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Пояснення щодо заповнення звіту за формою № 8-НКП-ЖКК (квартальна) "Звіт про фінансові результати та виконання кошторису витрат з ліцензованих видів діяльності"
11.1. Звіт подають до Комісії всі суб'єкти господарювання у сфері теплопостачання та/або централізованого водопостачання та водовідведення, діяльність яких підлягає державному регулюванню Комісією.
11.2. У звіті щокварталу наростаючим підсумком з початку року відображаються у відповідних графах основні показники загальних сукупних результатів усіх видів господарської діяльності ліцензіата, а також окремо кожного виду ліцензованої діяльності, що підлягає державному регулюванню Комісією, та інших видів господарської діяльності ліцензіата.
11.3. Для діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії інші види діяльності ліцензіата - всі інші види господарської діяльності, крім діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії.
11.4. Для діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення інші види діяльності ліцензіата - всі інші види господарської діяльності, крім діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення.
11.5. Якщо суб'єкт господарювання одночасно здійснює діяльність з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії та діяльність з централізованого водопостачання, водовідведення, то для діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії діяльність із централізованого водопостачання, водовідведення вважається та відображається як інша, а для діяльності з централізованого водопостачання, водовідведення діяльність із виробництва, транспортування, постачання теплової енергії вважається та відображається як інша.
11.6. Показники діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів визначаються та відображаються у звіті, виходячи з належності цієї теплової енергії до відповідної тарифної категорії споживачів, тобто відповідний обсяг теплової енергії з усіма його показниками належить до тієї категорії, за тарифом якої відпускається споживачам. Наприклад, теплова енергія, що відпускається релігійним організаціям, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам, гуртожиткам, що належать бюджетним установам та іншим суб'єктам господарювання або знаходяться в їх користуванні, відпускається за тарифами, встановленими для потреб населення, тобто належить до тарифної категорії "населення".
11.7. Показники діяльності з централізованого водопостачання і водовідведення для потреб населення, бюджетних установ, інших споживачів визначаються та відображаються у звіті, виходячи з належності до відповідної тарифної категорії споживачів, тобто відповідний обсяг централізованого водопостачання і водовідведення з усіма його показниками належить до тієї категорії, за тарифом якої відпускається споживачам.
11.8. Усі показники собівартості відповідних видів діяльності (граф) у рядках звіту відображаються в тисячах гривень у цілих числах.
11.9. Показники ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, які знаходяться в користуванні ліцензіата, відображаються у графі 1 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 2 "фактично".
11.10. Показники ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергії джерелами теплової енергії, які знаходяться у власності або користуванні ліцензіата (крім теплоелектроцентралей, теплоелектростанцій, атомних електростанцій і когенераційних установок та установок з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), відображаються у графі 3 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 4 "фактично".
11.11. Загальні сукупні показники діяльності з виробництва теплової енергії з урахуванням закупівлі теплової енергії в інших теплогенеруючих організацій відображаються у графі 5 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 6 "фактично":
у графі 5 - за сукупністю показників граф 1 і 3 та показників покупної теплової енергії, які не відображаються у графах 1 і 3;
у графі 6 - за сукупністю показників граф 2 і 4 та показників покупної теплової енергії, які не відображаються у графах 2 і 4.
11.12. Показники діяльності з транспортування теплової енергії з урахуванням транспортування власної теплової енергії ліцензіата мережами інших теплотранспортувальних організацій відображаються у графі 7 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 8 "фактично".
11.13. Показники ліцензованої діяльності з постачання теплової енергії відображаються у графі 9 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 10 "фактично". При цьому, якщо ліцензіат з постачання теплової енергії одночасно є виконавцем комунальних послуг з централізованого опалення і гарячого водопостачання, показники виконання цих комунальних послуг відображаються не у графах 9 і 10, а у графах 19 і 20 "Інші види продукції (не регульовані НКП)".
11.14. Загальні сукупні показники діяльності з виробництва теплової енергії з урахуванням закупівлі теплової енергії в інших теплогенеруючих організацій, транспортування теплової енергії з урахуванням транспортування власної теплової енергії ліцензіата мережами інших теплотранспортувальних організацій, постачання теплової енергії відображаються у графі 11 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 12 "фактично":
у графі 11 - за сукупністю показників граф 5, 7, 9;
у графі 12 - за сукупністю показників граф 6, 8, 10.
11.15. Показники ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання відображаються у графі 13 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 14 "фактично".
11.16. Показники ліцензованої діяльності з централізованого водовідведення відображаються у графі 15 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 16 "фактично".
11.17. Загальні сукупні показники ліцензованої діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення відображаються у графі 17 "ураховано в діючих тарифах" та у графі 18 "фактично":
у графі 17 - за сукупністю показників граф 13 і 15;
у графі 18 - за сукупністю показників граф 14 і 16.
При цьому, якщо ліцензіат з централізованого водопостачання та водовідведення одночасно є виконавцем комунальних послуг населенню, показники виконання цих комунальних послуг відображаються не у графах 13 - 18, а у графах 19 і 20 "Інші види продукції (не регульовані НКП)".
11.18. Загальні показники сукупних результатів виробництва і реалізації всіх інших видів продукції та послуг, які не підлягають державному регулюванню Комісії та не відображаються у графах 1 - 18, відображаються у графі 19 "за розрахунком" та у графі 20 "фактично", включаючи показники виконання комунальних послуг ліцензіатами з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення, які одночасно є виконавцями цих комунальних послуг.
11.19. Загальні фактичні показники сукупних результатів усіх інших видів господарської діяльності, які не відображаються у графах 1 - 20, відображаються у графі 21 "Інша діяльність, фактично".
11.20. Показники загальних сукупних результатів усіх видів господарської діяльності ліцензіата відображаються у графі 22 "за розрахунком" та у графі 23 "фактично":
у графі 22 - за сукупністю показників граф 11, 17, 19;
у графі 23 - за сукупністю показників граф 12, 18, 20, 21.
11.21. Загальна сума операційних витрат ліцензіата на здійснення всіх видів господарської діяльності з розподілом за видами діяльності у відповідних графах відображається в рядку 210 "Усього операційні витрати, у тому числі".
