Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
1 priedas

__________________ KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)
(ataskaitinis laikotarpis)
CŠT sistema 17

IŠ VISO

STRAIPSNIAI

Per ataskaitinį
laikotarpį
IŠ VISO

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo
(šilumos pardavimo)
verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Neatsiskaitomųjų šilumos
apskaitos prietaisų
aptarnavimo verslo vienetas

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas

Prekybos apyvartiniais
taršos leidimais ir su ja
susijusios veiklos verslo
vienetas

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas

Nereguliuojamosios veiklos verslo
vienetas

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Mažmeninio
aptarnavimo (šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Neatsiskaitomųjų šilumos
apskaitos prietaisų
aptarnavimo verslo vienetas

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas

Prekybos apyvartiniais
taršos leidimais ir su ja
susijusios veiklos verslo
vienetas

Nepriskirta1

Pastabos

Pajamos
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos
Reguliuojamos veiklos pajamos¹
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo ir kitos pajamos)
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-)²

-

(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)

Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta³) iš 5 priedo))
Rezultatas
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių(ataskaitinis laikotarpis):
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių
⁴ (praėję laikotarpiai)
Rezultatas (koreguotas)
Investicijų grąža⁵
Skirtumas
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur⁶
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %

-

Šilumos (produkto)
gamyba

Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės
galios užtikrinimas

... paslauga
(produktas)

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos tiekimo
sistemos tinklais

Balansavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje

... paslauga (produktas)

... paslauga (produktas)

Karšto vandens tiekimas
(ruošimas ir vartotojų
mažmeninis aptarnavimas)

Karšto vandens
temperatūros palaikymas

Karšto vandens apskaitos
prietaisų aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų einamoji
priežiūra)

Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

Elektros energijos
(produkto) gamyba

Geriamojo vadens
tiekimas ir nuotekų
tvarkymas

... paslauga
(produktas)

Elektros
energijos
(produkto)
gamyba

... paslauga
(produktas)

Šilumos (produkto)
gamyba

Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės
galios užtikrinimas

... paslauga
(produktas)

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos tiekimo
sistemos tinklais

Balansavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje

... paslauga (produktas)

... paslauga (produktas)

Karšto vandens tiekimas
(ruošimas ir vartotojų
mažmeninis aptarnavimas)

Karšto vandens
temperatūros palaikymas

Karšto vandens apskaitos
prietaisų aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų einamoji
priežiūra)

Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(2)
(3)=(1)-(2)
(4)
(5)
(6)=(3)-(4)-(5)
(7)
(8)=(6)-(7)
(9)
(10)=(6)/(9)

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)
CŠT sistema 17

IŠ VISO

STRAIPSNIAI

Per ataskaitinį
laikotarpį
IŠ VISO

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Šilumos (produkto)
gamyba

Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės
galios užtikrinimas

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio aptarnavimo
(šilumos pardavimo)
verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos tiekimo
sistemos tinklais

Balansavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje

... paslauga (produktas)

... paslauga (produktas)

Neatsiskaitomųjų šilumos
apskaitos prietaisų
aptarnavimo verslo vienetas

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto vandens tiekimas
(ruošimas ir vartotojų
mažmeninis aptarnavimas)

Karšto vandens
temperatūros palaikymas

Karšto vandens apskaitos
prietaisų aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas

Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų einamoji
priežiūra)

Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

Prekybos apyvartiniais
taršos leidimais ir su ja
susijusios veiklos verslo
vienetas

... paslauga (produktas)

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas

Elektros energijos
(produkto) gamyba

Geriamojo vadens
tiekimas ir nuotekų
tvarkymas

... paslauga
(produktas)

Nereguliuojamosios veiklos verslo
vienetas

Elektros
energijos
(produkto)
gamyba

... paslauga
(produktas)

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Šilumos (produkto)
gamyba

Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės
galios užtikrinimas

Pajamos
iš jų: kogeneracinių jėgainių pajamos
Reguliuojamos veiklos pajamos1
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos
Kitos pajamos (dujų ir elektros balansavimo ir kitos pajamos)
Verslo vienetų pajamų koregavimas (+/-)²
Sąnaudos (iš 12 priedo ((Nepriskirta³) iš 5 priedo))
Rezultatas
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių (ataskaitinis laikotarpis):
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių
⁴ (praėję laikotarpiai)
Rezultatas (koreguotas)
Investicijų grąža⁵
Skirtumas
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur⁶

Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %
1. Reguliuojamos veiklos pajamos (1.1. eilutė) apskaičiuojamos realizuotą kiekį padauginus iš kainos.

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo (šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos tiekimo
sistemos tinklais

Balansavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje

... paslauga (produktas)

... paslauga (produktas)

Neatsiskaitomųjų šilumos
apskaitos prietaisų
aptarnavimo verslo vienetas

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto vandens tiekimas
(ruošimas ir vartotojų
mažmeninis aptarnavimas)

Karšto vandens
temperatūros palaikymas

Karšto vandens apskaitos
prietaisų aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas

Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų einamoji
priežiūra)

Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

Prekybos apyvartiniais
taršos leidimais ir su ja
susijusios veiklos verslo
vienetas

Nepriskirta1

Pastabos

-

(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)

... paslauga (produktas)

-

(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(2)
(3)=(1)-(2)
(4)
(5)
(6)=(3)-(4)-(5)
(7)
(8)=(6)-(7)
(9)
(10)=(6)/(9)

2. Šilumos gamybos ir šilumos perdavimo verslo vienetų pajamos koreguojamos atsižvelgiant į faktinį papildomą šilumos kiekį ataskaitiniu laikotarpiu. Koreguojanti suma apskaičiuojama sudedant kiekvieno ataskaitinio laikotarpio mėnesio faktinį realizuotos šilumos kiekį, padaugintą iš atitinkamo mėnesio šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamojoje dedamojoje
HT,KD(T
), apskaičiuotoje Metodikos 56.1.2 papunktyje nustatyta tvarka, įskaičiuotos papildomo šilumos kiekio kainos dalies. Šis pajamų dydis rodomas su (-) „Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais“ stulpelyje, o su (+) „Šilumos (produkto) gamyba” stulpelyje.
3. Sąnaudos, kurias patiria ūkio subjektas ataskaitiniu laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą). Šias sąnaudas Ūkio subjektas patiria savo investicijų grąžos sąskaita (pagal Aprašo 41 punktą). Pildoma pagal Aprašo 5 priede nurodytą informaciją.
4. Kiti koregavimai dėl Metodikos 73–74, 76–77 punktuose nurodytų priežasčių. Susidariusios nepadengtos sąnaudos turi būti nurodomos su minuso ženklu (-), o papildomai gautos pajamos – su pliuso ženklu (+).
5. Ataskaitiniu laikotarpiu gautina investicijų grąža per metus, kuri apskaičiuojama atitinkamą mėnesį kainoje, nustatytoje Tarybos nutarimu, savivaldybės tarybos ar ūkio subjekto sprendimu, įvertintą investicijų grąžos dydį dauginant iš atitinkamą mėnesį realizuoto kiekio (ar kito vieneto, kuriam nustatyta kaina).
6. Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) ir šilumos perdavimo verslo vienetuose, kai ataskaitiniu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios, reguliuojamo turto likutinė vertė apskaičiuojama: į atitinkamas šilumos kainas įskaičiuotos turto likutinės vertės dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkamos šilumos kainų dedamosios, skaičiaus, ir gautos sumos sudedamos. Mažmeninio aptarnavimo (šilumos pardavimo) verslo vienete: į atitinkamas šilumos kainas įskaičiuotos būtinosios sąnaudos dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkamos šilumos kainų dedamosios, skaičiaus, ir gautos sumos sudedamos. Karšto vandens tiekimo (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) paslaugoje - į atitinkamas karšto vandens kainas įskaičiuotos pastoviosios būtinosios sąnaudos dalinamos iš 12 mėnesių ir dauginamos iš mėnesių, kuriais galiojo atitinkamos karšto vandens kainų dedamosios, skaičiaus, ir gautos sumos sudedamos. Kituose verslo vienetuose - i
likutinę vertę (pagal 2 priedą).
7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
2 priedas

