Інформація про результати діяльності
Львівського національного академічного театру опери та балету імені
Соломії Крушельницької за 2014 рік.
1. Установлені цілі та завдання.
Львівський
національний
академічний
театр
опери
та
балету
імені Соломії Крушельницької є державним закладом, що належить до сфери
управління Міністерства культури України, діяльність якого спрямована на
створення, публічне виконання та публічний показ творів театрального мистецтва.
Організаційно — правова форма — державний заклад. Основний вид діяльності
– театральна та інша концертна діяльність.
Метою основної діяльності Театру є розвиток театрального мистецтва і
театральної справи, формування та задоволення потреб населення в театральному
мистецтві, залучення українського народу до надбань світової і національної
культури, відродження його духовності і патріотизму як фундаментальних основ
побудови держави України. Основна діяльність не має на меті одержання прибутку,
театру присвоєно ознаку неприбуткової установи за № 0004 від 02.07.99р. як закладу
культури.
Головним завданням Театру є цілеспрямована, систематична діяльність у
справі формування його колективу, піднесення художнього рівня вистав, виховання
українського народу в дусі національних і загальнолюдських естетичних ідеалів,
створення і розширення художньо-елітної публіки та підвищення її ролі у вирішенні
сучасних соціально-економічних проблем.
Театр має право здійснювати комерційну та некомерційну господарську
діяльність. Доходи, одержані театром від комерційної діяльності, оподатковуються
відповідно до законодавства України. Театр діє згідно Статуту затвердженого
наказом Міністерства культури України від 22.12.2011 року.
2. Результати фінансово — господарської діяльності.
За результатами діяльності в 2014 році театром отримано доходу 85139,0
тис.грн., при плані 86688,0 тис. грн. Виконання становить 98,2%. з них:
1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 5997,0 тис. грн.
при плані 6845,0 тис. грн. і включає в себе : реалізацію театральних квитків,
функціонування залу для інших заходів, реалізацію програмок. Виконання даного
показника порівняно із планом становить 87,6%. Недовиконання планового обсягу
доходів зумовлене зниженням основного виду доходу театру, а саме реалізацією
театральних квитків на вистави, зниженням відвідуваності театру постійним
глядачем та зменшенням туристів через суспільно-економічну ситуацію в країні.
2. Інші операційні доходи - 76295,0 тис .грн. при плані 76993,0 тис. грн.
Виконання даного показника становить 99,1%. і включає в себе:
 цільове фінансування 75194,0 тис.грн. (бюджетне фінансування на оплату
праці з нарахуваннями 74947,8 тис. грн. та оплату комунальних послуг 246,0
тис. грн.)
 дохід від оренди приміщення 756,0 тис. грн. - від оренди приміщення 587,6
тис. грн. та відшкодування комунальних послуг 168,4 тис. грн.
На
сьогоднішній день театром укладено три договори оренди приміщення.
Щомісячна орендна плата розрахована згідно Методики розрахунку і порядку
використання плати за оренду державного майна затв. Постановою КМУ від
04.10.1995р. №786 (зі змінами) із врахуванням індексу споживчих цін.
 дохід від проведення заходів надання інших платних послуг 345,0 тис. грн.
3. інші доходи - 2847,0 тис. грн., в т.ч. дохід в сумі нарахованої амортизації
ОЗ та НА безкоштовно отриманих 389,2 тис. грн., дохід в сумі нарахованої

амортизації ОЗ та НА за бюджетні кошти 218,9 тис.грн., дохід в сумі
нарахованої амортизації ОЗ та НА дооцінки 2180,6 тис. грн., дохід в сумі
нарахованої амортизації ОЗ та НА за спонсорські поступлення 58,3 тис. грн
Загальна сума витрат за 2014 рік становить 85147,0 тис.грн., з них:
1. Фактична собівартість
реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
становить 79993,0 тис. грн. при плані 81471,0 тис. грн., виконано на 98,2 %.
Відповідно до наказу про облікову політику театру за №2/1 від 12 січня 2012
року до перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості
продукції (робіт, послуг) Львівської національної опери входять:
 Матеріальні витрати - витрати палива і енергії, запасних частин, - 1156,0 тис
.грн.,оплата комунальних послуг, витрати на утримання постановок (костюми,
декорації, реквізит), — факт.740,0 тис. грн. Всі вказані ремонти здійснюються
виробничими цехами театру, які відображені у виробничих звітах на списання
та використання матеріалів діючих театральних костюмів; сценічного взуття
та виготовлення балетного взуття.; доповнення елементів декорацій,
бутафорії; обслуговування грим-перукарських предметів; обслуговування
костюмерної та пральної дільниці.
 Витрати на оплату праці - витрати на оплату праці творчого і допоміжного
складу - 53628,0 тис. грн., відрахування на соціальні заходи - 19080,3 тис. грн.
