Звіт правління ПАТ «Київоблгаз» про
результати фінансовогосподарської діяльності товариства
за 2018 рік та затвердження основних
напрямків діяльності товариства на
2019 рік
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Сьогодні ми проводимо чергові збори акціонерів з нагоди підведення
підсумків фінансово-господарської діяльності товариства за рік, що минув, і як
голова правління, згідно з Статутом ПАТ «Київоблгаз», уповноважений
доповісти вищому органу товариства - загальним зборам акціонерів про
виконання основних показників діяльності ПАТ «Київоблгаз» за 2018 рік та
визначити завдання на 2019 рік.
В звітному періоді головною метою і завданням правління завжди було і
залишається забезпечення стабільного функціонування газового господарства
області, надання споживачам послуг належної якості та в необхідних обсягах,
розвиток виробничо - технічних баз, створення необхідних умов праці і
зайнятості його працівників.
В квітні місяці 2018 року загальні збори акціонерів поставили перед
правлінням товариства низку важливих завдань щодо підвищення фінансової
стабільності товариства, розвитку комерційної діяльності та забезпечення її
рентабельності, запровадження заходів, спрямованих на отримання позитивного
фінансового результату.
Саме на виконання цих завдань і була спрямована робота правління і в
цілому колективу ПАТ «Київоблгаз» у звітному періоді.
Правління регулярно звітувало перед наглядовою радою про прогнозні
показники роботи в поточному році, про підсумки виробничо-фінансової
діяльності у 2018 році, а при виникненні нагальних питань - оперативно в
робочому порядку.
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Правлінням надавалися на розгляд та затвердження наглядовій раді (за
дорученням

останньої)

плани

виробничо-господарської

та

фінансово-

економічної діяльності товариства, розроблені з урахуванням об'єктивних умов
функціонування галузі, фактичного фінансового стану і перспектив діяльності
товариства в існуючих економічних умовах, а також звіти про фактично
досягнуті показники.
Основним завданням правління в звітному році було забезпечення
безперебійного

та

безаварійного

газопостачання

споживачів,

в

умовах

обмеженості ресурсів газу, забезпечення належного рівня розрахунків за
послуги з розподілу природного газу, скорочення втрат природного газу при
транспортуванні, виконання зобов’язань перед працівниками товариства,
визначених в колективному договорі.
Підсумки діяльності ПАТ "Київоблгаз" за 2018 рік характеризуються
наступними показниками :
В 2018 році ПАТ "Київоблгаз" протранспортовано споживачам 1 млрд. 714
млн. 922 тис. куб. м природного газу, в т.ч.:
- промисловим споживачам – 534 млн. 684 тис. м³;
- бюджетним установам і організаціям – 26 млн. 001 тис. м³;
- підприємствам комунальної теплоенергетики – 224 млн. 040 тис. м³;
- населенню – 929 млн. 169 тис. м³.
- релігійним організаціям – 1 млн. 028 тис. м³.
За підсумками 2018 року по всіх видах діяльності товариством отримано
дохід (без ПДВ) в сумі 6 млрд. 779 млн. 546 тис. грн. та фінансовий результат збиток в сумі 1 млрд. 164 млн. 399 тис. грн., в т.ч. :
- по розподілу природного газу за регульованим тарифом отримано
збиток в сумі 584 млн. 201 тис. грн.
- по інших видах діяльності (без урахування діяльності зі стандартних
та нестандартних приєднань) отримано прибуток в сумі 30 млн. 672 тис. грн.
- по інших операційних доходах та витратах товариства збиток в сумі –
610 млн. 870 тис. грн.
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Основними причинами отримання збитку від операційної діяльності по
розподілу природного газу за регульованим тарифом є:
1. Зменшення обсягів розподілу природного газу. Так, із 1 815,9 млн. м куб.,
передбачених структурою тарифу (діючого станом на 31.12.2018 р.), фактично
протранспортовано 1 714, 9 млн. м куб. Таким чином, товариство недоотримало
тарифної виручки по послугах з розподілу в сумі 57,3 млн. грн. (без ПДВ).
2. За підсумками 2018 року фактичний обсяг природного газу для
виробничо-технологічних потреб становить 87,4 млн. куб. м газу, що відповідає
обсягам,

затвердженим

Наказом

Міністерства

енергетики

та

вугільної

промисловості України. Сума тарифної виручки (за середньозваженим тарифом
на фактично протранспортовані обсяги газу) на оплату вартості природного газу
для виробничо-технологічних та власних потреб в 2018 році складає 512,8 млн.
грн. (без ПДВ). Фактична вартість обсягів природного газу для виробничотехнологічних та власних потреб за 2018 рік, згідно діючих цін, які на протязі
року постійно зростали, склала 996,9 млн. грн., що свідчить про відсутність в
структурі тарифу джерела для покриття вартості газу на вказані потреби в сумі
484,1 млн. грн.
Як свідчать показники фінансово-господарської діяльності, 2018 рік був
непростим роком, правлінням ПАТ «Київоблгаз» було забезпечено прибуткову
роботу по комерційній діяльності, проте розподіл природного газу був збитковим
по вищезазначених та інших причинах.
З

