Інформація про діяльність
видавництва «Право»
за 2013 рік
Видавництво «Право» створено з метою задоволення попиту різних категорій
читачів – як фахівців юристів так і широких верств населення.
Ціль діяльності - це популяризація та доведення результатів різноманітної наукової
діяльності до відома суспільства та всіх зацікавлених суб’єктів шляхом видання наукових,
науково-практичних і навчальних робіт, нормативно-правових актів.
Видавництво забезпечує юридичною літературою навчальні заклади і наукові
установи, правоохоронні та судові органи, а також практикуючих юристів, які працюють в
установах, організаціях, підприємствах різних форм власності.
Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської
діяльності видавництва «Право» є прибуток.
Результат фінансово-господарської діяльності видавництва «Право» за 2013рік.
/ тис.грн./
Чистий дохід/виручка від реалізації

8341,1

продукції
Інші доходи

129,4

Усього доходів:

8470,5

Витрати:
Матеріальні витрати

6107,4

Витрати на оплату праці

676,3

Відрахування від ФОП

248,9

Інші операційні витрати

494,5

Інші звичайні витрати

341,4

Разом витрати:

7868,5

Фінансовий результат

602,0

Податок на прибуток

24,6

Чистий прибуток

577,4

За результатами діяльності в 2013 році видавництво отримало чистий прибуток
більший від очікуваного в 7,5 разів та відрахувало до Державного бюджету 86,6 тис.грн.
частини чистого прибутку підприємства.
Внески до пенсійного фонду склали - 355,1 тис.грн., до місцевого бюджету було
відраховано податку з доходів в сумі - 262,4 тис.грн. За 2013р. видавництво сплатило до
бюджету оренди за державне майно - 91,0 тис.грн.
Всього видавництво сплатило до бюджету – 795,1 тис.грн.
Основною подією, що суттєво вплинула на значний зріст доходу видавництва від
запланованих показників, стала

реалізація в 2013р.

14.5 тис. примірників науково-

практичних коментарів до Кримінально-процесуального та Кримінального кодексів
України.
Актуальність наукових коментарів, їх високий науковий рівень, відсутність подібних
видань на Україні і визначили такий високий тираж для видавництва та продаж по всій
Україні. Вказані видання були продані на суму -4106,3 тис. грн., що в загальній сумі
продажу склали - 49,2%.
Середньооблікова кількість штатних працівників в 2013р. склала – 30 осіб ( апарат
управління-4 особи, спеціалісти- 21 особа та робітничий склад- 5 осіб, в т.ч. 2 особи зайняті
на неповний робочий день-тиждень,3 особи із спеціалістів знаходяться у відпустці по
догляду за дитиною до 3-х років). Середньомісячна заробітна плата по видавництву за
звітний період склала - 1876 грн. На кінець року видавництвом виплачена заробітна плата
та сплачені податки в повному обсязі. Заборгованості немає.
Коефіцієнтний аналіз в порівнянні 2011-2013 р.р.
роки

Коеф.рентаб

Коеф.рентаб.

Коеф.абсолют

Коеф.фінан

Коеф.фінанс

Активів/ +

Діяльності/≥0 Ліквідності/0,2- Стійкості/≥1

Незалежн/≥

0,35 та більше

0,5

2011

0,03

0,01

0,29

0,67

0,31

2012

0,05

0,03

1,89

3,69

0,64

2013

0,07

0,06

1,54

2,24

0,61

За всіма показниками аналізу за 3 роки відчутна динаміка росту , що свідчить про
позитивну тенденцію розвитку Видавництва.

За 2013 р. видавництво «Право» випустило в світ 152 видання. Із них:
5 - довідкові видання;
11- підручники;
31- навчальні посібники;
22- монографії (наукові роботи);
17- періодичні видання;
41- кодекси;
16- наукові видання;
9- підручники та навчальні посібники - перевидано.
Орган управління – Національна академія правових наук України (Керівний склад:
Президент НАПрНУ – В. Я. Тацій, перший віце-президент НАПрНУ – О. В. Петришин,
головний вчений секретар НАПрНУ - С. М. Прилипко).

Директор видавництва «Право»

В. А. Прудников