Операційні витрати рядка 210 розподіляються за статтями витрат за сумою рядків, які відображають розподіл операційних витрат за відповідними статтями витрат: рядок 005 "Виробнича собівартість продукції (послуг), у тому числі", рядок 130 "Адміністративні витрати, у тому числі", рядок 170 "Витрати на збут, у тому числі", рядок 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)".
11.22. Рядок 005 "Виробнича собівартість продукції (послуг), у тому числі" визначається за сумою рядків 010 та 090.
11.23. Рядок 010 "прямі витрати, у тому числі" відображає сукупність усіх виробничих витрат, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності, та визначається за сумою рядків: 015 "матеріальні витрати, у тому числі", 055 "витрати на оплату праці", 060 "внески на соціальні заходи", 065 "амортизаційні відрахування", 070 "інші прямі витрати, у тому числі".
11.24. Рядок 015 "матеріальні витрати, у тому числі" відображає сукупність прямих виробничих матеріальних витрат та визначається за сумою рядків: 020 "паливо", 025 "електроенергія для технологічних потреб", 030 "водопостачання та водовідведення для технологічних потреб", 035 "покупна теплова енергія", 040 "покупна вода", 045 "матеріали та інші матеріальні ресурси".
11.25. У рядку 020 "паливо" відображаються витрати на придбання і транспортування всіх видів натурального палива, що використовується для технологічних потреб відповідного виду діяльності.
11.26. У рядку 025 "електроенергія для технологічних потреб" відображаються витрати на придбання активної та реактивної електричної енергії, що використовується для технологічних потреб відповідного виду діяльності.
11.27. У рядку 030 "водопостачання та водовідведення для технологічних потреб" відображаються витрати на водопостачання та водовідведення для технологічних потреб відповідного виду діяльності.
11.28. У рядку 035 "покупна теплова енергія" відображаються сукупні витрати на придбання в інших суб'єктів господарювання теплової енергії для подальшого продажу власним споживачам та інших потреб господарської діяльності ліцензіата.
11.29. У рядку 040 "покупна вода" відображаються сукупні витрати на придбання в інших суб'єктів господарювання води для подальшого продажу власним споживачам та потреб інших видів господарської діяльності ліцензіата.
11.30. У рядку 045 "матеріали та інші матеріальні ресурси" відображається решта прямих виробничих витрат на використання матеріалів та інших матеріальних ресурсів, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності: сировина, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати тощо.
Розшифрування витрат рядка 045 надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.
11.31. У рядку 050 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина прямих виробничих матеріальних витрат рядка 045 на ремонт і поліпшення основних виробничих засобів господарським способом.
11.32. У рядку 055 "витрати на оплату праці" відображаються витрати на заробітну плату та інші прирівняні до неї виплати виробничому персоналу, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності.
11.33. У рядку 060 "внески на соціальні заходи" відображаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування виробничого персоналу відповідно до рядка 055.
11.34. У рядку 065 "амортизаційні відрахування" відображаються амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності.
11.35. У рядку 070 "інші прямі витрати, у тому числі" відображаються всі інші прямі виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності, та визначаються за сумою рядків: 075 "витрати на ремонт", 080 "на транспортування власної теплової енергії мережами інших ліцензіатів", 085 "решта витрат (розшифрувати)".
11.36. У рядку 075 "витрати на ремонт" відображаються витрати на ремонт і поліпшення основних виробничих засобів підрядним способом.
11.37. У рядку 080 "на транспортування власної теплової енергії мережами інших ліцензіатів" відображаються витрати на транспортування власної теплової енергії ліцензіата тепловими мережами інших ліцензіатів.
11.38. У рядку 085 "решта витрат (розшифрувати)" відображається решта всіх прямих виробничих витрат, які можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності: послуги сторонніх організацій із забезпечення основного технологічного процесу, утримання та експлуатації основних засобів, витрати на комунальні послуги, податки і збори тощо.
Розшифрування витрат рядка 085 надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.
11.39. Рядок 090 "загальновиробничі витрати, у тому числі" відображає загальновиробничі витрати, пов'язані з провадженням ліцензіатом більше одного виду господарської діяльності, які не можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу. Рядок 090 визначається за сумою рядків: 095 "матеріальні витрати", 105 "витрати на оплату праці", 110 "внески на соціальні заходи", 115 "амортизаційні відрахування", 120 "інші витрати (розшифрувати)".
11.40. У рядку 095 "матеріальні витрати" відображаються витрати на використання всіх матеріальних ресурсів загальновиробничого призначення, пов'язаних із провадженням ліцензіатом більше одного виду господарської діяльності, які не можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу.
11.41. У рядку 100 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина загальновиробничих матеріальних витрат рядка 095 на ремонт і поліпшення загальновиробничих основних засобів господарським способом.
11.42. У рядку 105 "витрати на оплату праці" відображаються витрати на заробітну плату та інші прирівняні до неї виплати загальновиробничому персоналу, які не можуть бути безпосередньо віднесені до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу.
11.43. У рядку 110 "внески на соціальні заходи" відображаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальновиробничого персоналу відповідно до рядка 105.
11.44. У рядку 115 "амортизаційні відрахування" відображаються амортизаційні відрахування основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення, які не можуть безпосередньо належати до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу.
11.45. У рядку 120 "інші витрати (розшифрувати)" відображаються всі інші загальновиробничі витрати, пов'язані з провадженням ліцензіатом більше одного виду господарської діяльності, які не можуть безпосередньо належати до відповідного виду господарської діяльності та розподіляються між видами господарської діяльності з використанням відповідної бази розподілу.
Розшифрування витрат рядка 120 надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.
11.46. У рядку 125 "у тому числі на ремонт" відображаються витрати на ремонт і поліпшення загальновиробничих основних засобів підрядним способом.
11.47. Рядок 130 "Адміністративні витрати, у тому числі" відображає загальногосподарські витрати, які спрямовані на обслуговування та управління підприємством, та визначається за сумою рядків: 135 "матеріальні витрати", 145 "витрати на оплату праці", 150 "внески на соціальні заходи", 155 "амортизаційні відрахування", 160 "інші витрати (розшифрувати)".
