Інформація про результати діяльності
Львівського національного академічного театру опери та балету
імені Соломії Крушельницької за І півріччя 2020 року
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.
Форма власності — державна установа (заклад) — код ЄДРПОУ 02224620
КОПФГ 425.
Відповідно до ст. 15 закону України “ Про театри та театральну справу” від
31.05.2005 року № 2605-VI театр має статус неприбуткової організації та
внесений до Реєстру неприбуткових організацій органами державної податкової
інспекції. Театр здійснює свою діяльність на підставі статуту затвердженого
наказом МКУ від 09.02.2017 року № 96 як неприбутковий заклад. Внесений до
реєстру неприбуткових організацій рішенням ГО ДПІ ДФС у Львівській області
від 21.12.2016 року. Львівському національному академічному театру опери та
балету імені Соломії Крушельницької присвоєно ознаку неприбуткової установи
за № 0031 як закладу культури.
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.
Фінансовий план зі змінами Львівської національної опери складений із
використання рекомендацій щодо складання фінансового плану та забезпечує
зростання всіх показників фінансово-господарської діяльності у порівнянні із
попередніми роками та відображає очікувані фінансові результати, джерела
формування коштів та напрями їх використання з метою забезпечення
ефективної діяльності театру та напрями їх використання з метою забезпечення
ефективної діяльності театру та виконання його зобов&apos;язань.
2. Результати фінансово - господарської діяльності.
За результатами діяльності за І півріччя 2020 року театром отримано
доходу 95827,0 тис.грн., при плані 98642,0 тис. грн. Виконання становить
97,1 %. з них:
1. Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 8459,0
тис. грн.(реалізація театральних квитків, функціонування залу для інших
заходів, реалізація програмок) при плані 11779,0 тис. грн. Виконання даного
показника порівняно із планом становить 71,8 %.
2. Інші операційні доходи - 84696,0 тис.грн. (бюджетне фінансування на
оплату праці з нарахуваннями штатних працівників, дохід від оренди
приміщення, послуги реклами,) при плані 85079,0 тис. грн. Виконання даного
показника становить 9,5 %.

3. Інші доходи - 2672,0 тис. грн., в т.ч. дохід в сумі нарахованої амортизації
ОЗ та НА безкоштовно отриманих 144,4 тис. грн., дохід в сумі нарахованої
амортизації ОЗ та НА за бюджетні кошти 1435,2 тис.грн., дохід в сумі
нарахованої амортизації ОЗ та НА дооцінки 1092,6 тис. грн.
Загальна сума витрат за І півріччя 2020 року фактично становить 99471,0
тис.грн., з них:
1. Фактична собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
становить 91159,0 тис. грн. при плані 92341,0 тис. грн., виконано на 98,7 %.
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,
будівельних матеріалів – 1994,0 тис. грн., витрати на утримання
постановок (костюми, декорації, реквізит), витрати на ведення квиткового
господарства.
 Витрати на оплату праці - витрати на оплату праці творчого і допоміжного
складу – 66599,0 тис. грн. (оплата праці штатного персоналу, оплата праці
за договорами цивільно-правового характеру, гонорари запрошеним
артистам і інші),
 відрахування на соціальні заходи – 14553,0 тис. грн.
 Амортизація - амортизація основних засобів 5525,0 тис. грн., інших
необоротних активів, нематеріальних активів прямолінійним методом та
методом 100% зносу в першому місяці використання (амортизація ОЗ та
НА придбані за власні кошти 2860,5 тис. грн., безкоштовно отримані 137,0
тис. грн., за бюджетні кошти 1435,2 тис. грн., дооцінки 1092,6 тис. грн.).
 Інші витрати – 2488,0 тис .грн. (витрати на утримання театру, поточний
ремонт, послуги ППЧ, зв'язок, ремонт і обслуговування техніки, послуги
сторонніх організацій, авторські нарахування, друкована продукція).
2. Адміністративні витрати за І півріччя 2020 року становлять 7709,0 тис.
грн. (витрати на оплату праці керівних працівників, відрахування на
соціальні заходи, амортизація ОЗ і НА загально - господарського
призначення, послуги зв’язку, службові відрядження керівних працівників,
підвищення кваліфікації та перекваліфікації кадрів, розрахунково-касове
обслуговування банків, періодичні видання, канцтовари, обслуговування
техніки, програмного забезпечення, переклад, експертиза, нотаріус, плата
за землю) при плані 5518,0 тис. грн. Виконання становить 139,7 %.
3. Витрати на збут фактично становлять 481,0 тис, грн. та включають
витрати за надання послуг з поширення квитків згідно укладеного агенського
договору № № 20072017-2 від 20.07.2017 року — 6,5% від суми реалізовананих
електронних квитків та винагорода за послуги програмного комплексу згідно
агентського договору №20072017-1 від 20.07.2017 року та витрати на рекламу.
Виконання даного показника становить 79,8 % при плані 603,0 тис .грн.