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
2 priedas

__________________ ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA1

__________________ ŪKIO SUBJEKTO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitinis laikotarpis)

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS

Inventorinis
numeris

Įvedimo į
eksploataciją data

Taikymo
kainoje
data

Rekonstruk
cijos ir
remontų,
didinančių
turto vertę,
atlikimo
data

Nudėvėjim
o
(eksploat.)
laikotarpis

Bendrosios
veiklos
5
turtas

Pagal
koncesijos
nuomos
sutartį
valdomas
6
turtas

Turtas
naudojamas
šilumos
Suderinimo
gamybai,
data ir
panaudojant
nutarimo Nr. atsinaujinan
čius
energijos
11
išteklius

metai
Pastabos

I.
I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

II.
II.2.

II.3.

II.4.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(ch)

Leidžiamos priskirti turto likutinės vertės paskirstymas

LR klimato
kaitos
mažinimo,
šiltnamio
efektą
sukeliančių
dujų
mažinimo,
aplinkos
apsaugos
tikslus
atitinkantis
10
turtas

Turto vienetai,
sukurti/įsigyti
įgyvendinant
investicijas
bandomojoje
energetikos
inovacijų
12
aplinkoje

(i)

(in)

Ataskaitinio laikotarpio pradžiai
Įsigijimo savikainos dalis iš
Įsigijimo
savikaina,
iš viso:

ES strukt.
fondų

Dotacijų,
subsidijų

ATL
lėšomis

Kiti
finansavim
o šaltiniai¹³

Vartotojų

Ūkio
subjekto
lėšų

Dotacijų,
subsidijų

ATL
lėšomis

Kiti
finansavim
o šaltiniai¹³

Vartotojų

Ūkio
subjekto
lėšų

Turto reguliavimo apskaitoje
Metinis
nusidėvėjim.
(draudžiamos
priskirti turto
vertės)

Nudėvėtino
s įsigijimo
savikainos
pokytis
(leidžiamos
priskirti

Sukaupto
nusidėvėjimo
pokytis
(leidžiamos
priskirti turto
8
vertės)

Įsigijimo savikainos dalis iš

Nudėvėtinos
likutinės vertės
pokytis (leidžiamos
priskirti turto
vertės)

Įsigijimo savikaina,
iš viso:

ES strukt. fondų

Dotacijų, subsidijų

ATL
lėšomis

Kiti
finansavim
o šaltiniai

Vartotojų

Ūkio
subjekto
lėšų

Nesuderint
a vertė

Reguliuoja
mų kainų
verslo
vienetams
ir
paslaugoms
(produktam
s)
draudžiamo

Turto reguliavimo apskaitoje
Nudėvėtina
įsigijimo
savikaina
(leidžiamos
priskirti turto
vertės)

Sukauptas
nusidėvėji
m.
(leidžiamos
priskirti
turto

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Nudėvėtina
likutinė
vertė
(leidžiamos
priskirti
turto

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

(m)

(n)

(o)

(p)=(j)-(k)-(l)(m)-(n)-(o)

(q)

(r)

(s)=(p)-(q)(r)

(t)

(u)=(s)-(t)

(v)

(w)

(x)

(y)

(z)

(aa)

(ab)=(v)-w)(x)-(y)-(z)(aa)

(ac)

(ad)

(ae)

(af)

(ag)=(ab)-(ac)(ad)

(ah)

(ai)=(ag)-(ah)

(aj=(j)+(v)

(ak)=(k)+(w)

(al)=(l)+(x)

(am)=(l)+(x)

(an)=(n)+(z)

(ao)=(o)+(aa
)

(ap)=(aj)(ak)-(al)(am)-(an)-

(aq)=(q)+(ac
)

(ar)=(r)+(ad)

(as)=(ap)-(aq)-(ar)

(at)=(t)+(ah)

(au)=(as)-(at)

Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
IŠ VISO:

1. Šioje ataskaitoje nurodomas ir koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu valdomas turtas.
2. Nurodoma turto vertė pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 24.4.1-24.4.8, 24.4.10-24.4.11, 24.4.14-24.4.15 papunkčius.
3. Nesuderinto ar nenaudojamo turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį rodomas su (-) ženklu.
4. Ilgalaikio turto vertės dalis sumažejusi dėl iglalaikio turto perkainojimo rodoma su (-) ženklu.
5. Bendrosios veiklos turtas turi būti žymimas raide (B).
6. Pagal koncesijos/nuomos sutartį valdomas turtas turi būti žymimas raide (K).
7. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.
8. Jei ūkio subjektas per ataskaitinį laikotarpį suderino ilgalakio turto vieneto vertę ar dalį vertės, tačiau tokį ilgalaikį turtą buvo pradėjęs eksploatuoti ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, minėto ilgalaikio turto sukauptos nusidėvėjimo sąnaudos patirtos ankstesniais laikotarpiais nuo suderintos vertės dalies (įsigijimo
savikainos dalies iš ūkio subjekto lėšų) parodomos šiame stulpelyje (t. y. padidina sukauptą nusidėvėjimą). Taip pat šiame stulpelyje parodoma einamųjų metų nusidėvėjimo dalis ir ilgalaikio turto sukaupto nusidėvėjimo eliminavimas nurašant ilgalaikį turtą.
9. Šiame stulpelyje nurodoma per einamuosius metus įsigyto ilgalaikio turto vertė ir ilgalaikio turto vertės padidėjimas dėl rekonstravimo arba kapitalinio remonto. Su (-) ženku nurodoma per einamuosius metus parduoto ar kitaip perleisto ilgalaikio turto įsigijimo vertė.
10. Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymima raidėmis KK), kuriems pagal Tarybos patvirtintuose Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos apraše nustatytus kriterijus ir tvarką skiriamas papildomas 1 proc.
investicijų grąžos priedas. Investicijų grąžos 1 proc. priedas skiriamas įgyvendinant LR klimato kaitos mažinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo, aplinkos apsaugos tikslus, nustatytus atskiriems reguliuojamiems sektoriams Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje, Lietuvos Respublikos
Nacionaliniame energetikos ir klimato kaitos srities veiksmų plane 2021–2030 m. ir Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje ir prisidedantiems prie teigiamo poveikio šiuose strateginiuose dokumentuose nustatytiems rodikliams.
11. Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymima raidėmis GREEN), kuriems turėtų būti taikoma Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (angl. Green and renewable energy) veiklos finansinio sverto neturinčios beta
βU)( bei kuriems skiriama papildoma 1 proc. investicijų grąža. Šį stulpelį pildo
nepriklausomi šilumos gamintojai ir šilumos tiekėjai tose centralizuoto šilumos tiekimo sistemose, kuriose veikia nepriklausomi šilumos gamintojai.
12. Šiame stulpelyje pažymimi turto vienetai (žymima raidėmis INO), kurie sukurti/įsigyti iš įmonės nuosavų ir (ar) skolintų lėšų įgyvendinant investicijas bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje ir yra pasiteisinusios. Pasiteisinusių inovacijų sąlygos nurodytos Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos
inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos
bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punkte.
13. Šiame stulpelyje taip pat nurodoma diegiamos energetikos inovacijos (bandomojoje ir ne bandomojoje aplinkoje) turto, finansuoto Ūkio subjekto nuosavomis ir (ar) skolintomis lėšomis arba dalyvavusio nepasiteisinusioje bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje (Lietuvos Respublikos Energetikos įstatymo 19 str.
3¹), vertė. Toks turtas (in) stulpelyje nepažymimas. Pasiteisinusių inovacijų sąlygos nurodytos Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d.
nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 26 punkte.

