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І. Формування фінансових результатів баланс рік 2020 фінплан плановий рік 
2021

фінплан плановий рік 
2021 в т.ч 1квартал баланс 1кв.2021

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1000                       81 368                       79 436                       39 169                                       38 292                          (877) 97,8
Вироблено менше Гкал ніж планувалось із-за того, що температура наружного повітря 
була значно вища ніж планувалося виходячи з планових середніх температурних 
показників за попередні 5 років, відповідно і фактичний дохід зменшився. 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1010                     (86 879)                   (120 312)                     (49 309)                                     (37 510)                       11 799 76,1
Витрати на сировину та основні матеріали 1011                       (1 443)                       (2 635)                          (895)                                       (1 294)                          (399) 144,6
Витрати на паливо 1012                     (59 918)                     (82 547)                     (37 418)                                     (24 989)                       12 429 66,8
Витрати на електроенергію 1013                       (5 905)                       (7 085)                       (3 496)                                       (2 560)                            936 73,2
Витрати на оплату праці 1014                     (11 250)                     (15 304)                       (4 443)                                       (4 880)                          (437) 109,8
Відрахування на соціальні заходи 1015                       (2 444)                       (3 367)                          (977)                                       (1 068)                            (91) 109,3
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому 
стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, 
обслуговування тощо)

1016                       (1 680)                       (2 321)                          (581)                                       (1 344)                          (763) 231,3

Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 1017                       (3 799)                       (3 514)                          (879)                                       (1 017)                          (138) 115,7
Інші витрати (розшифрувати) 1018                          (440)                       (3 539)                          (620)                                          (358)                            262 57,7 Розшифровка додається
Валовий прибуток (збиток) 1020                       (5 511)                     (40 876)                     (10 140)                                            782                       10 922 -7,7
Адміністративні витрати, у тому числі: 1030                       (5 173)                       (5 612)                       (1 678)                                       (2 462)                          (784) 146,7
витрати, пов язані з використанням власних службових 
автомобілів

1031                            (97)                          (136)                            (35)                                            (31)                                4 88,6
витрати на оренду службових автомобілів 1032  (    )                            (99)                            (24)  (    ) 
витрати на консалтингові послуги 1033  (    )  (    )  (    )  (    ) 
витрати на страхові послуги 1034  (    )  (    )  (    )  (    ) 
витрати на аудиторські послуги 1035  (    )  (    )  (    ) 
витрати на службові відрядження 1036                            (30)                            (49)                            (12)                                            (10)                                2 83,3
витрати на зв’язок 1037                            (22)                            (67)                            (18)                                            (12)                                6 66,7
витрати на оплату праці 1038                       (3 259)                       (3 418)                          (855)                                          (622)                            233 72,7
відрахування на соціальні заходи 1039                          (704)                          (752)                          (188)                                          (123)                              65 65,4
амортизація основних засобів і нематеріальних активів 
загальногосподарського призначення 1040                            (25)                            (18)                              (4)                                            (13)                              (9) 325,0

витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що 
мають загальногосподарське призначення 1041  (    )  (    )  (    )  (    ) 
витрати на страхування майна загальногосподарського 
призначення

1042                              (1)                              (5)                              (5)  (    ) 
витрати на страхування загальногосподарського персоналу 1043  (    )  (    )  (    )  (    ) 
організаційно-технічні послуги 1044  (    )  (    )  (    )  (    ) 
консультаційні та інформаційні послуги 1045                          (100)                          (148)                            (43)                                            (35)                                8 81,4
юридичні послуги 1046                            (80)                            (20)  (    ) 
послуги з оцінки майна 1047  (    )  (    )  (    )  (    ) 
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу 1048                            (13)                            (72)                            (33)                                              (1)                              32 3,0
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів 1049                              (4)                            (12)                              (2)  (    ) 
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних 
активів загальногосподарського використання,  у тому числі: 1050                          (466)                          (514)                          (366)                                       (1 471)                       (1 105) 401,9

витрати на поліпшення основних фондів 1050/1                          (315)                          (315)                            315 0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 1051                          (452)                          (242)                            (73)                                          (144)                            (71) 197,3 Розшифровка додається
Витрати на збут 1060                       (1 337)                       (3 431)                       (1 008)                                          (360)                            648 35,7
Інші операційні доходи, усього, у тому числі: 1070                       12 524                         1 431                            668                                              33                          (635) 4,9
Інші операційні витрати, усього, у тому числі: 1080                       (5 839)                       (1 144)                          (490)                                              (9)                            481 1,8
Фінансовий результат від операційної діяльності 1100                       (5 336)                     (49 947)                     (12 963)                                       (2 016)                       10 947 15,6
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) 1110
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) 1120  (    )  (    )  (    )  (    ) 
Інші фінансові доходи (розшифрувати) 1130                       49 947                       12 053                                         2 000                     (10 053) 16,6
Фінансові витрати (розшифрувати) 1140                          (453)  (    )  (    )  (    ) 

інші доходи (розшифрувати) 1150                            278  (    )  (    ) 

Інші витрати (розшифрувати) 1160  (    )  (    )  (    ) 
Фінансовий результат до оподаткування 1170                       (5 511)                                -                          (910)                                            (16)                            894 1,8
Витрати з податку на прибуток 1180  (    )                                - 

Факт наростаючим підсумком
з початку року

Звітний період (рік)
Код рядка Найменування показника
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Факт наростаючим підсумком
з початку року

Звітний період (рік)
Код рядка Найменування показника

Дохід з податку на прибуток 1181

Чистий фінансовий результат, у тому числі: 1200                       (5 511)                                -                          (910)                                            (16)                            894 1,8
За підсумками фінансово-господарської діяльності отримано збиток із-за 
понесених витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової 
енергії які не покриваються отриманими доходами. 

прибуток 1201                                - 
збиток 1202  (    )                          (910)  (    ) 
Усього доходів 1210                       94 170                     130 814                       51 890                                       40 325                     (11 565) 77,7
Усього витрат 1220                     (99 681)                   (130 813)                     (52 801)                                     (40 332)                       12 469 76,4

Матеріальні витрати, у тому числі: 1400                       67 266                       65 154                       28 479                                       28 843                            364 101,3
витрати на сировину та основні матеріали 1401                         5 905                         2 635                            895                                         1 294                            399 144,6
витрати на паливо та енергію 1402                       61 361                       62 519                       27 584                                       27 549                            (35) 99,9
Витрати на оплату праці 1410                       14 508                       15 806                         4 440                                         5 502                         1 062 123,9
Відрахування на соціальні заходи 1420                         3 148                         3 476                            977                                         1 191                            214 121,9
Амортизація 1430                         3 824                         3 067                            767                                         1 030                            263 134,3
Інші операційні витрати 1440                         4 643                       43 310                       18 138                                         3 766                     (14 372) 20,8
Усього 1450                       93 389                     130 813                       52 801                                       40 332                     (12 469) 76,4
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