11.48. У рядку 135 "матеріальні витрати" відображаються витрати на використання всіх матеріальних ресурсів загальногосподарського призначення.
11.49. У рядку 140 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина загальногосподарських матеріальних витрат рядка 135 на ремонт і поліпшення загальногосподарських основних засобів господарським способом.
11.50. У рядку 145 "витрати на оплату праці" відображаються витрати на заробітну плату та інші прирівняні до неї виплати загальногосподарському персоналу.
11.51. У рядку 150 "внески на соціальні заходи" відображаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування загальногосподарського персоналу відповідно до рядка 145.
11.52. У рядку 155 "амортизаційні відрахування" відображаються амортизаційні відрахування основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальногосподарського призначення.
11.53. У рядку 160 "інші витрати (розшифрувати)" відображаються усі інші витрати загальногосподарського призначення.
Розшифрування витрат рядка 160 надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.
11.54. У рядку 165 "у тому числі на ремонт" відображаються витрати на ремонт і поліпшення загальногосподарських основних засобів підрядним способом.
11.55. Рядок 170 "Витрати на збут, у тому числі" відображає витрати, які пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг) та включають витрати на утримання підрозділів, що займаються реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), витрати на рекламу, доставку продукції споживачам тощо. Рядок 170 визначається за сумою рядків: 175 "матеріальні витрати", 180 "витрати на оплату праці", 185 "внески на соціальні заходи", 190 "амортизаційні відрахування", 195 "інші витрати (розшифрувати)".
11.56. У рядку 175 "матеріальні витрати" відображаються витрати на використання всіх матеріальних ресурсів, які використовуються для процесу реалізації (збуту) продукції (товарів, робіт, послуг).
11.57. У рядку 180 "витрати на оплату праці" відображаються витрати на заробітну плату та інші прирівняні до неї виплати персоналу, що використовуються для процесу реалізації (збуту) продукції (товарів, робіт, послуг).
11.58. У рядку 185 "внески на соціальні заходи" відображаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування персоналу відповідно до рядка 180.
11.59. У рядку 190 "амортизаційні відрахування" відображаються амортизаційні відрахування основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, які використовуються для процесу реалізації (збуту) продукції (товарів, робіт, послуг).
11.60. У рядку 195 "інші витрати (розшифрувати)" відображаються всі інші витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг), включаючи витрати на рекламу, доставку продукції споживачам тощо.
Розшифрування витрат рядка 195 надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.
11.61. Процеси реалізації (збуту) теплової енергії є не допоміжними, а невід'ємними основними процесами ліцензованої діяльності з постачання теплової енергії. Практично всі витрати на реалізацію (збут) теплової енергії (витрати на утримання підрозділів, що займаються реалізацією (збутом), витрати на рекламу, роботу зі споживачами, доставку продукції споживачам тощо) є прямими витратами ліцензованої діяльності з постачання теплової енергії.
Тому в бухгалтерському обліку собівартості ліцензованих видів діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії не повинна використовуватись стаття "витрати на збут"; зазначена стаття повинна використовуватись ліцензіатами з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії тільки в бухгалтерському обліку собівартості інших видів діяльності.
11.62. У рядку 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" відображаються всі інші витрати, які пов'язані з операційною діяльністю ліцензіата.
11.63. У рядку 205 "у тому числі списана безнадійна заборгованість та відрахування до резерву сумнівних боргів" відображається частина інших операційних витрат у складі списаної безнадійної заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів.
11.64. Операційні витрати рядка 210 "Усього операційних витрат, у тому числі" поділяються за елементами витрат за сумою рядків, які відображають розподіл операційних витрат за відповідними елементами витрат: 215 "матеріальні витрати, у тому числі", 285 "витрати на оплату праці", 295 "внески на соціальні заходи", 305 "амортизаційні відрахування", 310 "витрати на транспортування власної теплової енергії мережами інших ліцензіатів (розшифрувати за транспортувальниками)", 315 "витрати на ремонт підрядним способом", 320 "інші послуги виробничого характеру", 325 "решта витрат операційної діяльності".
11.65. Рядок 215 "матеріальні витрати, у тому числі" відображає сукупні витрати на всі матеріальні ресурси, які використовуються для господарської діяльності ліцензіата, та визначається за сумою рядків: 220 "паливо, у тому числі", 240 "покупна теплова енергія (розшифрувати за продавцями), у тому числі", 260 "покупна вода (розшифрувати за продавцями)", 265 "електроенергія", 270 "водопостачання та водовідведення", 275 "інші матеріальні витрати".
11.66. У рядку 220 "паливо, у тому числі" відображаються витрати на придбання і транспортування всіх видів натурального палива, що використовується для потреб відповідного виду господарської діяльності ліцензіата.
Витрати на паливо для виробництва теплової енергії (графи 1 - 6) визначаються за сумою рядків: 225 "для потреб населення", 230 "для потреб бюджетних установ", 235 "для потреб інших споживачів", які відображають відповідно витрати на паливо для виробництва теплової енергії, яка відпускається за тарифами для відповідної категорії споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.
При цьому обсяг теплової енергії, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включається до складу обсягу теплової енергії, що відпускається для потреб тарифної категорії "інші споживачі", тому і витрати на паливо для виробництва теплової енергії, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включаються до складу витрат на паливо для виробництва теплової енергії, що відпускається для потреб тарифної категорії "інші споживачі" (рядок 235).
11.67. У рядку 240 "покупна теплова енергія (розшифрувати за продавцями), у тому числі" відображаються сукупні витрати на придбання в інших суб'єктів господарювання теплової енергії для подальшого продажу власним споживачам та інших потреб господарської діяльності ліцензіата. Витрати на покупну теплову енергію відображаються в діяльності з виробництва теплової енергії та визначаються за сумою рядків: 245 "для потреб населення", 250 "для потреб бюджетних установ", 255 "для потреб інших споживачів", які відображають відповідно витрати на покупну теплову енергію, яка відпускається за тарифами для відповідної категорії споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.
При цьому витрати на покупну теплову енергію, що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, включаються до складу витрат на покупну теплову енергію, що відпускається для потреб тарифної категорії "інші споживачі" (рядок 255).
