
№ р/н

2020 ж. 

тарифтік 

сметада 

қабылданды  

(27.11.2020 ж. 

№162-НҚ)

2020 

жылғы 

нақты 

көрсеткіште

р

1 2 3 2қ 3қ 4 5

I
Затраты на производство товаров и 

предоставление услуг, всего в т.ч.
тыс.тенге

Тауарды өндіру мен қызмет 

көрсетуге кететін шығындар, 

соның ішінде барлығы 

мың теңге 3 410 083 3 927 156

1. Материальные затраты, всего в т.ч. тыс.тенге
Материалдық шығындар, соның 

ішінде барлығы 
мың теңге 663 570 812 360

1.1. сырье и материалы тыс.тенге шикізат және материалдар мың теңге 202 437 227 669

1.2. вспомогательные материалы тыс.тенге қосалқы материалдар мың теңге 26 788 26 788

1.3. ГСМ тыс.тенге ЖЖМ мың теңге 63 080 85 649

1.4. топливо тыс.тенге отын мың теңге 371 265 472 254

2. Расходы на оплату труда тыс.тенге Еңбек ақысын төлеу шығындары  мың теңге 1 449 134 1 514 222

3. Амортизация тыс.тенге Тозу мың теңге 914 139 1 092 113

4. Ремонт подрядный тыс.тенге Жөндеу мың теңге 227 360 227 226

5. Прочие производственные затраты тыс.тенге Басқа өндірістік шығындар мың теңге 350 031 490 106

II Расходы периода, всего в т.ч. тыс.тенге
Кезеңнің шығындары соның 

ішінде барлығы 
мың теңге 223 683 332 559

6.
Общие и административные 

расходы, всего в т.ч.
тыс.тенге

Жалпы және әкімшілік 

шығындары, соның ішінде 
мың теңге 220 351 328 999

6.3. налоги тыс.тенге салықтар мың теңге 150 771 188 834

6.4. прочие расходы периода тыс.тенге кезеңнің басқа шығындары мың теңге 69 580 140 165

7.
Расходы на содержание службы 

сбыта
тыс.тенге

Сату қызметін ұстауға кететін 

шығындар 
мың теңге 3 332 3 560

8.
Расходы за счет прибыли по колл. 

договору
тыс.тенге

Колл. келісім шарт бойынша 

табыс есебінен шығатын 
мың теңге 0 57 793

III Всего затрат на предоставление услуг тыс.тенге
Қызмет көрсетуге кететін барлық 

шығын 
мың теңге 3 827 918 4 526 379

IV Прибыль тыс.тенге Табыс  мың теңге 283 650 -133 153

в т.ч.итоговая прибыль тыс.тенге
соның ішінде кәсіпорынның 

есебіндегі табыс 
мың теңге 226 920 -222 927

в т.ч. корпоротивный подоходный налог тыс.тенге
соның ішінде корпоративтік табыс 

салығы 
мың теңге 56 730 89 774

V Тарифный доход тыс.тенге Тарифтік табыс мың теңге 4 111 568 4 393 226

Объем производства тепловой 

энергии собственными котельными
тыс.Гкал

Жылу энергиясын жеке 

қазандықтармен өндіру көлемі
 мың Гкал 217,123 276,175

VI

Затраты на покупку тепловой энергии 

от ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" и 

ТОО "Согринская ТЭЦ"

тыс.тенге

«Өскемен ЖЭО» ЖШС-і мен 

«Согра ЖЭО»  ЖШС-нен жылу 

энергиясын сатып алу 

мың теңге 3 371 315 3 345 798

тыс.Гкал  мың Гкал 411,96 404,84

VII

Всего доходов с учетом покупки от 

ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ" и  

ТОО"СогринскаяТЭЦ"

тыс.тенге

«Өскемен ЖЭО» ЖШС-і мен 

«Согра ЖЭО»  ЖШС-нен сатып 

алуды есепке ала отырып, 

мың теңге 7 482 882 7 739 024

IX Объем реализации, в т.ч. тыс.Гкал Сату көлемі, соның ішінде  мың Гкал 1 843,292 1 900,005

население тыс.Гкал халық  мың Гкал 1 330,505 1 372,641

прочие потребители тыс.Гкал басқа тұтынушылар  мың Гкал 326,367 339,312

бюджетные организации тыс.Гкал бюджеттік ұйымдар  мың Гкал 186,420 188,051

X
Тариф на услугу теплоснабжения, в 

т.ч.
тенге/Гкал

Жылумен қамту қызметінің 

тарифы, соның ішінде 
 теңге/Гкал 4 059,52 4 073,16

население тенге/Гкал халық  теңге/Гкал 3 018,12 2 959,94

прочие потребители тенге/Гкал басқа тұтынушылар  теңге/Гкал 6 611,04 6 807,34

бюджетные организации тенге/Гкал бюджеттік ұйымдар  теңге/Гкал 7 025,16 7 265,46

4 189,5

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению 

тепловой энергией АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" за 2020 год

№ п/п

Принято в 

тарифной 

смете на 2020 

г. (№162-ОД от 

27.11.2020 г.)

Фактически

е 

показатели 

за 2020 г.

Нормативные технические потери

"Өскемен жылу жүйелері" АҚ 2020 жылғы жылу энергиясын өндіру, беру, бөлу және онымен жабдықтау 

бойынша  қызметтерге  тарифтік сметаның орындалуы туралы есебі  

Нормативтік техникалық 

жоғалтулар 

Көрсеткіштердің атауы  Наименование показателей Ед.изм. Өлш.бірл.


