
 На виконання Постанови КМУ №1067 від 09.11.2016р. 
                         Інформація до річного звіту за 2016 р. 
 
     Опис  

істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути 
           на операції та результати діяльності підприємства 

                      та заходи щодо управління такими ризиками. 
 
Поняття «Фактори ризику, що можуть вплинути на результати діяльності» - 

це показник імовірності виникнення у майбутньому збитків, неодержання 
планованих доходів, а  також можлива невизначеність очікуваних доходів під 
час планування.  
Порядком оприлюднення інформації про діяльність державних унітарних 

підприємств затвердженим постановою КМУ від 09.11.2016р. №1067 (далі 
Порядок) встановлено надання інформації щодо передбачуваних ризиків за 
результатами фактичної річної звітності, тобто  фактичних негативних 
показників, які уже вплинули на результат діяльності. 
Сутність поняття «фактори ризику, що можуть вплинути» суперечить 

вимогам порядку щодо надання інформації за фактичним результатом річного 
звіту.  
    Інформація щодо факторів ризику наведена на підставі фактичних 
даних за результатами річного звіту за 2016 рік. 
   На результати діяльності редакції протягом 2016 року вплинули наступні 
фактори: 
1. Зменшення чистого доходу за рахунок зменшення фактичного тиражу.  
   На зменшення тиражу газети вплинули такі фактори: 
   1)Агресія з боку Російської Федерації, Військові дії на Сході країни та анексія 
Криму;  
   2) Збільшення вартості передплати на газету;  
   3) Попит; 
   4)Вплив наслідків політичної та економічної кризи на платоспроможність 
читача;  

     5)Зростання конкуренції на газетному ринку; 
     6)Витіснення друкованих ЗМІ електронними; 

   7) Заангажованість читачів; 
   8) Коливання рівня довіри в різних регіонах; 
   9) Несприйняття читачами з російськомовних регіонів україномовної  
 газети. 
 10) Залежність від змін в Законодавстві.  
2.Відсутність в Україні вітчизняного виробника газетного паперу та вплив 
індексу інфляції на основну складову друку - папір іноземного виробника, 
впливає на загальну вартість друку газети.  
3.Збільшення вартості доставки передплатних видань (наказ Міністерства 
інфраструктури України від 20.08.2015  №335 щодо підвищення Тарифів на 
приймання та доставку вітчизняних періодичних друкованих видань за 
передплатою з 01.01.2016 року). 
 



4. Значне збільшення ПАТ «Київенерго» тарифів на  тепло та 
електроенергію. 
5. Витрати на застарілі, фізично зношені автомобілі. 
    

   
                                    Заходи щодо управління ризиками. 

 
     З метою управління ризиками що можуть вплинути  на операції та результати 
діяльності підприємства редакцією запроваджено заходи щодо раціонального, 
економного використання державних коштів. 
  1. У  2016 році у редакцією було запроваджено умови мінімізації витрат, а 
саме:  
1) Для забезпечення заходів з мінімізації витрат на 2016 рік, дотримання 
обґрунтованого їх рівня та запровадження режиму економії починаючи із 2014 
року діє наказ керівника з зазначенням необхідності чіткого його контролю та 
додержання керівниками підрозділів редакції; 
2) Знижено собівартість газети на 26,2% за рахунок зменшення відрахувань на 
соціальні заходи, амортизації та інших витрат, у тому числі витрат на друк; 
3) Зменшено адміністративні витрати на 19,6 % за рахунок зменшення витрат  
на зв’язок, амортизаційних відрахувань, на оплату праці,  відрахувань на 
соціальні заходи,  витрат на операційну оренду; 
4) Зменшено інші операційні витрати на 34,2% порівняно із запланованим 
показником. 
Зазначені заходи привели  до позитивного результату в частині отримання 
прибутку. 

 
         2. Редакцією проведено всебічний аналіз, який показав наявність 
      нераціонального та недоцільного використання застарілих основних 
      засобів, тому виникла необхідність пошуку шляхів удосконалення 
      витрат на їх утримання.  

            Основним принципом удосконалення витрат на  утримання застарілих 
         фізично та морально зношених основних засобів є економія витрат на   
         утримання, а це потребує їх  списання/продажу з балансу підприємства.    

     Основні засоби редакції (автомобілі) під впливом фізичного та морального  
 зносу, технічних та економічних факторів поступово втратили свої  
 властивості та прийшли в  непридатний стан.  
     У той же час, Законом України «Про мораторій на відчуження від 
 редакцій державних та комунальних засобів масової інформації приміщень  
 та майна» від 15.01.2009р. №883-VI заборонено відчужувати застарілі, 
 фізично зношені автомобілі, що унеможливлює процес оптимізації 
 зазначених витрат. 
 
   Наведена інформація передбачає виникнення протягом 2016 року істотних 
передбачуваних факторів ризику, що вплинули на операції та результати 
діяльності редакції, але редакція не має можливості уникнути зазначених 
ризиків на підставі наведених вище факторів непідвласних редакції. 


