Інформація щодо діяльності
Державного підприємства спеціального зв’язку
за 2013 рік
До складу Державного підприємства спеціального зв’язку (ДПСЗ)
входять: 24 філії, з них 23 обласні вузли спеціального зв’язку та 1 загін
ВОХОР 1 категорії в м. Київ. ДПСЗ діє в умовах самофінансування і всі
матеріальні, фінансові та капітальні витрати повністю покриває за рахунок
власних джерел. Основним джерелом фінансування підприємства є доходи
від продажу послуг. Для роботи підприємства кошти із бюджету не
залучаються.
Державне підприємство спеціального зв’язку надає кур’єрські послуги
по території України, до країн ближнього та дальнього зарубіжжя, а також
митно-брокерські та охоронні послуги.
Основними споживачами послуг ДПСЗ є органи державної влади,
підприємства, установи, організації та інші юридичні і фізичні особи усіх
форм власності.
За підсумками роботи 2013 року підприємством отримано 136.7 млн.
грн. доходів, з них 124.2 млн.грн. отримано за надання послуг зв’язку та 12.5
млн.грн. за надання послуг з охорони об’єктів ВОХОР.
Підприємство налічує 1629 працівників. Середній вік працівників
складає 43 роки. Середня заробітна плата одного працівника за 2013 рік
склала 3222 грн., продуктивність праці - 83914 грн.
Виробничі витрати підприємства склали майже 117.6 млн.грн. Ріст
витрат не перевищує темпів росту доходів, що забезпечило отримання
чистого прибутку на рівні 864 тис.грн. Рентабельність підприємства склала
1.4%.
За 2013 рік підприємством сплачено податків, зборів, інших
обов’язкових платежів до бюджетів і фондів усіх рівнів 51.0 млн.грн., в тому
числі
до Державного бюджету перераховано 16.4 млн.грн., з них

- податку на прибуток - 1764 тис.грн.;
- ПДВ – 14429 тис.грн.;
- відрахування частини чистого прибутку склали 206.7тис.грн.
до місцевих бюджетів перераховано 9.5 млн.грн., з них:
- рентні та ресурсні платежі – 473 тис.грн.;
- прибутковий податок з громадян – 9025 тис.грн;
- інші платежі – 5 тис.грн.;
до державних цільових фондів перераховано 25.1 млн.грн.
За 2013 рік підприємством на розвиток було інвестовано 1092.1 тис.
грн. власних коштів.
Протягом 2013 року підприємством забезпечено повне збереження всіх
видів відправлень, охорону підприємства та не допущено втручання в
діяльність підприємства сторонніх осіб.
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