IŠ VISO

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai
Metinis
nusidėvėji
m.
(leidžiamos
priskirti
turto
vertės)

Eur

Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI,
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI,
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
TRANSPORTO PRIEMONĖS
TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI,
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
TRANSPORTO PRIEMONĖS: NURODYTI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI, SPEC.
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
NEBAIGTA STATYBA
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas

KITAS ILGALAIKIS TURTAS

ES strukt.
fondų

(l)

Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI,

INVESTICINIS TURTAS

Per ataskaitinį laikotarpį
Reguliuoja
mų kainų
verslo
Nesuderintos vienetams ir
vertės
paslaugoms
pokytis³
(produktams
)
draudžiamo
priskirti

Įsigijimo savikainos pokytis iš
Įsigijimo
savikainos
pokytis⁹ iš viso:

Eur

PASTATAI IR STATINIAI
GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:
KATILINĖS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:
KONTEINERINĖS KATILINĖS, SIURBLINĖS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
GAMYBINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI,
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI:
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI,
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITI PASTATAI, STATINIAI: NURODYTI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
MAŠINOS IR ĮRANGA
MAŠINOS IR ĮRANGA: KATILINIŲ ĮRANGA,
STACIONARIEJI GARO KATILAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
MAŠINOS IR ĮRANGA: VANDENS ŠILDYMO
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI,
MAZGAI, MODULIAI

IV.

Nudėvėtina
likutinė vertė
(leidžiamos
priskirti turto
vertės)

(k)

MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS

III.

Sukauptas
nusidėvėjim.
(leidžiamos
priskirti turto
vertės)

Eur

KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI,
ĮRENGINIAI: ŠILUMOS KIEKIO APSKAITOS

II.7.

Turto reguliavimo apskaitoje
Nudėvėtina
įsigijimo
savikaina
(leidžiamos
priskirti
turto

(j)

Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas

II. 6.

Reguliuojamų
kainų verslo
vienetams ir
paslaugoms
(produktams)
draudžiamo
priskirti turto
2,4
vertė

Eur

NEMATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS
PLĖTROS DARBAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
PRESTIŽAS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
PATENTAI, LICENCIJOS, ĮSIGYTOS TEISĖS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
PROGRAMINĖ ĮRANGA
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITAS NEMATERIALUSIS TURTAS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas

KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI,
ĮRENGINIAI: VALDYMO, KONTROLĖS SISTEMOS

II.5.

Nesuderint
a vertė

Šilumos (produkto) gamyba

katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

Šilumos poreikio piko pajėgumų ir
rezervinės galios užtikrinimas

katilinių ir
elektrodinių katilinių
kolektoriuose

kogeneracinė
se jėgainėse

Šilumos perdavimo verslo vienetas

...
paslau
ga
(produ
ktas)

Šilumos
perdavimas
centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemos tinklais

Balansavimas
centralizuoto
šilumos
tiekimo
sistemoje

...
paslauga
(produktas
)

Mažmeninio
aptarnavimo (šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

... paslauga (produktas)
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Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto
vandens
tiekimas
(ruošimas ir
vartotojų
mažmeninis
aptarnavimas
)

Karšto
vandens
temperatūros
palaikymas

Karšto
vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavimas

...
paslauga
(produktas
)

Neatsiskaitomųjų
šilumos apskaitos
prietaisų
aptarnavimo verslo

... paslauga
(produktas)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų
priežiūros verslo vienetas

Pastatų
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
einamoji
priežiūra)

Pastatų
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

Prekybos apyvartiniais
taršos leidimais ir su ja
susijusios veiklos verslo
vienetas

... paslauga (produktas)

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas

Elektros
energijos
(produkto)
gamyba

Geriamojo
vandens
tiekimas ir
nuotekų
tvarkymas

... paslauga
(produktas)

Nereguliuojamosios veiklos
verslo vienetas

Elektros
energijos
(produkto)
gamyba

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Šilumos gamybos (įskaitant
perkamą šilumą) verslo
vienetas

Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės galios
užtikrinimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)
katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinė
se jėgainėse

katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinė
se jėgainėse

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Šilumos
perdavimas
centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemos tinklais

Balansavimas
centralizuoto
šilumos
tiekimo
sistemoje

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo (šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

Neatsiskaitomų
jų šilumos
apskaitos
prietaisų

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto vandens
tiekimas
(ruošimas ir
vartotojų
mažmeninis
aptarnavimas)

Karšto vandens
temperatūros
palaikymas

Karšto
vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavim
as

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų
priežiūros verslo vienetas

Pastatų
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
einamoji
priežiūra)

Pastatų
šildymo ir
karšto vandens
sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

Prekybos
apyvartiniais
taršos leidimais ir
su ja susijusios

... paslauga
(produktas)

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
5 priedas
__________________ ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOJE PATIRTŲ SĄNAUDŲ GRUPIŲ IR KATEGORIJŲ (DIDŽIOSIOS KNYGOS) ATASKAITA
(ataskaitinis laikotarpis)
SĄNAUDŲ KATEGORIJA
SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI
I.
I.1.
I.2.-...
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.-...
II...-...

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Šilumos įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)
KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos
Mazuto įsigijimo sąnaudos
Medienos įsigijimo sąnaudos
Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)

III.

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

III.1.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

III.2.-...

Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)

IV.1.
IV.2.
IV.3.-...
V.
V.1.
V.2.-...
VI.
VI.1.

VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO SĄNAUDOS
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Nuotekų tvarkymo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)
APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)
KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS
Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos

VI.2.

Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos

VI.3.
VI.4.
VI.5.
VI.6.-...
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VII.4.
VII.5.

Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Laboratoriniai tyrimai
Cheminės medžiagos technologijai
Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)
NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS
Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos
Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos
Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos
Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos
Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.6.

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.7.

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo
sąnaudos

VII.8.

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.9.

Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.10.

Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.11.

Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.12.

Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.13.

Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos

VII.14.

Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo
sąnaudos

IV.

VII.15.
VII.16.

Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.17.

Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.17.

Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.19.

Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.20.

Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.21.

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos

VII.24.
VII.25.
VII.26.
VII.27.
VIII.
VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.
VIII.4.
VIII.5.
VIII.6.
VIII.7.
VIII.8.
VIII.9.
VIII.10.

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo
sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų)
nusidėvėjimo sąnaudos
Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos
Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos
Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS
Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
IT aptarnavimo sąnaudos
Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT
Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)

VIII.11.

Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos

VIII.12.

Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos

VIII.13.
VII.14.
VIII.15.

Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos
Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos

VIII.16.

Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos

VII.22.
VII.23.

VIII.18.
VIII.19.
VIII.20.
VIII.21.
VIII.22.-...
IX.

Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne
administracinių patalpų)
Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos
Transporto priemonių kuro sąnaudos
Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos
Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)
Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
PERSONALO SĄNAUDOS

IX.1.

Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)

IX.2.
IX.3.
IX.4.
IX.5.
IX.6.
IX.7.
IX.8.
IX.9.-…
X.
X.1.
X.2.
X.3.
X.4.
X.5.
X.6.

Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos
Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos
Išeitinės pašalpos, kompensacijos
Apsauginiai ir darbo drabužiai
Kelionės sąnaudos
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
MOKESČIŲ SĄNAUDOS
Žemės mokesčio sąnaudos
Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos
Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos
Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos
Žyminio mokesčio sąnaudos
Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos

VIII.17.

TIESIOGINĖS
SĄNAUDOS
Eur

NETIESIOGINĖS
SĄNAUDOS
%

Eur

NEPASKIRSTOMOSIOS
SĄNAUDOS1

BENDROSIOS
SĄNAUDOS
%

Eur

%

Eur

%

SĄNAUDOS
IŠ VISO
Eur

%

X.7. - ...
XI.
XI.1.
XI.2.

Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)
FINANSINĖS SĄNAUDOS
Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos
Palūkanų sąnaudos

XI.3.

Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos

XI.4.-...
XII.
XII.1.
XII.2.
XII.3.
XII.4.
XII.5.
XII.6.
XII.7.

Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)
ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
Teisinės paslaugos
Konsultacinės paslaugos
Ryšių paslaugos
Pašto, pasiuntinių paslaugos
Kanceliarinės sąnaudos
Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas
Profesinė literatūra, spauda

XII.8.

Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)

XII.9.
XII.10. - ...
XIII.
XIII.1.

Patalpų priežiūros sąnaudos
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)
RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos

XIII.2.

Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos

XIII.3.
XIII.4.
XIII.5.
XIII.6.
XIII.7.
XIII.8.
XIII.9.-...

Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos
Rinkos tyrimų sąnaudos
Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos
Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos
Reprezentacijos sąnaudos
Švietimo ir konsultavimo sąnaudos2
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)

XIV.

ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS

XIV.1.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

XIV.2.-...

Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)

XV.
XV.1.
XV.2.
XV.3.
XV.4.
XV.5.
XV.6.
XV.7.
XV.8.
XV.9.
XV.10.
XV.11.
XV.12.
XV.13.
XV.14.
XV.15.-...

KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS
Turto draudimo sąnaudos
Veiklos rizikos draudimo sąnaudos
Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos
Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos
Audito (kito) sąnaudos
Skolų išieškojimo sąnaudos
Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos
Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos
Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos
Labdara, parama, švietimas
Beviltiškos skolos
Priskaitytos baudos ir delspinigiai
Tantjemos
Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos
Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)

IŠ VISO:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą ir nereguliuojamosios veiklos sąnaudos.
2. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
6 priedas

__________________ ŪKIO SUBJEKTO TIESIOGINIŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO ATASKAITA (eurais)
(ataskaitinis laikotarpis)
IŠ VISO

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

IŠ VISO
tiesioginių
sąnaudų

Šilumos (produkto) gamyba
katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

I.
I.1.
I.2.-...
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.-...
II...-...

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Šilumos įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)
KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos
Mazuto įsigijimo sąnaudos
Medienos įsigijimo sąnaudos
Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)

III.

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO
SĄNAUDOS

III.1.
III.2.-...
IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.-...
V.
V.1.
V.2.-...
VI.
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
VI.5.
VI.6.-...
VII.

VII.8.

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.9.

Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.10.

Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.11.
VII.12.
VII.13.
VII.14.
VII.15.

Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos
Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo
sąnaudos

VII.16.

Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.17.
VII.17.
VII.19.
VII.20.
VII.21.

VIII.18.
VIII.19.
VIII.20.
VIII.21.
VIII.22.-...
IX.

Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo
sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų)
nusidėvėjimo sąnaudos
Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos
Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos
Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS
Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
IT aptarnavimo sąnaudos
Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT
Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)
Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos
Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos
Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos
Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos
Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos
Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne
administracinių patalpų)
Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos
Transporto priemonių kuro sąnaudos
Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos
Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)
Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
PERSONALO SĄNAUDOS

IX.1.

Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)

VII.23.
VII.24.
VII.25.
VII.26.
VII.27.
VIII.
VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.
VIII.4.
VIII.5.
VIII.6.
VIII.7.
VIII.8.
VIII.9.
VIII.10.
VIII.11.
VIII.12.
VIII.13.
VII.14.
VIII.15.
VIII.16.
VIII.17.

katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

... paslauga
(produktas)

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

Balansavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

Karšto vandens
Karšto
tiekimas (ruošimas
vandens
ir vartotojų
temperatūros
mažmeninis
palaikymas
aptarnavimas)

Karšto vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo
vienetas

Pastatų šildymo ir
Pastatų šildymo ir karšto
karšto vandens
vandens sistemų
sistemų einamoji
rekonstrukcija
priežiūra

... paslauga
(produktas)

Prekybos apyvartiniais taršos
leidimais ir su ja susijusios
veiklos verslo vienetas

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas

... paslauga (produktas)

Geriamojo
vandens
tiekimas ir
nuotekų
tvarkymas

Elektros
energijos
(produkto)
gamyba

... paslauga
(produktas)

Nereguliuojamosios veiklos verslo
vienetas

Elektros
energijos
(produkto)
gamyba

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Šilumos (produkto) gamyba
... paslauga
(produktas)

katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse jėgainėse

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Šilumos poreikio piko pajėgumų ir
rezervinės galios užtikrinimas

katilinių ir elektrodinių
katilinių kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

... paslauga
(produktas)

Šilumos
perdavimas
centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemos tinklais

Balansavimas
centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemoje

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo (šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

Neatsiskaitomųjų šilumos
apskaitos prietaisų
aptarnavimo veiklos verslo
vienetas

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto vandens
Karšto vandens
tiekimas (ruošimas ir
temperatūros
vartotojų mažmeninis
palaikymas
aptarnavimas)

Karšto vandens
apskaitos prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
verslo vienetas

Pastatų šildymo ir
karšto vandens
sistemų einamoji
priežiūra

Pastatų šildymo ir
karšto vandens
sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

Prekybos apyvartiniais taršos
leidimais ir su ja susijusios
veiklos verslo vienetas

... paslauga (produktas)

Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)
VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO SĄNAUDOS
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Nuotekų tvarkymo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)
APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)
KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS
Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos
Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Laboratoriniai tyrimai
Cheminės medžiagos technologijai

VII.7.

VII.22.

