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висновок 
ПЕФ "Оптіменерго" про результати 

аудиту праВllльності нарахування таРllфів на теплову енергію, а також 
проведення перевіРКl1 фінансово_господарськоі діяльності 

кп "Броваритеплоенергомережа "за 2007 рік 

Вступ 

На підставі договору N!! 08-04 від 17 квітня 2008 року між приватною 
фірмою «ОптімЕнерго» та Комунальним підприємством Броварської міської 
ради Київської області «Броваритеплоенергомережа» (у подальшому 

mдприємство) та відповідно до рішення Броварської міської ради Київської 
області N!! 671-35-05 від 27.03.2008 року проведено аудит правильності 
HapaxyвaННJI тарифів на теплову енергію, а також перевірку фінансово
господарської діяльності кп "Броваритеплоенергомережа" за 2007 рік. 

Дана робота проводилася з 17.04. по 20.05.2008 року за місцем 
знаходження підприємства - у м. Бровари. 

На підставі виконаної роботи по перевірці підприємства зроблено 
фінансовий аналіз ефективності виробничо-господарської діяльності. Дані 
фінансового аналізу будуть цікаві власнику підприємства в особі міської 
ради м. Бровари ДJIJI ПРИЙНJIТrЯ нею об'єктивних та своєчасних керівних 
рішень, націлених на покращення якості послуг теплопостачaННJI та 
оптимізацію витрат підприємства. Це, в свою чергу, дозволить стримувати 
зростання витрат мешканців міста на комунальні послуги. 

Загальні дані про підприємство 

Підприємство має 19 котелень сумарною потужністю 270,51 Гкал\год 
і 36 центральних теплових пунктів. У 2007 році прийнято на баланс 
підприємства 1 котельню потужністю 0,43 Гкал\год за адресою 
вул.Леніна,80. 

Центральна розподільча система ВКJПOчає мережу магістральних 
трубопроводів загальною протяжністю 77,144 км у двотрубному вимірі. У 
2007 році було прийнято 0,06 км теплових мереж. 

Було вчасно розпочато та проведено опалювальний сезон, якісно та з 
дотриманням графіку проведено ремонтний період. 

Вироблено 328,5 тис. Гкал, що на 3,2 % менше порівняно з 2006 
роком (339 3 тис. Гкал). Це зумовлено: 

_ 'фактична температура зовнішнього повітря в 1 та 4 кварталах 
була вища за нормативну. 

для забезпечення роботи встановленого обладнання нормативна 
чисельність працюючих передбачена діючим законодавством у 2007 році 
повинна становити 556,0 осіб. Штатна чисельність становила 470,4 особи. 
Фактично через наявність вакансій на підприємстві станом на 31.12.2007 
року середньооблікова чисельність працюючих в еквіваленті повної 
зайнятості становила 382 особи, тобто 10% чисельності незакомплектовано. 



Доходи від господарської діяльності підприємства за 2007 рік склали 
47177,3 тис. грн. без пдв, в т. ч. за послуги з теплопостачання - 45096,3 
тис. грн., без ПДВ. на 33% більше, ніж в 2006 році ( 33961,9 тис. грн.). 
ЗбільшенНJI відбулося за рахунок піднятгя тарифів на теплову енергію. 

Витрати - 47802,2 тис. грн. в тому числі на виробництво теплової 
енергії 46174,8 тис. грн. що є на 12,8 млн. грн. (38,2%) більше, ніж в 2006 
році 

За 2007 рік кп "Броваритеплоенергомережа" спрацювало зі збитком у 
сумі - 624,9 тис. грн. 

ПРИНЦllпові висновки 

У ході виконання робіт за договором енергоаудитори та фінансові 
аналіти~ ПЕФ "ОптімЕнерго" прийшли до наступних принципових 
ВИСНОВКІв: 

І. ПраВИJJьність нарахування тарифів кп роваритеПJJоенергомережа" 

на Підприємстві діють двоставкові тарифи ДJIJI 1 групи споживачів 
(НаселеННJI) та «сезонні» тарифи ДJIJI 2-ї (Бюджет) та 3-ї (Ішпі ) груп 
споживачів. Планові тарифи діючі на кп "Броваритеплоенергомережа" 
протягом 2007 року розраховані у відповідності до Постанови КМУ від 10 
ЛИПНJI 2006 року Х!! 955 Про затверджеННJI Порядку формування тарифів на 
виробництво, транспоpryвaннJI, постачання теплової енергії та послуги з 
централізованого опалеННJI і постачання гарячої ВОДИ» та ,,правил розрахунку 
ДВО ставкових тарифів на теплову енергію та гарячу воду' (далі - Правила), 
затверджених наказом Держкомітету будівництва, архітектури та житлової 
політики Украіни.N'!! 191 від 8.09.2000р. 