Розшифрування рядка 240 "покупна теплова енергія (розшифрувати за продавцями), у тому числі" за продавцями надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.
11.68. У рядку 260 "покупна вода (розшифрувати за продавцями)" відображаються сукупні витрати на придбання в інших суб'єктів господарювання води для подальшого продажу власним споживачам та для потреб інших видів господарської діяльності ліцензіата.
Розшифрування рядка 260 "покупна вода (розшифрувати за продавцями)" за продавцями надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.
11.69. У рядку 265 "електроенергія" відображаються сукупні витрати на придбання активної та реактивної електричної енергії, що використовується для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата, з розподілом за видами господарської діяльності.
11.70. У рядку 270 "водопостачання та водовідведення" відображаються сукупні витрати на водопостачання та водовідведення для потреб відповідного виду господарської діяльності ліцензіата.
11.71. У рядку 275 "інші матеріальні витрати" відображається за відповідними видами господарської діяльності ліцензіата решта витрат на використання матеріалів та інших матеріальних ресурсів: сировина, основні і допоміжні матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати тощо.
11.72. У рядку 280 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина матеріальних витрат рядка 275 на ремонт і поліпшення основних засобів господарським способом.
11.73. У рядку 285 "витрати на оплату праці" відображаються сукупні витрати на заробітну плату та інші прирівняні до неї виплати всього персоналу ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності.
11.74. У рядку 290 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина витрат на оплату праці рядка 285 на ремонт і поліпшення основних засобів господарським способом.
11.75. У рядку 295 "внески на соціальні заходи" відображаються витрати на єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування всього персоналу ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності відповідно до рядка 285.
11.76. У рядку 300 "у тому числі на ремонт" відображається відповідна частина витрат на внески на соціальні заходи рядка 295 на ремонт і поліпшення основних засобів господарським способом.
11.77. У рядку 305 "амортизаційні відрахування" відображаються сукупні амортизаційні відрахування основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності.
11.78. У рядку 310 "витрати на транспортування власної теплової енергії мережами інших ліцензіатів (розшифрувати за транспортувальниками)" відображаються витрати на транспортування власної теплової енергії ліцензіата тепловими мережами інших ліцензіатів.
11.79. У рядку 315 "витрати на ремонт підрядним способом" відображаються сукупні витрати на ремонт і поліпшення основних засобів підрядним способом для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності.
11.80. У рядку 320 "інші послуги виробничого характеру" відображається решта витрат на послуги виробничого характеру для всіх потреб господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності.
11.81. У рядку 325 "решта витрат операційної діяльності" відображаються всі інші витрати, які пов'язані з операційною діяльністю ліцензіата.
11.82. Усі показники доходів та фінансових результатів господарської діяльності ліцензіатів у рядках звіту відображаються в тисячах гривень у цілих числах (доходи, без ПДВ).
11.83. Фінансові результати від операційної діяльності за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах відображаються в рядку 435 "Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток/збиток)" та визначаються як арифметична різниця між сумою рядків: 370 "Дохід від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами без урахування доходу рядка 400, у тому числі", 400 "Дохід від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі", 420 "Інші операційні доходи (розшифрувати)" та рядком 210 "Усього операційні витрати, у тому числі".
11.84. Рядок 370 "Дохід від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами без урахування доходу рядка 400, у тому числі" за сукупністю всіх видів господарської діяльності з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах відображає дохід від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами без урахування доходу рядка 400.
Для ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, водовідведення рядок 370 визначається за сумою рядків: 375 "для потреб населення", 385 "для потреб бюджетних установ", 390 "для потреб інших споживачів", які відображають доходи від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.
При цьому рядок 390 "для потреб інших споживачів" має враховувати доходи за діючими тарифами для потреб інших споживачів від продукції (послуг), що використовується для потреб інших видів діяльності ліцензіата, які відображаються в рядку 395.
11.85. У рядку 400 "Дохід від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі" відображається дохід від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата та визначається за сумою рядків: 405 "для потреб населення", 410 "для потреб бюджетних установ", 415 "для потреб інших споживачів", які відображають доходи від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.
Розшифрування рядка 400 за власниками теплової енергії, що транспортується тепловими мережами ліцензіата, надається у додатку до форми № 8-НКП-ЖКК.
11.86. У рядку 420 "Інші операційні доходи (розшифрувати)" відображаються всі інші операційні доходи від господарської діяльності ліцензіата, крім відображених у рядках 370 і 400. При цьому в рядку 420 обов'язково враховується дотація на відшкодування різниці в тарифах, яка відображається в рядку 425.
11.87. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за сукупністю усіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах відображаються в рядку 440 "Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток/збиток)" та визначаються як арифметична різниця між сумою рядків: 370 "Дохід від відпущеної продукції (послуг) за діючими тарифами без урахування доходу рядка 400, у тому числі", 400 "Дохід від транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі", 420 "Інші операційні доходи (розшифрувати)", 430 "Фінансові та інші доходи звичайної діяльності" та рядком 335 "Повна собівартість продукції (послуг)".
11.88. У рядку 430 "Фінансові та інші доходи звичайної діяльності" відображаються всі інші доходи від господарської діяльності ліцензіата, крім доходів від операційної діяльності, відображених у рядках 370, 400, 420.
11.89. Повна собівартість усіх видів продукції (послуг) господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами діяльності у відповідних графах відображається в рядку 335 "Повна собівартість продукції (послуг)" та визначається за сумою рядків: 210 "Усього операційних витрат, у тому числі" і 330 "Фінансові та інші витрати звичайної діяльності".
11.90. У рядку 330 "Фінансові та інші витрати звичайної діяльності" відображаються фінансові витрати (сплата відсотків за користування кредитами тощо) та всі інші витрати господарської діяльності, крім операційних витрат, відображених у рядку 210.
11.91. У рядку 340 "у тому числі, додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення" відображаються додаткові витрати ліцензіата на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення, яка втрачається при її транспортуванні тепловими мережами, не за ціною для потреб населення, а за ціною для потреб бюджетних, промислових та інших споживачів.
11.92. У рядку 345 "Повна собівартість продукції (послуг) за вирахуванням витрат рядків 200 і 340, у тому числі" відображається повна собівартість усіх видів продукції (послуг) господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" та додаткових витрат на виробництво теплової енергії рядка 340.
