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ОТЧЕТ
ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА „КНЕЖА ГАЗ“ ООД ГРАД КНЕЖА,
ЗА 2019 г.
За целите на оценяване на плана за оптимизиране на разходите е използвано
съпоставяне на отчетните данни през 2018 г. с тези през 2019 г.
Сравнявайки сумите за направените разходи и получени приходи през двата
периода се вижда, че:
1. НЕТЕКУЩИТЕ (дълготрайни) АКТИВИ:
-Машини, производствено оборудване и апаратура са с намалели с 34 хил. лв.,
-Съоръжения са се увеличили с 2 хил. лв.,
-ДМА в процес на изграждане намалели с 5 хил. лв. в сравнение с предходната
година.
2. ТЕКУЩИ (краткотрайни) АКТИВИ
-Суровини и материали са с 3 хил. лв. по-малко в сравнение с предходната
година.
3. Вземанията от клиенти са намалели с 11 хил. лв.
4. Задълженията към доставчици са намалени с 86 хил. лв.
5. Увеличени са приходите на дружеството от продажба на природен газ. В това
число от продажба на стоки с 93 хил. лв. и услуги с 29 хил. лв.
6. Разходите за закупуване на природен газ са увеличени с 28 хил. лв., поради
увеличаване в цената на природния газ
7. Разходите за амортизация на дълготрайни материални активи са по-малко с 2
хил. лв.
8. Намалена е загубата на дружеството. Като за 2019 то отчита печалба в размер
на 45 хил. лв. в сравнение с печалба от 24 хил. в предходната година.
9. Разходите за възнаграждения са намалели с 9 хил. лв.
10. Разходите за суровини и материали са увеличени с 1 хил. лв.
11. Разходите за външни услуги са увеличени с 81 хил. лв, в следствие на
участието на дружеството в Програма Дезире, по-която изграждането на
битовите отоплителни инсталации се администрират и заплащат посредством
Кнежа газ към строителите.
Дружеството разполага с необходимия персонал за осъществяване на основните
направления на своята дейност. За отчетната 2019 год. се наблюдава увеличение на
снабдени и разпределени количества природен газ на битовите, промишлените и
обществено-административни и търговски потребители. Замяната на традиционните
горива с природен газ и конкурентната му цена допринася за увеличеното потребление.
В сравнение с 2018 год. намалението при консумацията на битовите потребители
е с 80 МWh , при промишлените се наблюдава увеличение с 1350 MWh и при
обществено-административни и търговски потребители с 200 MWh. През 2019 год. е
увеличен броя на битовите потребители в сравнение с 2018 г. , като ново присъединените
потребители са 24 броя.
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ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛИ
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В сравнение с бизнеса плана за отчетната 2019 г. е предвидено изграждане на
мрежа /л.м./ от 882 л.м., действително е изградена 186,3 л.м.
Направени инвестиции за отчетната година: по бизнес план са 84,196 хил. лв.,
действително извършени 37,66 хил. лв.
Броя нови потребители за отчетната година по бизнес план е стопански – 2 брой,
битови – 30 броя, отчетени за 2019 год. стопански – 2 броя, битови – 24 броя.
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Разпределени и снабдени количества природен газ за отчетната година: по бизнес
план за стопански са предвидени 11780 MWh, битови 4811,2 MWh. Отчетени за 2019 год.
стопански 10877 MWh, битови 2018 MWh. Прогнозната консумация на природен газ за
2019 г. е приблизително еднаква с действително отчетени количества потребление на
природен газ по групи потребители, с изключение на битовите където отклонението е
малко по-голямо.

ГРУПИ ПОТРЕБИТЕЛИ
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През 2019 г. „Кнежа Газ“ ООД са предвидени инвестиции в ГРМ на територията
на гр. Кнежа и съоръженията към тях. Размерът на извършените инвестиционни разходи
е съобразен с изградената към момента газоразпределителна мрежа, с финансовите
възможности и с инвестиционната програмата одобрена от КЕВР.

Инвестиции в хил. лв
Линейна част и отклонения
Съоръжения битови

Предвидени 2019 г.
3,125
16,92

Изградени 2019 г.
1,618
13,081
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Оптимизирането на разходите за 2019 г. се дължи на повишаване на продадените
количества природен газ, повишаване качеството на услугата, съкращаване на времето
на обработване на данните и изготвяне на фактури. Подобрение на ефективността чрез
оптимизиране на ръководните структури. Ще продължи доизграждането на
газоразпределителната мрежа за стопански и битови потребители, както и включването
на нови абонати към съществуващата мрежа. Дружеството ще продължи политиката си
към оптимизиране на разходите и повишаване на приходи с цел положителни финансови
резултати.

гр. Кнежа
20.07.2020

Управител:………………………
/Лъчезар Петров/
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