Інші операційні витрати за наслідками діяльності за І півріччя 2020 року
відображені у сумі 122,0 тис. грн. при плані 180,0 тис. грн. Виконання
становить 67,8 % відповідно до укладених договорів оренди приміщення з
трьома орендарями.
За І півріччя 2020 року фінансовий результат від звичайної діяльності до
оподаткування при сумі доходу 95827,0 тис .грн. та сумі витрат 99471,0 тис.грн.
Становить збиток - 3644,0 тис. гривень.
3. Середньооблікова кількість штатних працівників.
Штатний розпис театру затверджений станом на 1 січня 2020 року з
кількістю штатних одиниць 553,5 одиниць. Середньооблікова кількість усіх
працівників за І півріччя 2020 року становить 507 чоловік з них з них керівні
працівники – 25 осіб, художній персонал – 30, артистичний персонал – 240,
наскрізні працівники – 103, інший персонал – 109.
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.
3.1. Фонд оплати праці, середньомісячна заробітна плата, заборгованість за
звітний період.
Фактичний фонд заробітної плати за І півріччя 2020 року становить 72703,0
тис.грн.
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 не використано повністю. Станом на 01.07.2020 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.
4. Закупівлі та інвестиції, що були здійснені за І півріччя 2020 року. Театром
за І півріччя 2020 року залучено капітальних інвестицій — придбано основних

фондів на суму 2915,0 тис.грн., за рахунок власних надходжень. А саме:
1. Придбано основних засобів 1085,0 тис.грн.
Для постановки нової прем'єри опери І. Небесного “ Лис Микита” куплено
сценічну конструкцію, доповнюючий елемент (Коло підвісне д.10м), металева
конструкція сценічної декорації (півсфера), оздоблений шкіряний сувенірний
виріб “ Збруя”, мобільний стенд поп-ап забрендований самоклеючою плівкою,
прес для термодруку, генератор туману, контролер, ноутбук усього і кількості 24
одиниць.
2.Виготовлено та придбано за рахунок власних надходжень сценічнопостановочних засобів та малоцінного інвентарю на суму 1666,0 тис. грн. в
кількості 1054 одиниці (виготовлено сценічні костюми, взуття, декорації,
бутафорія, реквізит).
3. Придбано (виготовлено) нематеріальних активів в сумі 164,0 тис. грн. Зокрема
для поточного репертуару театру виготовлено анімацію до опери “ Лис Микита”,
ролик (звіт-трейлер) “Відкриття сезону”, відеоматеріал: балет
П. Гертеля “ Даремна обережність”, інтерв'ю Ніколаса Пейна, ролик “ З днем
народження, рідний театре!”, відеоматеріал на заміщення вакантних посад
солістів опери — зйомка+монтаж, відеоматеріал конкурс на заміщення вакантної
посади “керівник музичної частини” - зйомка+монтаж, відеоматеріал опера М.
Лисенка “Наталка Полтавка”, відеоматеріал опера Дж.Верді “Травіата”, відеозвіт
генерального директора-художнього керівника Львівської національної опери
Вовкуна В.В., відеоматеріал балет П. Чайковського “Лускунчик”, відеоматеріал
опера Дж.Верді “ Ріголетто”, ролик “Лис Микита”.
5. Інформація про кредиторську заборгованість за І півріччя 2020 року.
Станом на 01.07.2020 року театром обліковується поточна кредиторська
заборгованість в сумі 7743,0 тис .грн. дана поточна заборгованість включає в себе
поточну заборгованість за комунальні послуги в сумі 42,0 тис .грн., поточну
заборгованість із виплати заробітної плати 499,0 тис.грн, поточну заборгованість
зі сплати податків і зборів в сумі 88,0 тис.грн, поточну заборгованість перед
постачальниками 5518,0 тис.грн. У національній валюті, іншу поточну
заборгованість в сумі 1596,0 тис .грн. На дату заповнення звітності театром
поточна кредиторська заборгованість погашена у повному обсязі.
Генеральний директор-художній керівник

В.В. Вовкун

Головний бухгалтер

Р.М. Стопець