Для ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, водовідведення рядок 345 визначається за сумою рядків: 350 "для потреб населення", 355 "для потреб бюджетних установ", 360 "для потреб інших споживачів", які відображають собівартість відпущеної продукції (послуг) для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.
При цьому рядок 360 "для потреб інших споживачів" має враховувати відповідну собівартість продукції (послуг), що використовується(ються) для потреб інших видів діяльності ліцензіата, які відображаються в рядку 365.
11.93. Фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування (прибуток/збиток) за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах 11, 12 та 17 - 21 відображаються в рядку 450 "Фінансові результати від звичайної діяльності після оподаткування (прибуток/збиток)" та визначаються шляхом вирахування рядка 445 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" з рядка 440 "Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток/збиток)".
11.94. У рядку 445 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" відображається податок на прибуток від звичайної діяльності за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах 11, 12 та 17 - 21. При цьому показник рядка 445 у графі 23 має збігатися з показником рядка 2300 графи 3 форми фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)".
11.95. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток/збиток) за доходами рядків 370 і 400 та витратами рядка 345 за сукупністю всіх видів господарської діяльності ліцензіата з розподілом за видами господарської діяльності у відповідних графах відображаються в рядку 455.
Для ліцензованої діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, централізованого водопостачання, водовідведення рядок 455 "Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування за доходами рядків 370 і 400 та витратами рядка 345, у тому числі" визначається за сумою рядків: 460 "для потреб населення", 465 "для потреб бюджетних установ", 470 "для потреб інших споживачів", які відображають відповідні фінансові результати від відпуску продукції (послуг) зазначених видів ліцензованої діяльності за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.
При цьому рядок 490 "для потреб інших споживачів" має враховувати фінансові результати зазначених видів ліцензованої діяльності за діючими тарифами для потреб інших споживачів від відпуску продукції (послуг), що використовується(ються) для потреб інших видів діяльності ліцензіата, які відображаються в рядку 495.
11.96. Показники відпуску продукції (послуг) у натуральному виразі, тарифів, собівартості одиниці, прибутку/збитку на одиницю продукції (послуг) у рядках звіту відображаються за такими одиницями виміру:
теплова енергія - у тис. Гкал з трьома знаками після коми;
вода (водопостачання, водовідведення) - у тис. куб. м з трьома знаками після коми;
тарифи без ПДВ, собівартість 1 Гкал, прибуток/збиток на 1 Гкал теплової енергії - у грн на 1 Гкал теплової енергії з двома знаками після коми;
тарифи без ПДВ, собівартість 1 куб. м, прибуток/збиток на 1 куб. м водопостачання і водовідведення - у грн на 1 куб. м води з двома знаками після коми.
11.97. Відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, за ліцензованими видами діяльності в натуральному виразі без урахування показників рядка 500 відображається за відповідними графами в рядку 475 та визначається за сумою рядків: 480 "для потреб населення", 485 "для потреб бюджетних установ", 490 "для потреб інших споживачів", які відображають відпуск продукції (послуг) за діючими тарифами для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.
При цьому рядок 490 "для потреб інших споживачів" має враховувати відпуск продукції (послуг), що використовується(ються) для потреб інших видів діяльності ліцензіата, яка відображається в рядку 495.
11.98. У рядку 500 "Транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі" відображається в натуральному виразі обсяг транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата та визначається за сумою рядків: 505 "для потреб населення", 510 "для потреб бюджетних установ", 515 "для потреб інших споживачів", які відображають обсяг транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата за діючими тарифами ліцензіата на транспортування теплової енергії для відповідних категорій споживачів згідно з пунктом 11.6 цього розділу.
11.99. У рядку 520 "Середньозважені тарифи власним споживачам" відображаються за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважені за звітний період і за категоріями споживачів тарифи ліцензіата на відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, які визначаються шляхом ділення показників рядка 370 на показники рядка 475.
11.100. У рядку 525 "для потреб населення" відображаються за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважені за звітний період тарифи ліцензіата на відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам і теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу для потреб населення, які визначаються шляхом ділення показників рядка 375 на показники рядка 480.
11.101. У рядку 530 "для потреб бюджетних установ" відображаються за видами ліцензійної діяльності у відповідних графах середньозважені за звітний період тарифи ліцензіата на відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам і теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу для потреб бюджетних установ, які визначаються шляхом ділення показників рядка 385 на показники рядка 485.
11.102. У рядку 535 "для потреб інших споживачів" відображаються за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважені за звітний період тарифи ліцензіата на відпуск продукції (послуг) власним кінцевим споживачам (з урахуванням відпуску для потреб інших видів діяльності ліцензіата) і теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу для потреб інших споживачів, які визначаються шляхом ділення показників рядка 390 на показники рядка 490.
11.103. У рядку 540 "Середньозважений тариф на транспортування теплової енергії інших власників мережами ліцензіата" відображаються середньозважені за звітний період і за категоріями споживачів тарифи на транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата, які визначаються шляхом ділення показників рядка 400 на показники рядка 500.
11.104. У рядку 545 "для потреб населення" відображаються середньозважені за звітний період тарифи на транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата для потреб населення, які визначаються шляхом ділення показників рядка 405 на показники рядка 505.
11.105. У рядку 550 "для потреб бюджетних установ" відображаються середньозважені за звітний період тарифи на транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата для потреб бюджетних установ, які визначаються шляхом ділення показників рядка 410 на показники рядка 510.
11.106. У рядку 555 "для потреб інших споживачів" відображаються середньозважені за звітний період тарифи на транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата для потреб інших споживачів, які визначаються шляхом ділення показників рядка 415 на показники рядка 515.
11.107. У рядку 560 "Повна собівартість одиниці продукції (послуг) за вирахуванням витрат рядків 200 і 340" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважена за звітний період і за категоріями споживачів собівартість одиниці продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".
Собівартість одиниці продукції (послуг) рядка 560, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення показників рядка 345 "Повна собівартість продукції (послуг) за вирахуванням витрат рядків 200 і 340, у тому числі" на суму рядка 475 "Відпуск продукції (послуг) у натуральному виразі без урахування рядка 500, у тому числі" і рядка 500 "Транспортування теплової енергії інших власників тепловими мережами ліцензіата (розшифрувати за власниками), у тому числі".