на тарифи, що діяли у 2007 році Підприємство 01рИМало всі необхідні 
висновки Державної інспекції по КОН1ролю за цінами. 

у звіті про перевірку наведені копії всіх необхідних документів і 
нормативної документації, що регламентує формувa.ннJI і встановлеННJI 
тарифів на послуги теплопостачання 

Одвп, на думку енергоаудиторів, тарифи і платежі за теплову енергію 
не є справедливими по наступних причинах: 

Розроблювачі правил формування двоставкових тарифів не врахували, 
що вітчизНJIНЇ системи теплопостачанНJI мають постійну витрату теплоносія 
в тепломережі, а це спрИЧИНJIє постійну витрату елеК1роенергії мережними 
насосами які станоВЛЯТЬ від 70 до 90% споживa.ннJI елеК1роенергії 
котель~. як приклад: при відхиленні H~ 10% фактичного відпуску 
теплової енергії від розрахункового, піДПР~ЄМСТВО недоо~ержує ~~O тис. грн. 
коштів на оплату виправдано сПОЖИТОІ елеК1рИЧНОl енерrп. Помилка 
розроблювачів призводить до того, що тарифи вже не можуть бути 
абсолютно економічно виправданими, тому. що кошти на сплату 
елеК1роенергії підуть із планового прибутку ПІдприємства або з інших 
складових тарифу. 

2 



Але Пі~приємство не може одноосібно впоратись в даній ситуації. для 
цього необ~о внесення від l(ентрального органу виконавчої влади ( в 
даному випадку Міністерство ЖКГ) змін до Постанови Кабінету Міністрів. 

Основним джерелом надходжень для здійснення господарської 
· · кп "Б ДUШЬНОСТl роваритеплоенергомережа" є тарифи, за якими проводиться 

нарахування плати споживачам за спожиті послуги з теплопостачання. 

Перевіркою було встановлено, що тарифи, які діяли на Підприємстві 
протягом 2007 року практично були сформовані в цінах 2006 року. І для 
недопущення подальшого стрімкого зростання тарифів, протягом 2006-року 
при перерахунках планових тарифів коригувалась тільки стаття «Газ». 

Через непередбачувальна зростання з січня 2007 року тарифу на газ 
ДJIЯ бюджетних організацій підприємство запровадило тарифи для цієї 
категорії споживачів з лютого 2007 року. Таким чином було втрачено 
Підприємством 300,4 тис. rpH. без пдв 

Підприємством була застосована вартість електроенергії 0,372 грн. з 
пдв (0,31 грн. без ПДВ) без врахування коефіцієнту інфляції, то таким 
чином зростання вартості активної електроенергії для всіх груп споживачів 
за 2007 рік СЮІадають 534,7 тис. rpH. без пдв. 

Не змінювалась і стаття «Заробітна плата».Згідно ЗУ «Про державний 
бюджеТ України на 2007 рію> зростання розміру мінімальної заробітної 
плати ПРОТJlГOм року було передбачено з 400 rpH. до 460 грн. По кп 
«БроваритеплоенергомереЖ8» на 2007 рік розмір мінімальної заробітної 
платні СЮІадав 400 грн. на весь рік, що на 7,5% менше від рівня 
передбаченого державою (при середній мінімальній заробітній ШІатні на 
2007 рік 430 грн. було закладено 400 грн.).Таким чином, при формуванні 
ФОП на 2007 рік підприємством не було заплановано витрат на оплату 

праці на 550 тис. грн. менше. 
Але кп <<БроваритеплоенергомереЖ8» - підприємство, яке обслуговує 

об'єкти підвищеної небезпеки. Тому, відповідно, одною з першочергових 
завдань є утримання на виробництві досвідчених висококваліфікованих 
ПРацівників, а це, в свою чергу, можливо лише при дотримаииі певного 
рівня заробітної плати. 