Šilumos poreikio piko pajėgumų ir
rezervinės galios užtikrinimas

CŠT sistema 12
Neatsiskaitomųjų šilumos
apskaitos prietaisų
aptarnavimo veiklos verslo
vienetas

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)
NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS
Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos
Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos
Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos
Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos
Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo
sąnaudos

VII.1.
VII.2.
VII.3.
VII.4.
VII.5.
VII.6.

kogeneracinėse
jėgainėse

Mažmeninio
aptarnavimo (šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos
Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos
Išeitinės pašalpos, kompensacijos
Apsauginiai ir darbo drabužiai
Kelionės sąnaudos
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
MOKESČIŲ SĄNAUDOS
Žemės mokesčio sąnaudos
Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos
Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos
Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos
Žyminio mokesčio sąnaudos
Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos
X.6.
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)
X.7. - ...
XI.
FINANSINĖS SĄNAUDOS
XI.1.
Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos
XI.2.
Palūkanų sąnaudos
XI.3.
Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos
XI.4.-...
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)
XII.
ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
Teisinės paslaugos
XII.1.
Konsultacinės paslaugos
XII.2.
Ryšių paslaugos
XII.3.
Pašto, pasiuntinių paslaugos
XII.4.
Kanceliarinės sąnaudos
XII.5.
Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas
XII.6.
Profesinė literatūra, spauda
XII.7.
Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)
XII.8.
Patalpų priežiūros sąnaudos
XII.9.
XII.10. - ... Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)
XIII.
RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos
XIII.1.
IX.2.
IX.3.
IX.4.
IX.5.
IX.6.
IX.7.
IX.8.
IX.9.-…
X.
X.1.
X.2.
X.3.
X.4.
X.5.

XIII.2.

Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos

XIII.3.
XIII.4.
XIII.5.
XIII.6.
XIII.7.
XIII.8.
XIII.9.-...

Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos
Rinkos tyrimų sąnaudos
Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos
Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos
Reprezentacijos sąnaudos

XIV.

ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS

XIV.1.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

Švietimo ir konsultavimo sąnaudos 1
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)

-

XIV.2.-...
XV.
XV.1.
XV.2.
XV.3.
XV.4.
XV.5.
XV.6.
XV.7.
XV.8.
XV.9.
XV.10.

Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)
KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS
Turto draudimo sąnaudos
Veiklos rizikos draudimo sąnaudos
Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos
Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos
Audito (kito) sąnaudos
Skolų išieškojimo sąnaudos
Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos
Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos
Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos
Labdara, parama, švietimas

XV.11.

Beviltiškos skolos

XV.12.

Priskaitytos baudos ir delspinigiai

XV.13.

Tantjemos

XV.14.

Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos

XV.15.-...

Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)

IŠ VISO:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
7 priedas

__________________ ŪKIO SUBJEKTO NETIESIOGINIŲ SĄNAUDŲ PIRMINIO PASKIRSTYMO VIDINIŲ VEIKLŲ GRUPĖMS ATASKAITA (eurais)
(ataskaitinis laikotarpis)
PAGRINDINIAI PROCESAI (PAGRINDINIŲ VEIKLŲ SĄNAUDŲ CENTRAI)

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

IŠ VISO
netiesioginių
sąnaudų

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos
veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

I.
I.1.
I.2.-...
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.-...
II...-...
III.
III.1.
III.2.-...
IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.-...
V.
V.1.
V.2.-...
VI.
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
VI.5.
VI.6.-...
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VII.4.
VII.5.
VII.6.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Šilumos įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)
KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos
Mazuto įsigijimo sąnaudos
Medienos įsigijimo sąnaudos
Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)
ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)
VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Nuotekų tvarkymo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)
APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)
KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS
Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos
Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Laboratoriniai tyrimai
Cheminės medžiagos technologijai
Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)
NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS
Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos
Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos
Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos
Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos
Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.7.

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.8.

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.9.

Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.10.

Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.11.

Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.12.
VII.13.
VII.14.

Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos
Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo
sąnaudos

VII.15.
VII.16.

Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.17.
VII.17.
VII.19.
VII.20.
VII.21.

Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo
sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų)
nusidėvėjimo sąnaudos
Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos
Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos
Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS
Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
IT aptarnavimo sąnaudos
Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT
Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)
Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos
Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos
Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos
Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos
Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos
Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne
administracinių patalpų)
Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos
Transporto priemonių kuro sąnaudos
Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos

VII.22.
VII.23.
VII.24.
VII.25.
VII.26.
VII.27.
VIII.
VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.
VIII.4.
VIII.5.
VIII.6.
VIII.7.
VIII.8.
VIII.9.
VIII.10.
VIII.11.
VIII.12.
VIII.13.
VII.14.
VIII.15.
VIII.16.
VIII.17.
VIII.18.
VIII.19.
VIII.20.
VIII.21.

Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)

VIII.22.-...
IX.

Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
PERSONALO SĄNAUDOS

IX.1.

Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)

IX.2.
IX.3.
IX.4.
IX.5.
IX.6.
IX.7.
IX.8.
IX.9.-…
X.

Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos
Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos
Išeitinės pašalpos, kompensacijos
Apsauginiai ir darbo drabužiai
Kelionės sąnaudos
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
MOKESČIŲ SĄNAUDOS

... vidinė veikla
(procesas)

Infrastruktūros plėtros veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Paslaugų teikimo veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Klientų aptarnavimo veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Gedimų šalinimo veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Transporto valdymo veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Materialinio aprūpinimo veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Personalo valdymo veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą)
veiklų grupė (pagal Aprašo
12.1 papunktį)

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

... kitų veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

X.1.
X.2.
X.3.
X.4.
X.5.
X.6.
X.7. - ...
XI.
XI.1.
XI.2.
XI.3.
XI.4.-...
XII.
XII.1.
XII.2.
XII.3.
XII.4.
XII.5.
XII.6.
XII.7.
XII.8.
XII.9.
XII.10. - ...
XIII.
XIII.1.
XIII.2.
XIII.3.
XIII.4.
XIII.5.
XIII.6.
XIII.7.
XIII.8.
XIII.9.-...
XIV.
XIV.1.
XIV.2.-...
XV.
XV.1.
XV.2.
XV.3.
XV.4.
XV.5.
XV.6.
XV.7.
XV.8.
XV.9.
XV.10.
XV.11.
XV.12.
XV.13.
XV.14.
XV.15.-...

Žemės mokesčio sąnaudos
Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos
Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos
Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos
Žyminio mokesčio sąnaudos
Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)
FINANSINĖS SĄNAUDOS
Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)
ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
Teisinės paslaugos
Konsultacinės paslaugos
Ryšių paslaugos
Pašto, pasiuntinių paslaugos
Kanceliarinės sąnaudos
Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas
Profesinė literatūra, spauda
Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)
Patalpų priežiūros sąnaudos
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)
RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos
Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos
Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos
Rinkos tyrimų sąnaudos
Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos
Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos
Reprezentacijos sąnaudos
Švietimo ir konsultavimo sąnaudos1
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)
ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)
KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS
Turto draudimo sąnaudos
Veiklos rizikos draudimo sąnaudos
Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos
Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos
Audito (kito) sąnaudos
Skolų išieškojimo sąnaudos
Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos
Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos
Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos
Labdara, parama, švietimas
Beviltiškos skolos
Priskaitytos baudos ir delspinigiai
Tantjemos
Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos
Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)

IŠ VISO:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
8 priedas

__________________ ŪKIO SUBJEKTO NETIESIOGINIŲ SĄNAUDŲ PAGRINDINIŲ VIDINIŲ VEIKLŲ PASKIRSTYMO PASLAUGOMS ATASKAITA (eurais)
(ataskaitinis laikotarpis)
IŠ VISO

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

IŠ VISO
netiesiogini
ų sąnaudų

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

Šilumos (produkto) gamyba

katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

I.
I.1.
I.2.-...
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.-...
II...-...
III.
III.1.
III.2.-...
IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.-...
V.
V.1.
V.2.-...

kogeneracinės
e jėgainėse

Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės galios
užtikrinimas
katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinės
e jėgainėse

