Звіт ревізійної комісії
ПАТ «Черкасигаз» за 2014 р.
У 2014 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 2014 р. ПАТ «Черкасигаз» протранспортувало – 1814,743 млн. м. куб.
природного газу, реалізувало споживачам – 472,102 млн. м. куб. природного газу,
129,4 тонни скрапленого газу .
При цьому на власні потреби спожито 454,448 тис.м.куб. природного газу
на суму 2383,4 тис. грн., виробничо-технологічні витрати становили 166,376
тис. м. куб. на суму 859,9 тис. грн., нормовані – 23962,479 тис. м. куб. на суму
134766,1 тис. грн. Загальна вартість виробничо-технологічних витрат та
нормованих втрат становить 135626,0 тис.грн.
Чистий дохід від реалізації продукції склав 729612,0 тис. грн.
в тому числі:
- вартість природного газу – 463391,0 тис. грн.;
- транспортування природного газу - 218871 тис. грн.;
- постачання природного газу – 28265,0 тис. грн.;
- реалізація скрапленого газу – 4723,0 тис. грн.;
- інші види робіт – 14362,0 тис. грн.
Акціонерним товариством отримано також інші операційні доходи на
загальну суму 13923,0 тис. грн.: за рахунок списання кредиторської
заборгованості на суму 157,0 тис. грн., від реалізації оборотних активів –
652,0 тис. грн, від операційної оренди активів – 60,0 тис.грн., отримані
штрафи, пені у сумі 840,0 тис.грн., доходи отримані за рахунок відшкодування
вартості раніше списаних активів та надходження боргів по заборгованості ,
яка визнана сумнівною – 679,0 тис. грн., інші доходи від операційної
діяльності становлять 11535,0 тис. грн.
Протягом 2014р. акціонерним товариством також нараховані інші доходи
на загальну суму 25688,0 тис. грн.: від безоплатно отриманих активів на
суму 11803,0 тис. грн., інші доходи - 98,0 тис. грн., дохід від виконання
Інвестиційної програми з надання товарно-матеріальних цінностей на користь
третіх осіб – 13787,0 тис.грн. ( установка безкоштовних лічильників).
У порівнянні з 2013 роком чистий дохід акціонерного товариства
зменшився на 17301,0 тис. грн. або на 2,3% .
Собівартість реалізованої продукції у 2014 р. склала 742147,0 тис. грн., що
на 4023,0 тис. грн. менше, або на 0,5 % до відповідного періоду минулого 2013
року, за рахунок зменшення обсягів реалізації природного газу. У тому числі
по видах діяльності:
реалізація природного газу
- 463387,0 тис.грн.;
- транспортування природного газу – 229324,0 тис. грн.;
- постачання природного газу
– 30710,0 тис. грн.;
- реалізація скрапленого газу
– 7250,0 тис. грн.;
- інші види робіт ( послуг)
– 11476,0 тис. грн.;

Витрати на послуги з транспортування природного газу за 2014 рік склали
229324,0 тис. грн. В тому числі по елементам витрат :
матеріальні витрати – 123377,0 тис. грн. (53,8 % собівартості), у т.ч.
вартість природного газу на виробничо-технологічні потреби – 113022,0 тис. грн.;
оплата праці з нарахуваннями до соціальних фондів – 74981,0 тис. грн.
(32,7% собівартості);
- амортизація – 26914,0 тис. грн. (11,7 % собівартості);
інші витрати - 4052,0 тис. грн. (1,8 % собівартості).
Витрати на послуги з постачання природного газу становили 30710,0 тис.
грн., з них :
- матеріальні витрати – 1837,0 тис. грн. ( 5,9 % собівартості);
витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів –
22042,0 тис. грн. (71,8 % собівартості);
- амортизація – 2559,0 тис. грн. (8,3 % собівартості);
- інші витрати – 4272,0 тис. грн., (14,0 % собівартості).
Собівартість реалізації скрапленого газу
у 2014 році становила
7250,0 тис. грн., у т.ч.
- матеріальні витрати – 1272,0 тис. грн. (17,5 % собівартість послуг), в
тому числі оплата за зріджений газ – 539,0 тис. грн.;
- витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів 1868,0 тис. грн. (25,8 % собівартість послуг);
- амортизація – 181,0 тис. 2рн.. (2,5% собівартість послуг);
- інші витрати – 3929,0 тис. грн. (54,2% собівартість послуг).
Собівартість інших видів робіт, послуг становила у 2014 році – 11476,0
тис. грн., у т.ч.
- матеріальні витрати – 1628,0 тис. грн. (14,2 % собівартість послуг);
витрати на оплату праці з нарахуваннями до соціальних фондів –
8794,0 тис. грн. (76,6 % собівартість послуг);
- амортизація – 510,0 тис. грн. (4,4 % собівартість послуг);
- інші витрати – 544,0 тис. грн. (4,8 % собівартість послуг).
Адміністративні витрати товариства становлять за 2014 р. 11197,0 тис.
грн. зросли на 694,0 тис.грн., або на 6,6%.
Матеріальні витрати становлять 1173,0 тис. грн., витрати на оплату праці з
нарахуваннями до соціальних фондів – 6371,0 тис. грн., амортизація -143,0
тис. грн., інші витрати – 3510,0 тис. грн.
Інші операційні витрати за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком
зменшились на 6326,0 тис. грн. і склали 10549,0 тис. грн.
Фінансові витрати за 2014 рік відсутні.
Інші витрати у 2014 році у порівнянні з 2013 роком зменшились на 51
тис. грн.. і становлять 14,0 тис.грн.
Від виробничої діяльності в цілому акціонерне товариство отримало
збиток 15224,0 тис.грн. При цьому від транспортування природного газу
збиток становить 9006,0 тис.грн., по постачанню природного газу – 4640,0
тис.грн., по скрапленому газу 3199,0 тис.грн., по іншим видам діяльності
прибуток становить 1621,0 тис. грн.

Всього за результатами фінансово - господарської діяльності за 2014 рік
ПАТ «Черкасигаз» отримало прибуток у сумі 4402,0 тис. грн.
Стан розрахунків за природний газ та його транспортування
характеризується наступними показниками:
- 258640,1 тис.грн., перераховано з розподільчого рахунка за природний
газ та його транспортування по населенню;
-91899,2 тис.грн., перераховано з розподільчого рахунка за природний
газ та його транспортування по бюджетним установам та організаціям;
- 67844,7тис.грн., за рахунок субвенції;
Залишкова вартість основних засобів на балансі товариства станом на
31.12.2014 становить 379669,0 тис. грн.
Заборгованість по заробітній платі станом на 01.01.2015 року відсутня.
Розмір статутного капіталу станом на 31.12.2014р. змінився на
2837,0 тис.грн. в порівнянні з 2013 року і становить 38304,0 тис. грн. за
рахунок проведення додаткової емісії акцій ( збільшення номінальної
вартості акцій з 0,25 коп. до 0,27 коп.) В 2014 році не здійснювалась виплата
дивідендів за 2013 рік.
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