Протягом 2007 року чер~ недотр~ання рівня заРОбітно~ ~ати 
передбаченого державою на ПідпрИЄМСТВІ утворилась велика кшьюсть 
вахансій. Тому Підприємство підвищило рівень мінімальної заробітної 
платні. та введення змін У формування фонду Це призвело до перевищеИНJI 
фактичного фонду оплати праці над плановим на 256,2 тис. грн. 

Починаючи з 2004 року підприємство почало активну роботу по 
Впроваджеишо новітнього енергозберігаючого обладнання. Так.з 2005 ~o 
2007 рік включно підприємством за рахунок власних КОІПТ1В, КОШТІВ 
Місцевого та державного бюджетів було оновлен~ основних фондів на 
загальну суму 13839,4 тис. грн. Загальна амортизацUl по фактичних даних 
БVYтo БЛІ·V'V станом на 1.10.2005 року становила 1027,1 тис. грн., 
,,~алтерського о ... " 1 1 О 2007 1 станом на 1.10.2006 року - 1514,8 тис. грн., станом .. року - 2 00,1 



тис. Ірн. Відповідно збільшення склало за 2006 рік 47,5%, за 2007 рік -
38,6%. 

У тарифах 2007 року загальна сума амортизації запланована в розмірі 
1253,S тис. грн. з врахуванням тенденції оновлення основних фондів 
підприємства. Таким чином підприємством не заплановано по елементу 
витрат «Амортизація» 261,3 тис. грн. 

у підсумку не увійшли до планової собівартості та відповідно до 
тарифів більше 1600 тис. грн., через те, що тарифи сформовані у цінах 2006 
року не перезатверджувались через і економічні і політичні причини. 

Має місце перехресне субсидування, викликане різними тарифами на 
паливо і теплову енергію по групах споживачів. 

Споживачі, що оплачують теплову енергію за нормативами, а не за 
лічильниками тепла, не мають стимулів до енергозбереження. як правило, 

безоблікові споживачі перевитрачають тепло і гарячу ВОДУ, вартість яких 
надалі опосередковано через загальні тарифи перекладається на всіх 
учасників місцевого ринку тепла. Свідченням цього є відмова 7 будинків 
повіряти лічильники тепла, щоб оплачувати послугу теплопостачання за 

нормативами, тому що лічильники тепла показують дійсні витрати тепла 
будинками, що вище нормативних. 

у результаті відсутності 100% обліку споживання тепла і гарячої води 
близько 6-7% теплової енергії, що доходить до споживача, залишається 
безоплатною, що за економічними показниками відповідає плановій 
рентабельності підприємства. 

Наввнісnаь 6езо6ліl(ового розрахуНl(ового меnаоду реtlЛЬацїї nаеnловоі 

енергії· і гарячої води не дозволltmь розв'R3аmll суnеречq про 
справедливість розрахунюв за послугу mеnлоnосnаачанНR, а 

теплопостачальні підприємства і мешканці міста не зможуть об'єднати 
зусИJIЛJI проти загального ворога - зростання цін на енергетичні ресурси. 

Постійне підвищення цін на енергоресурси і матеріали збільшують 
собівартість послуги теплопостачання випереджальними темпами у 

порівнянні з переглядом і корегуванням тарифів на теплову енергію. 
Тільки дії менеджменту підприємства по залученню коштів на 

модернізацію основних фондів за підтр~ою ВЛ~ ДОЗВОJUПOть утримувати 
підприємство на плаву й поступовО поmпшувати ЯКІсть теплопостачання 

п. Перевірка Фінансово-rОСDодарськоі діяJlьності 

тд час здійснення перевірки було перевірено: 
_ Річну фінансову звітність: Баланс станом на 31.12.2007 року (форма 

НеІ), • 
-Звіт про фінансові результати за 2007р1К (форма N!!2), 
-Звіт про рух грошових коштів (форма Не3), 
_ Звіт про власний капітал (фор~а ~!!4), . 
_ Примітки до річної ФінанСОВОI ЗВІТНОСТІ (форма Н!!5). 
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- Документи щодо обліку основних фондів (карточки, журнали, акти 
на списаиИJI основних фондів, журнали щодо нарахування амортизації та 

зносу); 

- Договори оренди; 
- Договори на здійснення окремих господарських операцій; 
- Головну книгу, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, інші 

бухгалтерські документи. 
Господарська діяльність КП «БроваритеплоенергомереЖ8» 

здійснюється у відповідності до завдань, які зазначені у статуті 
Підприємства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає вимогам 
Закону Украіни «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Украіні» 
від 16 ЛИПИJI 1999 року Н!! 996-XlУ, Положень (Стандартів) бухгалтерського 
обліку, обраній обліковій політиці. Фінансова звітність складається за 
вимогами П(С)БО 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 4 "Звіт про 
рух грошових коштів", 5 "Звіт про власний капітал". 