У графі 11 "Теплова енергія, усього, ураховано в діючих тарифах" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 560 визначається за сумою показників рядка 560 у графах 5 "Виробництво теплової енергії, усього, ураховано в діючих тарифах", 7 "Транспортування теплової енергії, ураховано в діючих тарифах", 9 "Постачання теплової енергії, ураховано в діючих тарифах".
У графі 12 "Теплова енергія, усього, фактично" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 560 визначається за сумою показників рядка 560 у графах 6 "Виробництво теплової енергії, усього, фактично", 8 "Транспортування теплової енергії, фактично", 10 "Постачання теплової енергії, фактично".
11.108. У рядку 565 "для потреб населення" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважена за звітний період собівартість одиниці продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення, за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі, додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".
Собівартість одиниці продукції (послуг) рядка 565, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення показників рядка 350 "для потреб населення" на суму рядка 480 "для потреб населення" і рядка 505 "для потреб населення".
У графі 11 "Теплова енергія, усього, ураховано в діючих тарифах" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 565 визначається за сумою показників рядка 565 у графах: 5 "Виробництво теплової енергії, усього, ураховано в діючих тарифах", 7 "Транспортування теплової енергії, ураховано в діючих тарифах", 9 "Постачання теплової енергії, ураховано в діючих тарифах".
У графі 12 "Теплова енергія, усього, фактично" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 565 визначається за сумою показників рядка 565 у графах: 6 "Виробництво теплової енергії, усього, фактично", 8 "Транспортування теплової енергії, фактично", 10 "Постачання теплової енергії, фактично".
11.109. У рядку 570 "для потреб бюджетних установ" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважена за звітний період собівартість одиниці продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ, за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".
Собівартість одиниці продукції (послуг) рядка 570, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення показників рядка 355 "для потреб бюджетних установ" на суму рядка 485 "для потреб бюджетних установ" і рядка 510 "для потреб бюджетних установ".
У графі 11 "Теплова енергія, усього, ураховано в діючих тарифах" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 570 визначається за сумою показників рядка 570 у графах: 5 "Виробництво теплової енергії, усього, ураховано в діючих тарифах", 7 "Транспортування теплової енергії, ураховано в діючих тарифах", 9 "Постачання теплової енергії, ураховано в діючих тарифах".
У графі 12 "Теплова енергія, усього, фактично" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 570 визначається за сумою показників рядка 570 у графах: 6 "Виробництво теплової енергії, усього, фактично", 8 "Транспортування теплової енергії, фактично", 10 "Постачання теплової енергії, фактично".
11.110. У рядку 575 "для потреб інших споживачів" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах середньозважена за звітний період собівартість одиниці продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам (з урахуванням відпуску для потреб інших видів діяльності ліцензіата) та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів, за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".
Собівартість одиниці продукції (послуг) рядка 575, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення показників рядка 360 "для потреб інших споживачів" на суму рядка 490 "для потреб інших споживачів" і рядка 515 "для потреб інших споживачів".
У графі 11 "Теплова енергія, усього, ураховано в діючих тарифах" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 575 визначається за сумою показників рядка 575 у графах: 5 "Виробництво теплової енергії, усього, ураховано в діючих тарифах", 7 "Транспортування теплової енергії, ураховано в діючих тарифах", 9 "Постачання теплової енергії, ураховано в діючих тарифах".
У графі 12 "Теплова енергія, усього, фактично" собівартість 1 Гкал теплової енергії рядка 575 визначається за сумою показників рядка 575 у графах: 6 "Виробництво теплової енергії, усього, фактично", 8 "Транспортування теплової енергії, фактично", 10 "Постачання теплової енергії, фактично".
11.111. У рядку 580 "Прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) за доходами рядків 370 і 400 та витратами рядка 345" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, без урахування в собівартості відпущеної продукції (послуг) витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".
Прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 580, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення різниці між сумою доходів (рядок 370 + рядок 400) та витрат (рядок 345) на обсяг відпуску продукції (рядок 475 + рядок 500). У графах 11 і 12 "Теплова енергія, усього" прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 580 визначається як різниця між середньозваженим тарифом на теплову енергію рядка 520 та середньозваженою собівартістю 1 Гкал рядка 560.
11.112. У рядку 585 "для потреб населення" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення, без урахування в собівартості відпущеної продукції (послуг) витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".
Прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 585, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення різниці між сумою доходів (рядок 375 + рядок 405) та витрат (рядок 350) на обсяг відпуску продукції (рядок 480 + рядок 505). У графах 11 і 12 "Теплова енергія, усього" прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 585 визначається як різниця між середньозваженим тарифом на теплову енергію для потреб населення рядка 525 та середньозваженою собівартістю 1 Гкал теплової енергії для потреб населення рядка 565.
11.113. У рядку 590 "для потреб бюджетних установ" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ, без урахування в собівартості відпущеної продукції (послуг) витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".
Прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 590, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення різниці між сумою доходів (рядок 385 + рядок 410) та витрат (рядок 355) на обсяг відпуску продукції (рядок 485 + рядок 510). У графах 11 і 12 "Теплова енергія, усього" прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 590 визначається як різниця між середньозваженим тарифом на теплову енергію для потреб бюджетних установ рядка 530 та середньозваженою собівартістю 1 Гкал теплової енергії для потреб бюджетних установ рядка 570.
11.114. У рядку 595 "для потреб інших споживачів" відображається за видами ліцензованої діяльності у відповідних графах прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг), яка(і) відпущена(і) ліцензіатом власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів (з урахуванням відпуску для потреб інших видів діяльності ліцензіата), без урахування у собівартості відпущеної продукції (послуг) витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" і рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення".
Прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 595, крім граф 11 і 12, визначається шляхом ділення різниці між сумою доходів (рядок 390 + рядок 415) та витрат (рядок 360) на обсяг відпуску продукції (рядок 490 + рядок 515). У графах 11 і 12 "Теплова енергія, усього" прибуток/збиток на одиницю продукції (послуг) рядка 595 визначається як різниця між середньозваженим тарифом на теплову енергію для потреб інших споживачів рядка 535 та середньозваженою собівартістю 1 Гкал теплової енергії для потреб інших споживачів рядка 575.