метою

забезпечення

стабільного

функціонування

підприємства,

правлінням продовжувався взятий в минулі роки курс на отримання додаткових
доходів від комерційної діяльності і за підсумками 2018 року були отримані
доходи в сумі 84 млн. 624 тис. грн. Одне з головних завдань повсякденної
діяльності правління товариства вбачає в систематичній наполегливій роботі з
споживачами в напрямку недопущення безоплатного споживання природного
газу та послуг з його розподілу і виникнення дебіторської заборгованості.
Незважаючи
забезпечена

на

складності,

безперебійна

робота

підрозділами
всіх

ПАТ

дільниць

«Київоблгаз»

газового

була

господарства,
3

завершено у визначені терміни опалювальний сезон 2017-2018 років, виконано
заплановані обсяги ремонтних та підготовчих робіт і своєчасно розпочато
опалювальний період 2018-2019 років. В цілому на протязі року газове
господарство функціонувало стабільно, забезпечуючи надання послуг в
необхідних обсягах всім категоріям споживачів.
У звітному періоді ПАТ «Київоблгаз» працювало над реалізацією
поставлених перед Товариством завдань і виконанням заходів, передбачених
затвердженою інвестиційною програмою. Так за підсумками роботи в 2018 році
на виконання заходів, передбачених інвестиційною програмою, було освоєно
кошти в сумі 21 млн. 809 тис.грн. (без ПДВ). Впродовж 2018 року підрозділами
ПАТ «Київоблгаз» було встановлено в житловому фонді 5 197 шт. лічильників.
На виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції газопроводів і
споруд на них було використано кошти в сумі 13 млн. 871 тис. грн. (без ПДВ).
В 2018 році підрозділами ПАТ «Київоблгаз» було використано на ремонт та
повірку побутових лічильників газу коштів в сумі 3 млн. 906 тис. грн., сервісним
центром по повірці лічильників ПАТ «Київоблгаз» було повірено 22 492 шт.
лічильників.
В звітному періоді в товаристві відсутні заборгованість з платежів до
бюджету і по виплаті заробітної плати. Що стосується реструктуризованої
заборгованості за 2010 рік (по категоріям – «нормовані потреби» та
«населення»), яка була проведена відповідно з вимогами Закону України «Про
деякі питання заборгованості за використаний природний газ і електричну
енергію», ПАТ «Київоблгаз» своєчасно по графіку проводить погашення даної
заборгованості.
Шановні акціонери!
Порядком денним сьогоднішніх зборів є не тільки доповідь правління про
результати діяльності в 2018 році, але й затвердження основних напрямків
роботи на 2019 рік. 2018 рік вже позаду, плани фінансово-господарської
діяльності товариство впродовж року узгоджувало з Наглядовою радою.
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Результати фінансово-господарської діяльності товариства в 2018 році свідчать
про те, що напрямки розвитку ПАТ «Київоблгаз», визначені торік правлінням та
ухвалені загальними зборами акціонерів, були правильними і дозволили
підприємству в непростих умовах забезпечити стабілізацію фінансовоекономічного становища.
Головними напрямками в діяльності Товариства є поліпшення технічного
стану газопроводів, обладнання та зменшення втрат газу. Для цього необхідно
постійно

впроваджувати

реконструкцію

ряд

газопроводів,

заходів,

що

оновлення

включають

в

себе

обладнання,

заміну,

застосування

високоефективних ущільнюючих матеріалів, сучасних приладів для контролю
технічного стану газопроводів тощо. З цією метою правлінням на поточний рік
затверджено план організаційно - технічних заходів щодо їх виконання,
вирішуватимуться питання фінансування запланованих робіт.
З метою надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій
території

обслуговування

необхідно

попередньо

схвалити

укладання

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення
загальними зборами договорів на:
- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 1 563 800
000,00 грн. (один мільярд п'ятсот шістдесят три мільйони вісімсот тисяч гривень
00 копійок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 2 150
200 000,00 грн. (два мільярди сто п’ятдесят мільйонів двісті тисяч гривень 00
копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною
вартістю 3 707 900 000,00 грн. (три мільярди сімсот сім мільйонів дев’ятсот
тисяч гривень 00 копійок);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України
граничною сукупною вартістю 129 900 000,00 грн. (сто двадцять дев’ять
мільйонів дев’ятсот тисяч гривень 00 копійок).
Укладення вказаних договорів, згідно вимог діючого законодавства,
попередньо повинно бути узгоджено зборами акціонерів.
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Отже, головним завданням правління було і залишається вжиття всіх
можливих заходів для забезпечення надійного і стабільного функціонування
систем газопостачання Київщини та досягнення головної статутної мети забезпечення прибуткової діяльності, виявляючи та залучаючи для цього всі
можливі

резерви

виробництва

та

спрямовуючи

зусилля

на

економне

використання всіх видів ресурсів.
Дякую за увагу!
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