> Перевіркою істотних порушень у фінансово-господарській діяльності, 
здійсmoваній керівництвом підприємства, не виявлено.. У звіті про 
перевірку наведені всі необхідні дані та копії вихідних документів, які 
підтверджують даний висновок. 

> Аналіз фінансових показників свідчить про те, що підприємство має 
нестабільне економічне становище та високий ризик банкрутства через 
неврегульованості системи оперативного корегування тарифів залежно 
від рівИJI цін на енергоносії та інфляції. 

> Перехресне субсидування споживачами 2 і 3 груп споживачів 1 групи не .. . . 
в ЗМОЗІ ПОЛІПШИТИ еКОНОМІчне становище П1ДПриємства. 

> Дотації з бюджету різниці в тарифах теплопостачальному підприємству 
варто перенаправляти на адресну допомогу соціально незахищеним 
MeIIIКaНЦJIМ і фінансування заходів, спрямованих на знижеННJI 
теплоспоживaиJIJI. для підприємства ж варто встановлювати економічно 
обrpунтоваиі тарифи, які дозволять йому нормально функціонувати та 
забезпечувати високий рівень комфортності життя мешканців міста 
Бровари. 

Рекомендації 

Припинити політичні піар-акції H~ тему ~o "завищені. тар~фИ на 
теШІО" а консолідувати всі депутатсьКІ фракцп та мешканцш МІста на 
npо~ію спільному ворогу - зростаишо ф~Ої собівартості послуги 
тenwo O!!Ifi'fi'CI' П"'СІ' цЬОГО слід виконувати ДІІ за двома напрямками: 
~& постаЧQППA.~АА . Ф 

1. ПрИЙИJlТИ міри по забезпеченшо прозор?сТ1 ормування 
енергетичної складової тарифу на теплоп?стачання, а саме. 

• адити автоматизоВаН1 системи КОНТРОJПO та обліку 
запров . 

енергоресурсів АСКОЕ на котельИJIX mдnpиємства кп 
"Б жа"· роваритеплоенергомере , 



• організувати 100% облік спожитої теплової енергії абонентами. 
Заборонити користування енергоресурсами без обліку с 1.11 2008 р.; 

• при yxиJIJIнні від повірки теплолічильників, або виводу їх з ладу 
за будь яких причин та обставин, застосовувати штрафні санкції у розмірі 
вартості теплової енергії, розрахованої по максимальному тепловому 
навантаженmo абонента. 

2. Прийняти організаційні та технічні міри по зниженню споживання 
теплової енергії, а саме: 

• змінити практику дотації на погашення різниці в тарифах на 
теплову енергію на адресну допомогу соціально незахищеним мешканцям 
міста та на впровадження енергозберігаючих заходів у споживачів. Іншими 

словами - треба фінансувати зниження споживання теплової енергії, а не 
НЦДЛИD1Ковіспожитіенергоресурси; 

• впроваджувати енергозберігаючі заходи, рекомендовані у звітах 
по знергоаудиту, та знизити споживання теплової енергії на 30% на протязі 
иайближчих 5 років. 

Директор ПЕФ "OnТЇMeнepro" ~ М.В.ТарновсьКИЙ 

" 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоІ ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА" 

07401, Київська область, м. Бровари, вул.Грушевського,3а, тел.факс. (294) 4-11-01 
р/р 26004002856001 в Броварській філії Укрінбанку МФО 321808 Код ОКПО 13711949 

,ft:1. {)f, Рі НІ! І' ~ 1,fr 

На від ----

Про результати аудиту 

комунального підприємства 

"Броваритеплоенергомережа" 

Секретарю 

міської ради 
Сапожку І.В. 

Шановниі Ігоре Васильовичу! 

Просимо Вас винести на розгляд сесії Броварської міської ради питанни 
про результати проведення аудиту правильності нарахування тарифів на теплову 
енергію та проведення перевірки фінансово-господарської діяльності кому
нального підприємства "Броваритеплоенергомережа" за 2007 рік. 

з повагою, 

Директор 

ManllUЬкa О.В. 
4-05-84 

О.В.Коршак 
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