11.115. У рядку 600 "Умовно-змінні витрати на одиницю продукції (послуг) за вирахуванням витрат рядка 340" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період і за категоріями споживачів умовно-змінні витрати за вирахуванням витрат рядка 340 "у тому числі додаткові витрати на закупівлю газу для виробництва теплової енергії на потреби населення" на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу (з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата).
Середньозважені умовно-змінні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 600 визначаються за відповідними графами шляхом ділення суми всіх умовно-змінних витрат на виробництво теплової енергії (витрати на покупну теплову енергію рядка 240, витрати на електроенергію для технологічних потреб рядка 025, витрати на паливо рядка 220 за вирахуванням витрат рядка 340) на обсяг відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 475 "Відпуск продукції (послуг) в натуральному виразі без урахування рядка 500, у тому числі").
11.116. У рядку 605 "для потреб населення" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-змінні витрати за вирахуванням витрат рядка 340 на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення.
Середньозважені умовно-змінні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 605 визначаються у відповідних графах шляхом ділення суми всіх умовно-змінних витрат на виробництво теплової енергії, що відпускається споживачам за тарифами для потреб населення (витрати на покупну теплову енергію для її відпуску за тарифами для потреб населення рядка 245, витрати на паливо для виробництва теплової енергії для потреб населення рядка 225 за вирахуванням витрат рядка 340, витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб населення), на обсяг відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення (рядок 480 "для потреб населення").
Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб населення у графах 1 - 4 визначаються за часткою відпуску теплової енергії для потреб населення від загального обсягу відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу (рядок 025 "електроенергія для технологічних потреб" / рядок 475 х рядок 480).
Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії на потреби населення у графі 5 визначаються таким чином: рядок 025 графи 1 / рядок 475 графи 1 х рядок 480 графи 1 + рядок 025 графи 3 / рядок 475 графи 3 х рядок 480 графи 3.
Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб населення у графі 6 визначаються таким чином: рядок 025 графи 2 / рядок 475 графи 2 х рядок 480 графи 2 + рядок 025 графи 4 / рядок 475 графи 4 х рядок 480 графи 4.
11.117. У рядку 610 "для потреб бюджетних установ" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-змінні витрати за вирахуванням витрат рядка 340 на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ.
Середньозважені умовно-змінні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 610 визначаються у відповідних графах шляхом ділення суми всіх умовно-змінних витрат на виробництво теплової енергії, що відпускається споживачам за тарифами для потреб бюджетних установ (витрати на покупну теплову енергію для її відпуску за тарифами для потреб бюджетних установ рядка 250, витрати на паливо для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ рядка 230 за вирахуванням витрат рядка 340, витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ), на обсяг відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ (рядок 485 "для потреб бюджетних установ").
Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ у графах 1 - 4 визначаються за часткою відпуску теплової енергії для потреб бюджетних установ від загального обсягу відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу (рядок 025 "електроенергія для технологічних потреб" / рядок 475 х рядок 485).
Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ у графі 5 визначаються таким чином: рядок 025 графи 1 / рядок 475 графи 1 х рядок 485 графи 1 + рядок 025 графи 3 / рядок 475 графи 3 х рядок 485 графи 3.
Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб бюджетних установ у графі 6 визначаються таким чином: рядок 025 графи 2 / рядок 475 графи 2 х рядок 485 графи 2 + рядок 025 графи 4 / рядок 475 графи 4 х рядок 485 графи 4.
11.118. У рядку 615 "для потреб інших споживачів" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-змінні витрати за вирахуванням витрат рядка 340 на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів (з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата).
Середньозважені умовно-змінні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 615 визначаються у відповідних графах шляхом ділення суми всіх умовно-змінних витрат на виробництво теплової енергії, що відпускається споживачам за тарифами для потреб інших споживачів, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (витрати на покупну теплову енергію для її відпуску за тарифами для потреб інших споживачів рядка 255, витрати на паливо для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів рядка 235 за вирахуванням витрат рядка 340, витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів), на обсяг відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 490 "для потреб інших споживачів").
Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів у графах 1 - 4 визначаються за часткою відпуску теплової енергії для потреб інших споживачів від загального обсягу відпуску теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу (рядок 025 "електроенергія для технологічних потреб" / рядок 475 х рядок 490).
Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів у графі 5 визначаються таким чином: рядок 025 графи 1 / рядок 475 графи 1 х рядок 490 графи 1 + рядок 025 графи 3 / рядок 475 графи 3 х рядок 490 графи 3.
Витрати на технологічну електроенергію для виробництва теплової енергії для потреб інших споживачів у графі 6 визначаються таким чином: рядок 025 графи 2 / рядок 475 графи 2 х рядок 490 графи 2 + рядок 025 графи 4 / рядок 475 графи 4 х рядок 490 графи 4.
11.119. У рядку 620 "Умовно-постійні витрати на одиницю продукції (послуг) за вирахуванням витрат рядка 200" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період і за категоріями споживачів умовно-постійні витрати за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу (з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата).
Середньозважені умовно-постійні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 620 визначаються за відповідними графами як різниця між показником середньозваженої за звітний період і за категоріями споживачів повної собівартості 1 Гкал теплової енергії за вирахуванням витрат рядків 200 і 340 та показником середньозважених за звітний період і за категоріями споживачів умовно-змінних витрат за вирахуванням витрат рядка 340 на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 620 = рядок 560 - рядок 600).
11.120. У рядку 625 "для потреб населення" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-постійні витрати за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення.
Середньозважені умовно-постійні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 625 визначаються за відповідними графами як різниця між показником середньозваженої за звітний період повної собівартості 1 Гкал теплової енергії за вирахуванням витрат рядків 200 і 340 та показником середньозважених за звітний період умовно-змінних витрат на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб населення (рядок 625 = рядок 565 - рядок 605).
11.121. У рядку 630 "для потреб бюджетних установ" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-постійні витрати за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ.
