  зі  споживачами,
фінансових операцій з майном та оплати праці працюючим, а також перевірено
та  проаналізовано  фінансову  звітність  та  відповідність  її  бухгалтерському та
первинному обліку.

У 2013 р.  ПАТ «Черкасигаз»  протранспортувало  –  1812,7  млн.  м.  куб.
природного газу, реалізувало споживачам – 547,8 млн. м. куб. природного газу,
290 тонн скрапленого газу .

При цьому на власні потреби спожито 577,657 тис.  м.  куб. природного
газу  на  суму  2594,4  тис.  грн.,  виробничо-технологічні  витрати  становили
227,710 тис. м. куб. на суму 1023,6 тис. грн., нормовані – 23504,537 тис. м. куб.
на суму 105546,0 тис. грн. Загальна вартість виробничо-технологічних витрат та
нормованих втрат становить   106569,6 тис.грн. 

 Чистий дохід  від  реалізації  продукції  склав  746913,0  тис.  грн.  в  тому
числі:

- вартість природного газу – 509253,0 тис. грн.;
- транспортування природного газу - 186185 тис. грн.;
- постачання природного газу – 31388,0 тис. грн.;
- реалізація скрапленого газу – 2616,0 тис. грн.;
- інші види робіт – 17471,0 тис. грн.
Акціонерним  товариством  отримано  також  інші  операційні  доходи  на

загальну  суму  15086,0  тис.  грн.:  за  рахунок  списання  кредиторської
заборгованості  на  суму 132,0  тис.  грн.,  від  реалізації   оборотних активів  –
959,0  тис.  грн,  від  операційної  оренди  активів  -  110,0  тис.грн.,  отримані
штрафи,  пені  у  сумі  2803,0  тис.грн.,  дохід  від  стандартного  приєднання  –
1953,0 тис. грн., дохід від нестандартного приєднання – 213,0 тис. грн., доходи
від іншої операційної діяльності становлять  8916,0 тис. грн.

Протягом 2013 р. акціонерним товариством також нараховано інші доходи
на  загальну  суму  18170,0  тис.  грн.,  від  безоплатно  одержаних  активів
(газопроводів) на суму 17828,0 тис. грн., за інших доходів  - 342,0 тис. грн.

У  порівнянні  з  2012  роком  чистий  дохід  акціонерного  товариства
зменшився на 154920,0 тис. грн. або на 17,2% .

Собівартість реалізованої продукції у 2013 р. склала 746170,0 тис. грн., що
на 128882,0 тис. грн. менше, або на 14,7 % до відповідного періоду минулого
2012 року, за рахунок зменшення обсягів реалізації природного газу. У тому
числі по видах діяльності:

- транспортування природного газу – 189635,0 тис. грн.;
- постачання природного газу – 538834,0 тис. грн.;
- реалізація скрапленого газу - 5314,0 тис. грн.;
- інші види робіт ( послуг) – 12387,0 тис. грн.;



Витрати  на  послуги  з  транспортування  природного  газу  за  2013  рік
склали   189635,0  тис. грн. В тому числі по елементам витрат :

- матеріальні  витрати  –  98166,0  тис.  грн.  (51,8  % собівартості),  у  т.ч.
вартість природного газу на виробничо-технологічні потреби - 88808,0
тис. грн.;

- оплата праці з нарахуваннями до соціальних фондів - 66974,0 тис. грн.
(35,3% собівартості);

- амортизація – 20887,0 тис. грн. (11 % собівартості);
інші витрати   - 3608,0 тис. грн. (1,9 % собівартості). 
Витрати на послуги з постачання природного газу становили 29376,0 тис.

грн., з них :
- матеріальні витрати – 1554,0 тис. грн. ( 5,3 % собівартості);

витрати  на  оплату  праці  з  нарахуваннями  до  соціальних  фондів  -
23116,0 тис. грн. (78,7 % собівартості);

- амортизація – 581,0 тис. грн. (2,0 % собівартості);
- інші витрати – 4125,0 тис. грн., (14,0 % собівартості).
 Собівартість   реалізації   скрапленого   газу     у   2013   році становила
5314,0 тис. грн., у т.ч.
- матеріальні витрати – 1902,0 тис. грн. (35,8 % собівартість послуг), в

тому числі оплата за зріджений газ – 762,0 тис. грн.;
- витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів -2184,0

тис. грн. (41,1 % собівартість послуг);
- амортизація – 285,0 тис. грн. (5,4% собівартість послуг);
- інші витрати – 943,0 тис. грн. (17,7 % собівартість послуг). 
Собівартість  інших видів робіт, послуг становила у 2013 році – 12387,0

тис. грн., у т.ч.
- матеріальні витрати – 1723,0 тис. грн. (13,9 % собівартість послуг);

витрати  на  оплату  праці  з  нарахуваннями  до  соціальних  фондів  –
9638,0 тис. грн. (77,8 % собівартість послуг);

- амортизація – 475,0 тис. грн. (3,8 % собівартість послуг);
- інші витрати – 551,0 тис. грн. (4,4 % собівартість послуг).
Адміністративні витрати товариства становлять за 2013 р 10503,0 тис.
грн. зросли на 616,0 тис.грн., або на 6,2%. 
Матеріальні витрати становлять 862,0 тис. грн., витрати на оплату праці з
нарахуваннями до соціальних фондів - 6223 тис. грн., амортизація -167,0
тис. грн., інші витрати – 3251,0 тис. грн.
Інші  операційні  витрати  за  2013  рік  у  порівнянні  з  2012  роком

зменшились на 3287,0 тис. грн. і склали 16875,0 тис. грн.
Фінансові витрати за 2013 рік відсутні.
Інші витрати у 2013 році у порівнянні з 2012 роком зросли на 58 тис. грн..

і становлять 65,0 тис.грн.
Від  виробничої  діяльності  в  цілому  акціонерне  товариство  отримало

збиток  2107 тис.грн. При цьому від транспортування природного газу збиток
становить 1967,0 тис.грн., по постачанню природного газу – 918,0 тис.грн., по
скрапленому  газу  3301,0  тис.грн.,  по  іншим  видам  діяльності  прибуток
становить 4079 тис. грн.



Всього за результатами фінансово - господарської діяльності за 2013 рік
ПАТ «Черкасигаз» отримало прибуток у сумі 3522 тис. грн.

Стан  розрахунків  за  природний  газ  та  його  транспортування
характеризується наступними показниками:

- 237370,6 тис.грн., перераховано з розподільчого рахунка за природний
газ та його транспортування для населення;-

-107940,1  тис.грн.  ,  перераховано  за  природний    газ  та  його
транспортування бюджетних організацій;

- 71032,2 тис.грн., за рахунок субвенції;
Залишкова вартість  основних засобів  на балансі  товариства  станом на
31.12.2013 становить 350967 тис. грн.

Заборгованість  по  заробітній  платі  станом  на  01.01.2014  року  відсутня.
Розмір статутного капіталу протягом 2013 р. не змінювався і становить 35467
тис. грн., додаткова емісія акцій не проводилась. В 2013 році здійснювалась
виплата дивідендів за 2012 рік.
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