Додаток 4

Розшифровки статей витрат
виробничої собівартості, адміністративних витрат та інших операційних витрат
Факт, що
План
Планований період
Очікувані на
передує
НКРЕКП
базовий
Ціна за Вартість,
Найменування показників
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Кількість,
період,
одиницю, всього, тис.
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період,
од.
тис.грн
грн
грн
тис.грн
тис.грн
Виробнича собiвартiсть, у т.ч.:
0,0
0,0
243 965,4
0,0
виробничі послуги
0,0
0,0
1 148,3
0,0
послуги сторонніх організацій, ремонтних підрозділів та інших допоміжних виробництв з
390,0
ремонту будівель, споруд, устаткування та транспортних засобів
транспортні послуги
послуги сторонніх організацій за водопостачання та водовідведення
послуги спеціалізованих пусконалагоджувальних організацій та інших організацій, які
виконують роботи з удосконалення технології та організації виробництва, а також на
роботи, пов’язані з перевіркою готовності до введення в дію (пуску) шляхом комплексних
випробувань (під навантаженням) устаткування, блоків, окремих агрегатів, підстанцій,
ліній електропередачі, теплопередачі а також тих об’єктів, що вводяться в дію після
розширення та реконструкції
роботи з вивчення можливостей подальшої експлуатації металоконструкцій, кранів,
іншого устаткування та споруд, обстеження стану фундаментів будівель, споруд,
обладнання і видача рекомендацій щодо їх подальшого використання
проведення аналізів і досліджень з метою визначення якості використовуваного палива,
матеріалів, води, конденсату, кабелів та іншого устаткування
послуги сторонніх організацій за очищення стічних вод
послуги з утилізації екологічно небезпечних відходів
послуги з метрологічної атестації та повірки приладів
інші послуги виробничого характеру
сировина і допоміжні матеріали
вартість матеріалів і комплектуючих виробів, які використовуються в процесі
виробництва для забезпечення нормального технологічного процесу, або які
витрачаються на господарські потреби (випробування устаткування та споруд, поточні
перевірки машин і механізмів, технічний огляд, утримання та експлуатацію устаткування,
будівель і споруд та транспортних засобів тощо)
вартість матеріалів, які використовуються для ремонту основних засобів, інших
необоротних матеріальних активів
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вартість покупної води, що використовується на технологічні цілі (для живлення котлів,
гідрозоловидалення, гідрозоловловлювання, живлення водопідігрівних установок, для
циркуляційного водопостачання, охолодження та іншого устаткування), та витрати на
комплексну хімводоочистку
вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП), що використовуються
протягом не більше одного року, або нормального операційного циклу, якщо він більше
одного року в операційній діяльності підприємства, зокрема інструмент, господарський
інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби
індивідуального захисту, мило та інші миючі засоби, знешкоджувальні засоби
вартість допоміжних матеріалів, які витрачаються на утримання та експлуатацію фондів
природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів,
золошлаковідвалів тощо), очищення стічних вод тощо
вартість мастил для механізмів з обертовими частинами, вартість турбінного масла для
доливання в міжремонтний період до регуляторів турбін і котлів, вартість
паливномастильних матеріалів для транспортних засобів
вартість трансформаторного масла для силових трансформаторів
інші витрати, які безпосередньо пов’язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану,
в якому вони придатні для використання у запланованих цілях
паливо
витрати на паливо, що визначається виходячи з планованого обсягу відпуску електричної
та (або) теплової енергії відповідно до річного плану виробництва, норм питомих витрат
паливно-енергетичних ресурсів, визначених та погоджених в установленому порядку,
діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, еквівалентів калорійності,
визначених умовами договору, сертифікатами постачальників та даних базового періоду
енергія зі сторони
витрати на придбання електричної енергії визначаються на підставі розрахунків, питомих
норм споживання та технологічних нормативів, діючих цін (тарифів) на електричну
енергію
витрати на оплату праці

25,2

450,1

0,0

0,0

0,0

225 365,6

0,0

0,0

310,4

0,0

310,4
0,0

0,0

витрати на оплату праці (заробітна плата та інші виплати працівникам, безпосередньо
залученим до технологічного процесу виробництва електричної та (або) теплової енергії)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

