
Есептілік мерзімі: 2019 ж. I жартыжылдық 

Индекс ИТС-1

Кезенділігі: жылдық
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Тауарларды өндіруге және қызметтер 

көрсетуге арналған шығындар, барлығы, 

оның ішінде:

мың теңге                  35 951,9   

Материалдық шығындар барлығы, оның 

ішінде
мың теңге                  24 749,1   

шикізат және материалдар мың теңге                    1 072,0   

ЖЖМ мың теңге                         64,5   

технологияға электр энергиясы мың теңге                    3 581,1   

Нормативтік ысыраптар шығыстары мың теңге                  20 031,5   

Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, 

барлығы, оның ішінде
мың теңге                    7 944,7   

өндірістік персоналдың жалақысы мың теңге                    7 253,3   

әлеуметтік салық мың теңге                       597,1   

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру мың теңге                         94,3   

Амортизация мың теңге                    1 060,2   

Жөндеу, барлығы, оның ішінде мың теңге                       114,4   

"ҮМЗ" АҚ жылу энергиясын беру және тарату бойынша реттеліп көрсетілетін қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп"

Ұсыну мерзімі: – жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 тамыздан кешіктірмей

Көрсеткіштер атауы
Өлшем 

бірлігі

Бекітілген 

тарифтік сметада 

көзделген 



Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін 

күрделі жөндеу
мың теңге                       114,4   

Өндірістік сипаттағы Бөгде ұйымдардың 

қызметтері, барлығы
мың теңге                    1 972,0   

Өзге шығындар, барлығы, оның ішінде мың теңге                       111,5   

жұмыс берушінің АҚЖ сақтандыру мың теңге                         48,1   

қоршаған ортаны ластағаны үшін бюджетке 

төлем
мың теңге                           0,7   

медициналық қарап-тексеру мың теңге                         56,7   

табиғат қорғау іс-шаралары бойынша 

шығындар
мың теңге                           6,0   

Қызметтерді көрсетуге арналған барлық 

шығындар
мың теңге                  35 951,9   

Барлық кірістер мың теңге                  35 951,9   

Көлемі көрсетілетін қызметтерді 

(тауарларды, жұмыстарды)
мың Гкал                         33,7   

%                           9,1   

мың.Гкал                           3,4   

Тариф (ҚҚС-сыз) теңге/Гкал                    1 066,8   

Телефон: 8 (7232) 29-81-94

М.О.

  

Басшы ________________________________________________________А. Оржанов

(А.Т.Ә. қолы) 

Күні "_______"_______________20___жыл

Нормативтік техникалық ысыраптар

Ұйымның атауы: "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ

Мекенжайы: Өскемен қ., Абай даңғ. 102

Орындаушының тегі мен телефоны: Месова М.Н., т.29-80-21
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к Правилам формирования 

 №90-ОД утв. от 19 ноября 2019 года

"ҮМЗ" АҚ жылу энергиясын беру және тарату бойынша реттеліп көрсетілетін қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп"

Ұсыну мерзімі: – жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 тамыздан кешіктірмей

Ауытқулар  

(%)
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көрсеткіштері
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Басшы ________________________________________________________А. Оржанов

(А.Т.Ә. қолы) 

Ұйымның атауы: "Үлбі металлургиялық зауыты" АҚ
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"Шикізат пен материалдар" бабы бойынша шығындардың 

төмендеуі көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуіне 

байланысты

"ЖЖМ" бабы бойынша шығындардың төмендеуі көрсетілген 

қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты

"электр энергиясы" бабы бойынша шығындардың төмендеуі 

көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты

"Нормативтік шығындарға арналған шығындар" бабы бойынша 

шығындардың төмендеуі көрсетілген қызметтер көлемінің 

төмендеуіне байланысты

"Еңбекақы төлеу шығыстары" бабы бойынша шығындардың 

төмендеуі көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуіне 

байланысты

 

"Жөндеу" бабы бойынша шығындардың төмендеуі көрсетілген 

қызметтер көлемінің төмендеуіне байланысты

к Правилам формирования 

 №90-ОД утв. от 19 ноября 2019 года

"ҮМЗ" АҚ жылу энергиясын беру және тарату бойынша реттеліп көрсетілетін қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп"

Ауытқу себептері



"Бөгде ұйымдардың қызметтері" бабы бойынша шығындардың 

төмендеуі көрсетілген қызметтер көлемінің төмендеуіне 

байланысты

"Қоршаған ортаны ластағаны үшін бюджетке төленетін төлем" 

бабы бойынша шығындардың төмендеуі көрсетілген қызметтер 

көлемінің төмендеуіне байланысты

"Табиғат қорғау іс-шаралары бойынша шығындар" бабы бойынша 

шығындардың төмендеуі көрсетілген қызметтер көлемінің 

төмендеуіне байланысты


