Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та
результати діяльності комунального підприємства, та заходи щодо
управління такими ризиками

Найбільш істотними факторами ризику, що впливають

та в подальшому можуть

вплинути на результати діяльності КВП «Краматорська тепломережа» Краматорської міської
ради є зовнішні фактори, які викликані законодавчою політикою держави з регулювання
господарської діяльності теплопостачальних підприємств та недосконалістю нормативної та
законодавчої бази.
Істотними зовнішніми факторами ризику є:
Розбіжність у термінах зміни цін на енергоносії та введенням в дію тарифів на

виробництво,

транспортування,

постачання

теплової

енергії

та

відповідні

послуги

централізованого опалення та централізованого гарячого водопостачання.
У

структурі витрат на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії

питома вага енергоносіїв становить понад 80 %: витрати на природний газ – 75%, витрати на
електроенергію – 5%.
За останні роки неодноразово змінювались ціни на енергоносії, а скориговані тарифи на
теплову енергію вводились в дію з запізненням. Такий терміновий розрив призводить до
значного зростання заборгованості за спожиті енергоносії, що в свою чергу сприяло значному
зменшенню нормативу перерахування коштів на поточний рахунок підприємства відповідно до
Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого
покладено спеціальні обов’язки, затвердженого Постановою КМУ від 18.06.2014 № 217.
Внаслідок чого, на рахунок КВП «Краматорська тепломережа» розподіляється приблизно 14 %
грошових коштів, отриманих від споживачів теплової енергії.
Враховуючи дію сезонного тарифу на послуги централізованого опалення, що у між
опалювальний період призводить до значного зменшення надходжень від населення,
отриманих коштів не вистачає для оплати природного газу, електроенергії, сплати податків,
виплати заробітної плати робітникам підприємства, фінансування робіт з ремонту теплового
обладнання та мереж. Зазначене вище може призвести до неможливості стабільної роботи
підприємства та надання якісних послуг теплопостачання.

-

Зниження рівня розрахунків споживачів теплопостачання в умовах різкого

зростання вартості відповідних послуг для населення, питома вага якого в структурі споживачів
становить близько 85%, та зниження його платоспроможності.

-

Неврегульованість діючого законодавства стосовно обов’язків та вимог до

споживачів послуг теплопостачання в частині своєчасних розрахунків.
-

Відсутність джерела фінансування витрат по пеням і штрафам, які нараховані
енергопостачальними організаціями унеможливлюють своєчасну сплату підприємства за
спожиті енергоносії.