225 365,6

5 737,8

0,0

5 737,8
0,0

0,0

1 262,3

0,0

Найменування показників

відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників,
безпосередньо залучених до технологічного процесу виробництва електричної та (або)
теплової енергії)
амортизаційні відрахування
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів
виробничого призначення
інші витрати
суми податків, зборів та інших передбачених законодавством України платежів, які
відносяться на собівартість продукції і сплачуються не залежно від результатів фінансовогосподарської діяльності підприємства. Загальнодержавні податки, збори та інші
обов’язкові платежі, у т.ч.
плата за землю
податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
збір за забруднення навколишнього природного середовища
збір за використання природних ресурсів
збір за використання водних ресурсів
єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України
портові збори
послуги сторонніх організацій за пожежну, сторожову та воєнізовану охорону та послуги
МНС
забезпечення санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами
технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю підприємства у встановленому
законодавством порядку, утримання санітарних зон
забезпечення правил техніки безпеки праці (витрати на обладнання та утримання
загороджень для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізації інших
пристроїв некапітального характеру, обладнання робочих місць некапітального
характеру)
витрати на охорону праці
витрати із самостійного зберігання, переробки та захоронення екологічно небезпечних
відходів
при виконанні робіт вахтовим методом, транспортні витрати на перевезення працівників
від місця знаходження підприємства або пункту збору до місця роботи і назад
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витрати пов’язані з професійною підготовкою, перепідготовкою та підтриманням
професійної майстерності працівників підприємства за профілем його діяльності
безпосередньо на підприємстві (утримання учбових класів, тренажерних центрів тощо)
витрати підприємства, пов’язані з професійною підготовкою або перепідготовкою
фізичних осіб підприємства в Українських закладах освіти, що мають ліцензію та в разі
закінчення навчання видають спеціальний документ державного зразка
витрати за навчання робітників підприємства, що зайняті на роботах з підвищеною
небезпекою, або там, де існує необхідність у професійному відборі – які повинні
проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних
нормативних актів щодо охорони праці. Перелік таких робіт затверджується Державним
комітетом України з нагляду за охороною праці
витрати на придбання типографських бланків, канцелярського приладдя, паперу тощо
обов’язкове страхування майна підприємства та цивільної відповідальності власників
транспортних засобів, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві
відповідних видів продукції (робіт послуг) безпосередньо на роботах з підвищеною
небезпекою для життя та здоров’я, передбачених законодавством
оплата службових відряджень пов’язаних із виробничою діяльністю, у межах
передбачених законодавством норм
медико-санітарне забезпечення персоналу згідно чинного законодавства
витрати на цивільну оборону
оплата за використання та обслуговування технічних засобів управління, вузлів зв’язку,
засобів охоронної сигналізації тощо
витрати на молоко та лікувально-профілактичне харчування
витрати на інші потреби, не передбачені попередніми статтями
Адміністративні витрати, у т.ч.:
матеріальні витрати
витрати на утримання і експлуатацію основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів загальногосподарського використання (будівель, споруд,
обладнання, машин і інших основних засобів)
вартість матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів
витрати на утримання і експлуатацію автотранспорту (витрати на технічне
обслуговування легкових автомобілів, на паливно-мастильні матеріали тощо), якщо
легкові автомобілі використовуються як технологічний транспорт у виробничій діяльності
підприємства
канцелярські витрати
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0,0

0,0
0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0
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Найменування показників

витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання
будівель і службових приміщень загальногосподарського використання
витрати на оплату праці
витрати на оплату праці апарату управління підприємством
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування апарату управління
підприємством
амортизаційні відрахування
амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів
загальногосподарського використання
інші витрати
витрати на оплату службових відряджень у межах норм, передбачених законодавством, та
службових роз’їздів апарату управління
витрати на оплату послуг зв’язку (поштовий, телеграфний, телефонний, телефакс тощо)
витрати пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кредитно-фінансових
установ, включаючи оплату за розрахункове обслуговування
оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для ведення господарської
діяльності підприємства
витрати пов’язані із сплатою податків і зборів, крім витрат, що включаються до
виробничої собівартості
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0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

114,3
114,3

0,0
0,0

витрати на операційну оренду основних засобів (будівель, приміщень, обладнання, тощо)
витрати на проведення аудиту згідно з чинним законодавством
витрати пов’язані з підготовкою (навчанням) та перепідготовкою кадрів, що проводяться
з метою підвищення професійного рівня працівників апарату управління
витрати на придбання спеціальної літератури для інформаційного забезпечення, в тому
числі з питань законодавства і підписку спеціалізованих періодичних видань
витрати пов’язані із супроводженням програмного забезпечення
інші витрати, що не знайшли відображення в попередніх статтях
Інші операційні витрати, у т.ч.:
на соціальний розвиток
відрахування на державне (обов’язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду)

Найменування показників

витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського
харчування або використовуються підприємствами самостійно для обслуговування
працівників, що перебувають з підприємством у трудових відносинах, включаючи
амортизаційні відрахування, витрати на проведення поточного ремонту приміщення, на
освітлення, опалення, водопостачання, електропостачання
відрахування професійним спілкам
оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності
на дослідження і розробку
витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи
інші
Всього витрат

Генеральний директор ПАТ "Сумське НВО"
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0,0

0,0

46,0
68,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
244 079,7

0,0
0,0
0,0

Цимбал О. Ю.
(ініціали, прізвище)
(підпис)

М.П.

Електронна
Телефон:___________________
Факс:__________________

пошта:___________