Середньозважені умовно-постійні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 630 визначаються за відповідними графами як різниця між показником середньозваженої за звітний період повної собівартості 1 Гкал теплової енергії за вирахуванням витрат рядків 200 і 340 та показником середньозважених за звітний період умовно-змінних витрат на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб бюджетних установ (рядок 630 = рядок 570 - рядок 610).
11.122. У рядку 635 "для потреб інших споживачів" відображаються у відповідних графах середньозважені за звітний період умовно-постійні витрати за вирахуванням витрат рядка 200 "Інші операційні витрати (розшифрувати)" на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата.
Середньозважені умовно-постійні витрати на відпуск 1 Гкал теплової енергії рядка 635 визначаються за відповідними графами як різниця між показником середньозваженої за звітний період повної собівартості 1 Гкал теплової енергії за вирахуванням витрат рядків 200 і 340 та показником середньозважених за звітний період умовно-змінних витрат на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу за тарифами для потреб інших споживачів, з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 635 = рядок 575 - рядок 615).
11.123. У рядках 640 "Кількість штатних працівників, осіб" і 645 "Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб" відповідно відображається кількість штатних працівників та кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості (середньоспискова за звітний період).
11.124. У рядках 650 "Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у собівартості, грн" і 655 "Середньомісячна заробітна плата працівників в еквіваленті повної зайнятості, грн" відповідно відображаються середньомісячна заробітна плата штатних працівників у собівартості (рядок 285 / рядок 640 / кількість звітних місяців х 1000) та середньомісячна заробітна плата працівників в еквіваленті повної зайнятості.
11.125. У рядках 660 "Первісна вартість основних засобів, тис. грн", 670 "Залишкова вартість основних засобів, тис. грн", 680 "Знос основних засобів, тис. грн" відповідно відображаються первісна і залишкова вартість та знос основних засобів на кінець звітного періоду.
11.126. У рядках 665 "у тому числі виробничих, тис. грн", 675 "у тому числі виробничих, тис. грн", 685 "у тому числі виробничих, тис. грн" відповідно відображаються первісна і залишкова вартість та знос виробничих основних засобів на кінець звітного періоду.
11.127. У рядку 690 "Обсяг покупної теплової енергії, у тому числі" відображається обсяг покупної теплової енергії за сумою рядків 695 "для потреб населення, тис. Гкал", 700 "для потреб бюджетних установ, тис. Гкал", 705 "для потреб інших споживачів, тис. Гкал" з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата.
11.128. У рядку 710 "Вартість 1 Гкал купованої теплової енергії, грн" відображається вартість 1 Гкал покупної теплової енергії (рядок 240 / рядок 690).
11.129. У рядку 715 "для потреб населення, грн" відображається вартість 1 Гкал покупної теплової енергії для потреб населення (рядок 245 / рядок 695).
11.130. У рядку 720 "для потреб бюджетних установ, грн" відображається вартість 1 Гкал покупної теплової енергії для потреб бюджетних установ (рядок 250 / рядок 700).
11.131. У рядку 725 "для потреб інших споживачів, грн" відображається вартість 1 Гкал покупної теплової енергії для потреб інших споживачів з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 255 / рядок 705).
11.132. У рядку 730 "Обсяг покупної води, тис. куб. м" відображається обсяг покупної води з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата.
11.133. У рядку 735 "Вартість 1 куб. м покупної води, грн" відображається вартість 1 куб. м покупної води з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 260 / рядок 730).
11.134. У рядку 740 "Вартість 1 кВт·год покупної електроенергії, грн" відображається вартість 1 кВт·год покупної активної електроенергії з урахуванням плати за перетоки реактивної електроенергії (рядок 265 / рядок 755).
11.135. У рядках 745 "першого класу напруги, грн" і 750 "другого класу напруги, грн" відображається вартість 1 кВт·год покупної активної електроенергії з урахуванням плати за перетоки реактивної електроенергії відповідно першого класу напруги та другого класу напруги.
11.136. У рядку 755 "Обсяг спожитої активної електроенергії, тис. кВт·год, у тому числі" відображається обсяг спожитої активної електроенергії за сумою рядка 760 "першого класу напруги, тис. кВт·год" та рядка 765 "другого класу напруги, тис. кВт·год".
11.137. У рядку 770 "Обсяг спожитої електроенергії на одиницю продукції (послуг), кВт·год/Гкал; кВт·год/куб. м" відображається обсяг спожитої активної електроенергії на одиницю продукції (послуг) шляхом ділення показників рядка 755 на суму рядків 475 та 500.
11.138. У рядку 775 "Обсяг спожитого умовного палива, т. у. п." відображається обсяг спожитого умовного палива на виробництво теплової енергії з урахуванням потреб інших видів діяльності ліцензіата.
11.139. У рядку 780 "Обсяг спожитого умовного палива на одиницю продукції, кг у. п./Гкал" відображається обсяг спожитого умовного палива для виробництва теплової енергії на відпуск 1 Гкал теплової енергії власним кінцевим споживачам та теплопостачальним організаціям, що купують теплову енергію для подальшого продажу з урахуванням відпуску теплової енергії для потреб інших видів діяльності ліцензіата (рядок 775 / рядок 475).
11.140. У рядку 785 "Вартість 1 т умовного палива, грн" відображається середньозважена вартість 1 тонни умовного палива (рядок 220 / рядок 775 х 1000).
11.141. У рядку 790 "Усього амортизації за податковим обліком, тис. грн" відображаються амортизаційні відрахування за податковим обліком.
11.142. У рядку 795 "Усього витрат на ремонт за податковим обліком, тис. грн" відображаються сукупні витрати на ремонт і поліпшення основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за податковим обліком.
11.143. У рядку 800 "Усього витрат за бухгалтерським обліком, тис. грн" відображаються сукупні витрати на ремонт і поліпшення основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у собівартості за бухгалтерським обліком.
11.144. У рядку 805 "Залишкова вартість основних виробничих засобів за податковим обліком, тис. грн" відображається залишкова вартість виробничих основних засобів та інших необоротних матеріальних активів за податковим обліком.
11.145. Кореспонденція окремих фактичних показників форми № 8-НКП-ЖКК (квартальна) з відповідними показниками форми фінансової звітності № 2 "Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" (додаток 14) складається відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.