Амортизація - амортизація основних засобів, інших необоротних активів,
нематеріальних активів прямолінійним методом та методом 100% зносу в
першому місяці використання становить 364,0 тис. грн.
 Інші витрати:
- витрати на утримання театру (поточний ремонт, послуги ППЧ, зв'язок,
ремонт і обслуговування техніки, послуги сторонніх організацій) — 738,0 тис.
грн., з них послуги пожежної охорони — 408,0 тис. грн. (відповідно до
діючого договору про надання послуг пожежної охорони та з урахуванням
проведення процедури закупівлі переговорної ціни в 2014 році з ГУДНС
України у Львівській обл. місячний платіж 49440 гривень з ПДВ за рахунок
власних надходжень),
- авторські нарахування — 172,0 тис. грн. Сума авторських нарахувань
вираховується згідно діючого договору з ДО УААСП та сталими процентами.
Коливання можливе за рахунок реалізації театральних квитків на вистави
різних авторів.
- реклама, друкована продукція — 115,0 тис. грн. Даний показник включає в
себе витрати на рекламу та друковану продукцію, що поширює та містить
інформацію про театр, театральні постановки, вистави, дійових осіб,
репертуар, новини театрального життя, програмки та буклети, послуги обслуг.
веб. сайту, реклама на телебаченні, газетах, обслуговування біжучої стрічки та
інші.
 2. Адміністративні витрати за 2014 рік становить 4898,0 тис. грн. при плані
4972,0 тис. грн. Виконання становить 98,5 %. Включають витрати на заробітну
плату керівних працівників, зв'язок, податки, періодичні видання, амортизація
основних засобів.
3. Інші операційні витрати за 2014 рік становлять 256,0 тис. грн. при плані
245,0 тис. грн. Виконання становить 104,5 % відповідно до укладених
договорів оренди приміщення з трьома орендарями. Дана сума відображає
розмір коштів, які театр перерахував в 2014 році до державного бюджету від
оренди приміщення та розрахована відповідно до трьох діючих договорів

оренди, відповідно до яких проводиться відрахування до бюджету в розмірі
70% та 30% від доходу за оренду приміщення без ПДВ.
За 2014 рік фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування
при сумі доходу 85139,0 тис .грн. та сумі витрат 85147,0 тис .грн. становить
збиток 8,0 тис . грн.
3. Середньооблікова кількість штатних працівників.
Штатний розпис театру затверджений станом на 1 січня 2014 року з кількістю
штатних одиниць 555,5 та відповідає доведеному фонду оплати праці на 2014 рік.
Середньооблікова кількість працівників на кінець 2014 року становить 553 чоловік,
з них з них керівні працівники – 25 осіб, художній персонал – 33, артистичний
персонал – 265 (оголошено конкурс на заміщення вакантних посад), наскрізні
працівники – 117, інший персонал – 113.
Адміністрацією театру здійснюється поточне і перспективне планування
репертуару, з урахуванням складності кожної вистави для солістів опери, артистів
балету, артистів оркестру та артистів хору.
Працівникам адміністрації, фахівцям, інженерній службі, господарському
відділу та працівникам художньо-виробничих майстерень встановлено п’ятиденний
робочий тиждень з понеділка по п’ятницю, вихідні дні – субота і неділя. Для
працівників художнього та артистичного персоналу встановлено шестиденний
робочий тиждень з вівторка по неділю, з вихідним днем – понеділком. Тривалість
робочого часу затверджується адміністрацією театру, враховуючи норму 40 годин
на тиждень. Щорічна відпустка на 31 календарний день надається працівникам після
завершення театрального сезону (в літній період) та відповідно до затвердженого
графіку.
4.5.6. Фонд оплати праці, середньомісячна заробітна плата, заборгованість за
звітний період.
Фактичний фонд заробітної плати за 2014 рік становить 56884,0 тис .грн., в
т.ч. За рахунок коштів державного бюджету 55643,2 тис.грн., за рахунок власних
надходжень 1240,7 тис.грн. Середньомісячна зарплата на одного працівника 8572
гривень.
Розміри заробітної плати працівників визначаються згідно з тарифними
сітками і схемами посадових окладів, доплат та надбавок, які затверджені
нормативно-правовими актами. Заробітна плата виплачується своєчасно і в повному
обсязі у безготівковій формі через установи банків відповідно до фактично
отриманих відкритих асигнувань два рази на місяць: зарплата за І половину місяця
до 22 числа поточного місяця та зарплата за ІІ пол.місяця до 30 (31) числа поточного
місяця. Отримані кошти з державного бюджету на оплату праці використані
повністю, станом на 01.01.2015 року заборгованість по виплаті заробітної плати
відсутня. Театром вживаються всі можливі заходи щодо своєчасної виплати
заробітної плати працівникам та недопущення утворення кредиторської
заборгованості з оплати праці.