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Šilumos įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)
KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos
Mazuto įsigijimo sąnaudos
Medienos įsigijimo sąnaudos
Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)
ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)
VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Nuotekų tvarkymo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)
APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)
KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS
VI.
Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos
VI.1.
Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
VI.2.
Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
VI.3.
Laboratoriniai tyrimai
VI.4.
Cheminės medžiagos technologijai
VI.5.
Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)
VI.6.-...
VII.
NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS
Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos
VII.1.
Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos
VII.2.
Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos
VII.3.
Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos
VII.4.
Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
VII.5.
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos
VII.6.
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo
VII.7.
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo
VII.8.
Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos
VII.9.
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo
VII.10.
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos
VII.11.
Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos
VII.12.
Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos
VII.13.
Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos
VII.14.
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo
VII.15.
Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
VII.16.
Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
VII.17.
Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos
VII.17.
Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos
VII.19.
Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
VII.20.
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos
VII.21.
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų)
VII.22.
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo
VII.23.
Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos
VII.24.
Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos
VII.25.
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos
VII.26.
Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
VII.27.
VIII.
EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS
Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
VIII.1.
Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
VIII.2.
Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
VIII.3.
IT aptarnavimo sąnaudos
VIII.4.
Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
VIII.5.
Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams
VIII.6.
Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams
VIII.7.
Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams
VIII.8.
Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT
VIII.9.
Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)
VIII.10.
Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos
VIII.11.
Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos
VIII.12.
Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos
VIII.13.
Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos
VII.14.
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos
VIII.15.
Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos
VIII.16.
Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne
VIII.17.
Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos
VIII.18.
Transporto priemonių kuro sąnaudos
VIII.19.
Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos
VIII.20.
Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)
VIII.21.
VIII.22.-... Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
IX.
PERSONALO SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio
IX.1.
sąnaudų)
Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos
IX.2.
Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos
IX.3.
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos
IX.4.
Išeitinės pašalpos, kompensacijos
IX.5.
Apsauginiai ir darbo drabužiai
IX.6.
Kelionės sąnaudos
IX.7.
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos
IX.8.
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
IX.9.-…
X.
MOKESČIŲ SĄNAUDOS
Žemės mokesčio sąnaudos
X.1.
Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos
X.2.
Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos
X.3.
Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos
X.4.
Žyminio mokesčio sąnaudos
X.5.
Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos
X.6.
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)
X.7. - ...
XI.
FINANSINĖS SĄNAUDOS
Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos
XI.1.
Palūkanų sąnaudos
XI.2.
Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos
XI.3.
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)
XI.4.-...
XII.
ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
Teisinės paslaugos
XII.1.
Konsultacinės paslaugos
XII.2.
Ryšių paslaugos
XII.3.
Pašto, pasiuntinių paslaugos
XII.4.
Kanceliarinės sąnaudos
XII.5.
Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas
XII.6.
Profesinė literatūra, spauda
XII.7.
Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)
XII.8.
Patalpų priežiūros sąnaudos
XII.9.
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)
XII.10. XIII.
RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos
XIII.1.
Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos
XIII.2.
Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos
XIII.3.
Rinkos tyrimų sąnaudos
XIII.4.
Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos
XIII.5.
Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos
XIII.6.
Reprezentacijos sąnaudos
XIII.7.
1
Švietimo ir konsultavimo sąnaudos
XIII.8.
XIII.9.-... Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)
XIV.
ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos
XIV.1.
XIV.2.-... Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)
XV.
KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS
Turto draudimo sąnaudos
XV.1.
Veiklos rizikos draudimo sąnaudos
XV.2.
Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos
XV.3.
Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos
XV.4.
Audito (kito) sąnaudos
XV.5.
Skolų išieškojimo sąnaudos
XV.6.
Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos
XV.7.
Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos
XV.8.
Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos
XV.9.
Labdara, parama, švietimas
XV.10.
Beviltiškos skolos
XV.11.
Priskaitytos baudos ir delspinigiai
XV.12.
Tantjemos
XV.13.
Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos
XV.14.
XV.15.-... Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)

IŠ VISO:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

... paslauga
(produktas)

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Šilumos
perdavimas
centralizuoto
šilumos
tiekimo
sistemos
tinklais

Balansavimas
centralizuoto
šilumos
tiekimo
sistemoje

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo
(šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

2

CŠT sistema 1

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto
vandens
tiekimas
(ruošimas ir
vartotojų
mažmeninis
aptarnavimas)

Karšto
vandens
temperatūros
palaikymas

Karšto
vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

Neatsiskaitom
ųjų šilumos
apskaitos
prietaisų
aptarnavimo
veiklos verslo

... paslauga
(produktas)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų
priežiūros verslo vienetas

Pastatų
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
einamoji
priežiūra

Pastatų
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

Prekybos
apyvartiniais
taršos
leidimais ir su
ja susijusios
veiklos verslo

... paslauga
(produktas)

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas

Elektros
energijos
(produkto)
gamyba

Geriamojo
vandens
tiekimas ir
nuotekų
tvarkymas

Nereguliuojamosios veiklos
verslo vienetas

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Šilumos (produkto) gamyba
... paslauga
(produktas)

Elektros
energijos
(produkto)
gamyba

... paslauga
(produktas)

katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinės
e jėgainėse

Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės galios
užtikrinimas
katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinės
e jėgainėse

... paslauga
(produktas)

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Šilumos
perdavimas
centralizuoto
šilumos
tiekimo
sistemos
tinklais

Balansavimas
centralizuoto
šilumos
tiekimo
sistemoje

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo (šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto
vandens
tiekimas
(ruošimas ir
vartotojų
mažmeninis
aptarnavimas)

Karšto
vandens
temperatūros
palaikymas

Karšto
vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

Neatsiskaitom
ųjų šilumos
apskaitos
prietaisų
aptarnavimo
veiklos verslo

... paslauga
(produktas)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų
priežiūros verslo vienetas

Pastatų
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
einamoji
priežiūra

Pastatų
šildymo ir
karšto
vandens
sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

Prekybos
apyvartiniais
taršos
leidimais ir su
ja susijusios
veiklos verslo

... paslauga
(produktas)

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
9 priedas

ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE SĄNAUDŲ ATASKAITA (eurais)
(ataskaitinis laikotarpis)
IŠ VISO

CŠT sistema (nurodyti)
Kogeneracinė jėgainė 14

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

I.
I.1.
I.2.-...
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.-...
II...-...
III.
III.1.
III.2.-...
IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.-...
V.
V.1.
V.2.-...
VI.
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
VI.5.
VI.6.-...
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VII.4.
VII.5.
VII.6.
VII.7.
VII.8.
VII.9.
VII.10.
VII.11.
VII.12.
VII.13.
VII.14.
VII.15.
VII.16.
VII.17.
VII.17.
VII.19.
VII.20.
VII.21.
VII.22.
VII.23.
VII.24.
VII.25.
VII.26.
VII.27.
VIII.
VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.
VIII.4.
VIII.5.
VIII.6.
VIII.7.
VIII.8.
VIII.9.
VIII.10.
VIII.11.
VIII.12.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Šilumos įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)
KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos
Mazuto įsigijimo sąnaudos
Medienos įsigijimo sąnaudos
Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)

IŠ VISO
Šilumos gamybos (įskaitant
perkamą šilumą) verslo vieneto
Šilumos (produkto) gamybos
kogeneracinėse jėgainėse
paslauga ir (ar) šilumos poreikio
piko pajėgumų ir rezervinės
galios užtikrinimo kogeneracinėse
jėgainėse paslauga (pagal Aprašo