7. Закупівлі та інвестиції, що були здійснені в 2014 році.
Театром за 2014 рік придбано основних фондів на суму 632,3 тис.грн., в т.ч. за
рахунок власних надходжень — 178,1 тис.грн. та виготовлені власними силами —
417,1 тис.грн., в т.ч.: придбано основних засобів на загальну суму 48,2 тис. грн. ,
придбано малоцінного інвентарю за рахунок власних коштів на загальну суму 132,3
тис. грн., виготовлено та придбано за рахунок власних надходжень сценічнопостановочних засобів на суму 404,1 тис. грн. (виготовлено сценічні костюми,
взуття, декорації, бутафорія, реквізит) для
прем’єрного балету « Ромео і

Джульєтта», прем’єрної опери «Кармен». Також до капітально – поновлених вистав
« Іоланти», «Кавказ» та театралізованого концерту « Вечір класично оперети».
Придбано інших нематеріальних активів на загальну суму 37,0 тис .грн. Зокрема
програмне забезпечення на суму 12,0 тис .грн. та документальний фільм «
Львівський оперний театр 115 років» на суму 25,0 тис .грн.
8. Результати діяльності суб'єкта господарювання
Відповідно до затвердженого паспорта бюджетної програми по КПКВК
1801110 «Фінансова підтримка національних театрів» на 2014 рік театром з
державного бюджету заплановано отримати дотацію в сумі 75797,8 тис. грн., в т.ч.
на оплату праці з нарахуваннями 74947,8 тис. грн. та оплату комунальних послуг
850,0 тис. грн. (оплата теплопостачання - 430,0 тис. грн., оплата електроенергії —
320,0 тис. грн., оплата природного газу — 100,0 тис. грн.). Фактично отримано
дотації та здійснено касові видатки в сумі 75193,8 тис. грн., на оплату праці з
нарахуваннями 74947,8 тис. грн. та оплату комунальних послуг 246,0 тис. грн.
Недофінансовано з державного бюджету кошти у сумі 302,0 тис. грн. на оплату
комунальних послуг у грудні 2014 року. Повернуто до державного бюджету, у
зв’язку із закінченням бюджетного року та неоплатою платіжних доручень ГУДКСУ
у Львівській області кошти в сумі 302,0 тис .грн.
Згідно поквартального розподілу показників фінансово – господарської
діяльності плановий обсяг власних доходів на 2014 рік становив 9568,0 тис. грн.
Фактично отримано коштів від власної діяльності 8391,0 тис. грн., або дохідна
частина виконана на 87,7%, в т.ч. дохід від реалізації театральних квитків 6021,7
тис.грн., інші доходи 2369,3 тис.грн.
Протягом 2014 року було поставлено новий балет С. Прокоф'єва «Ромео і
Джульєтта» прем’єра 17 жовтня 2014 року, нову оперу Ж.Бізе «Кармен» прем’єра
якого відбулася 21 грудня 2014 року. Вказані вистави поставлені за рахунок власних
коштів театру. За звітний період
театром капітально-поновлено оперу
П.Чайковського «Іоланта» прем’єра якої відбулася 16 лютого 2014 року. До 200
річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка було поставлено кантату –
симфонію С. Людкевича «Кавказ» та театралізований концерт «Уклін тобі, Тарасе».
Прем'єри яких відбулася 9 березня та 15 березня 2014 року. Також поставлено
театралізований концерт «Вечір класичної оперети» прем’єра якого відбулася
29.06.2014 року.
У 2014 році фактична кількість глядачів на ранкових та вечірніх виставах
становить 83,2 тис. осіб, при плані 85,0 тис. осіб або виконання плану 97,9 %.
Порівнюючи даний показник за відповідний період з минулим роком
спостерігається тенденція до зменшення кількості глядачів на проведених виставах.
Дане зменшення зумовлене вкрай важкою економічною ситуацією в Україні, яка не
оминула театр протягом 2014 року. Також за 2014 рік при плані 39,3 % фактична
завантаженість глядачевої зали становить 38,4 %.
Наказом по театру № 137 від 23 жовтня 2014 року проведена повна річна
інвентаризація станом на 01.11.2014 року. Результати інвентаризації розрахунків
підтверджені актами звірки.
Облік квиткового господарства ведеться у відповідності до затвердженої
інструкції з ведення квиткового господарства в театрально-видовищних
підприємствах та культурно-освітніх закладах зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 02.06.2011р. за № 655/19393 і затверджено Наказом Міністерства культури
України 12.05.2011р. № 34 «Про внесення змін до наказу Міністерства культури і
мистецтв України від 07.07.1999р. № 452.
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