2

Alternatyvus šilumos šaltinis

Kitos reguliuojamosios
veiklos verslo vienetas
(Elektros energijos
(produkto) gamyba) 3

Nereguliuoja
mosios
veiklos verslo
vienetas
(Elektros
energijos
(produkto)
gamyba)

3

IŠ VISO
Šilumos gamybos
(įskaitant perkamą
šilumą) verslo
vieneto Šilumos
(produkto)
gamybos
kogeneracinėse
jėgainėse

Alternatyvus šilumos
2
šaltinis

Kitos reguliuojamosios veiklos
verslo vienetas (Elektros
3
energijos (produkto) gamyba)

Nereguliuojamosios
veiklos verslo vienetas
(Elektros energijos
(produkto) gamyba) 3

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)
VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Nuotekų tvarkymo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)
APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)
KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS
Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos
Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Laboratoriniai tyrimai
Cheminės medžiagos technologijai
Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)
NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS
Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos
Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos
Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos
Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos
Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos
Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo
Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų)
Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos
Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos
Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS
Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
IT aptarnavimo sąnaudos
Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT
Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)
Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos
Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos

VIII.13. Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos
Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos
VII.14.
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos
VIII.15.
Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos
VIII.16.
Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne
VIII.17.
VIII.18. Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos
VIII.19.

Transporto priemonių kuro sąnaudos

Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos
VIII.20.
VIII.21. Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)
VIII.22.- Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
IX.4.
IX.5.
IX.6.
IX.7.
IX.8.
IX.9.X.
X.1.
X.2.
X.3.
X.4.
X.5.
X.6.
X.7. - ...
XI.
XI.1.
XI.2.
XI.3.
XI.4.-...
XII.
XII.1.
XII.2.
XII.3.
XII.4.
XII.5.
XII.6.

PERSONALO SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)
Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos
Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos
Išeitinės pašalpos, kompensacijos
Apsauginiai ir darbo drabužiai
Kelionės sąnaudos
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
MOKESČIŲ SĄNAUDOS
Žemės mokesčio sąnaudos
Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos
Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos
Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos
Žyminio mokesčio sąnaudos
Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)
FINANSINĖS SĄNAUDOS
Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)
ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
Teisinės paslaugos
Konsultacinės paslaugos
Ryšių paslaugos
Pašto, pasiuntinių paslaugos
Kanceliarinės sąnaudos
Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas

XII.7.

Profesinė literatūra, spauda

XII.8.

Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)

Patalpų priežiūros sąnaudos
XII.9.
XII.10. - Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)
XIII.

RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS

XIII.1.

Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos

XIII.2.
XIII.3.
XIII.4.
XIII.5.
XIII.6.
XIII.7.
XIII.8.
XIII.9.-

Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos
Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos
Rinkos tyrimų sąnaudos
Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos
Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos
Reprezentacijos sąnaudos
Švietimo ir konsultavimo sąnaudos1
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)

XIV.

ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS

XIV.1.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

XIV.2.-... Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)
XV.
XV.1.
XV.2.
XV.3.
XV.4.
XV.5.
XV.6.
XV.7.

KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS
Turto draudimo sąnaudos
Veiklos rizikos draudimo sąnaudos
Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos
Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos
Audito (kito) sąnaudos
Skolų išieškojimo sąnaudos
Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos

XV.8.

Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos

XV.9.

Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos

XV.10.
XV.11.
XV.12.

Labdara, parama, švietimas
Beviltiškos skolos
Priskaitytos baudos ir delspinigiai

XV.13.

Tantjemos

XV.14.
XV.15.-

Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)

Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos

IŠ VISO:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Sąnaudos priskiriamos pagal ir Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką, patvirtinta Tarybos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“, šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo
vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai ar Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslaugai.
3. Ūkio subjektai, kuriems remiantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka yra taikomas fiksuotas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifas ar remiantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis yra laimėjęs tretinio aktyviosios galios rezervo
aukcioną ar vykdo elektros energijos gamybos veiklą reguliuojamą pagal Elektros energetikos įstatymo nuostatas, elektros energijos gamybos sąnaudas privalo nurodyti kitos reguliuojamos veiklos verslo vienete. Visi likę ūkio subjektai, kurie gamina elektros energija kogeneracinėse jėgainėse, elektros gamybos sąnaudas
4. Ūkio subjektai, šilumos ir elektros energiją gaminantys bendrame technologiniame cikle, sąnaudas atskiria pagal kiekvieną kogeneracinę jėgainę atskirai.

Šilumos sektoriaus įmonių apska
10 priedas

ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE, SĄNAUD
(ataskaitinis laikotarpis)
IŠ VISO
Kitos
reguliuojamos
/nereguliuojamos
veiklos verslo
vienetas

STRAIPSNIAI

Elektros energijos
(produkto) gamyba
(pagal 6, 9 ir 11
priedus)

Elektros energijos kiekis

-

3

-

Kogeneracinė 1
I.
I.1.
I.2.-...
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.-...
II...-...
III.
III.1.
III.2.-...
IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.-...
V.
V.1.
V.2.-...
VI.
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
VI.5.
VI.6.-...
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VII.4.
VII.5.
VII.6.
VII.7.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Šilumos įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)
KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos
Mazuto įsigijimo sąnaudos
Medienos įsigijimo sąnaudos
Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)
ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)
VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Nuotekų tvarkymo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)
APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)
KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS
Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos
Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Laboratoriniai tyrimai
Cheminės medžiagos technologijai
Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)
NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS
Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos
Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos
Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos
Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos
Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo

VII.8.
VII.9.
VII.10.
VII.11.
VII.12.
VII.13.
VII.14.
VII.15.
VII.16.
VII.17.
VII.17.
VII.19.
VII.20.
VII.21.
VII.22.
VII.23.
VII.24.
VII.25.
VII.26.
VII.27.
VIII.
VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.
VIII.4.
VIII.5.
VIII.6.
VIII.7.
VIII.8.
VIII.9.
VIII.10.
VIII.11.
VIII.12.
VIII.13.
VII.14.
VIII.15.
VIII.16.
VIII.17.
VIII.18.
VIII.19.
VIII.20.
VIII.21.
VIII.22.-...
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
IX.4.
IX.5.
IX.6.
IX.7.
IX.8.
IX.9.-…
X.
X.1.

Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo
Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos
Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo
Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų)
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo
Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos
Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos
Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS
Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
IT aptarnavimo sąnaudos
Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT
Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)
Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos
Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos
Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos
Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos
Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos
Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne
Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos
Transporto priemonių kuro sąnaudos
Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos
Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)
Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
PERSONALO SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)
Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos
Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos
Išeitinės pašalpos, kompensacijos
Apsauginiai ir darbo drabužiai
Kelionės sąnaudos
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
MOKESČIŲ SĄNAUDOS
Žemės mokesčio sąnaudos

X.2.
X.3.
X.4.
X.5.
X.6.
X.7. - ...
XI.
XI.1.
XI.2.
XI.3.
XI.4.-...
XII.
XII.1.
XII.2.
XII.3.
XII.4.
XII.5.
XII.6.
XII.7.
XII.8.
XII.9.
XII.10. - ...
XIII.
XIII.1.
XIII.2.
XIII.3.
XIII.4.
XIII.5.
XIII.6.
XIII.7.
XIII.8.
XIII.9.-...
XIV.
XIV.1.
XIV.2.-...
XV.
XV.1.
XV.2.
XV.3.
XV.4.
XV.5.
XV.6.
XV.7.
XV.8.
XV.9.
XV.10.
XV.11.
XV.12.
XV.13.
XV.14.
XV.15.-...

Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos
Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos
Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos
Žyminio mokesčio sąnaudos
Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)
FINANSINĖS SĄNAUDOS
Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)
ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
Teisinės paslaugos
Konsultacinės paslaugos
Ryšių paslaugos
Pašto, pasiuntinių paslaugos
Kanceliarinės sąnaudos
Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas
Profesinė literatūra, spauda
Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)
Patalpų priežiūros sąnaudos
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)
RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos
Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos
Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos
Rinkos tyrimų sąnaudos
Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos
Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos
Reprezentacijos sąnaudos
Švietimo ir konsultavimo sąnaudos1
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)
ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)
KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS
Turto draudimo sąnaudos
Veiklos rizikos draudimo sąnaudos
Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos
Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos
Audito (kito) sąnaudos
Skolų išieškojimo sąnaudos
Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos
Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos
Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos
Labdara, parama, švietimas
Beviltiškos skolos
Priskaitytos baudos ir delspinigiai
Tantjemos
Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos
Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)

IŠ VISO:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyr
3. Informacija pateikiama pagal kiekvieną kogeneracinę jėgainę atskirai.

4. Elektros savoms (administracinėms) reikmėms sąnaudos paskirstomos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų

umos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo

ĖSE JĖGAINĖSE, SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO ATASKAITA (eurais)

Kogeneracinė jėgainė
Nr. 13
Kitos reguliuojamos
/nereguliuojamos
veiklos verslo vienetas

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Šilumos (produkto) gamyba
Elektros energijos
(produkto) gamyba
(pagal 6, 9 ir 11
priedus)

katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Šilumos poreikio piko pajėgumų ir
rezervinės galios užtikrinimas
katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

... paslauga
(produktas)

Šilumos
Balansavimas
perdavimas
centralizuoto
centralizuoto
šilumos tiekimo
šilumos tiekimo
sistemoje
sistemos tinklais

reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

pskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 40 punkte numatytą elektros savoms (administracinėms) reikmėms sąnaudų paskirsty

IŠ VISO

rdavimo verslo vienetas

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo (šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

Neatsiskaitomųjų
šilumos apskaitos
prietaisų aptarnavimo
veiklos verslo vienetas

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto vandens
tiekimas (ruošimas ir
vartotojų mažmeninis
aptarnavimas)

Karšto vandens
temperatūros
palaikymas

Karšto vandens
apskaitos prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

ms sąnaudų paskirstymo tvarka.

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo
vienetas

Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų
einamoji priežiūra

Pastatų šildymo ir
karšto vandens
sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

Prekybos apyvartiniais
taršos leidimais ir su ja
susijusios veiklos
verslo vienetas

... paslauga (produktas)

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas

Elektros
energijos
(produkto)
gamyba

Geriamojo
vandens
tiekimas ir
nuotekų
tvarkymas

... paslauga (produktas)

Nereguliuojamosios veiklos verslo
vienetas

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės galios
užtikrinimas
katilinių ir
katilinių ir
elektrodinių kogeneracinėse elektrodinių kogeneracinėse
katilinių
jėgainėse
katilinių
jėgainėse
kolektoriuose
kolektoriuose
Šilumos (produkto) gamyba

Elektros energijos
(produkto) gamyba

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Šilumos
perdavimas
centralizuoto
šilumos
tiekimo
sistemos
tinklais

Balansavimas
centralizuoto
šilumos
tiekimo
sistemoje

CŠT sistema 12

perdavimo verslo vienetas

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo
(šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto
vandens
tiekimas
(ruošimas ir
vartotojų
mažmeninis
aptarnavimas)

Karšto
vandens
temperatūros
palaikymas

Karšto
vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

Neatsiskaitom
ųjų šilumos
apskaitos
prietaisų
aptarnavimo
veiklos verslo

... paslauga
(produktas)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų
priežiūros verslo vienetas

Pastatų
Pastatų
šildymo ir
šildymo ir
karšto vandens
karšto vandens
sistemų
sistemų
einamoji
rekonstrukcija
priežiūra

mo ir karšto vandens sistemų
žiūros verslo vienetas

... paslauga
(produktas)

Prekybos
apyvartiniais
Elektros savoms
taršos
(administracinėms
leidimais ir su
) reikmėms
ja susijusios
sąnaudos
veiklos verslo
(sąnaudų suma
perkeliama į 12
priedo XII.8
... paslauga
sąnaudų pogrupį)4
(produktas)

__________________ ŪKIO SUBJEKTO BENDRŲJŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO ATASKAITA (eurais
(ataskaitinis laikotarpis)

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

I.
I.1.
I.2.-...
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.-...
II...-...
III.
III.1.
III.2.-...
IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.-...
V.
V.1.
V.2.-...
VI.
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
VI.5.
VI.6.-...
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.

Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO
ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Šilumos įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)
KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos
Mazuto įsigijimo sąnaudos
Medienos įsigijimo sąnaudos
Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)
ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)
VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
SĄNAUDOS
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Nuotekų tvarkymo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)
APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)
KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS
Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos
Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Laboratoriniai tyrimai
Cheminės medžiagos technologijai
Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)
NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS
Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos
Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos
Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos

VII.4.
VII.5.
VII.6.
VII.7.
VII.8.
VII.9.
VII.10.
VII.11.
VII.12.
VII.13.
VII.14.
VII.15.
VII.16.
VII.17.
VII.17.
VII.19.
VII.20.
VII.21.
VII.22.
VII.23.
VII.24.
VII.25.
VII.26.
VII.27.
VIII.
VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.
VIII.4.
VIII.5.
VIII.6.
VIII.7.
VIII.8.
VIII.9.
VIII.10.
VIII.11.
VIII.12.
VIII.13.
VII.14.
VIII.15.
VIII.16.
VIII.17.
VIII.18.
VIII.19.
VIII.20.
VIII.21.
VIII.22.-...

Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos
Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos
Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo
sąnaudos
Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos
Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos
Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS
Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
IT aptarnavimo sąnaudos
Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT
Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)
Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos
Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos
Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos
Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos
Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos
Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių
patalpų)
Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos
Transporto priemonių kuro sąnaudos
Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos
Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)
Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)

IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
IX.4.
IX.5.
IX.6.
IX.7.
IX.8.
IX.9.-…
X.
X.1.
X.2.
X.3.
X.4.
X.5.
X.6.
X.7. - ...
XI.
XI.1.
XI.2.
XI.3.
XI.4.-...
XII.
XII.1.
XII.2.
XII.3.
XII.4.
XII.5.
XII.6.
XII.7.
XII.8.
XII.9.
XII.10. - ...
XIII.
XIII.1.
XIII.2.
XIII.3.
XIII.4.
XIII.5.
XIII.6.
XIII.7.
XIII.8.
XIII.9.-...
XIV.
XIV.1.
XIV.2.-...

PERSONALO SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)
Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos
Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos
Išeitinės pašalpos, kompensacijos
Apsauginiai ir darbo drabužiai
Kelionės sąnaudos
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
MOKESČIŲ SĄNAUDOS
Žemės mokesčio sąnaudos
Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos
Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos
Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos
Žyminio mokesčio sąnaudos
Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)
FINANSINĖS SĄNAUDOS
Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)
ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
Teisinės paslaugos
Konsultacinės paslaugos
Ryšių paslaugos
Pašto, pasiuntinių paslaugos
Kanceliarinės sąnaudos
Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas
Profesinė literatūra, spauda
Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)
Patalpų priežiūros sąnaudos
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)
RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos
Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos
Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos
Rinkos tyrimų sąnaudos
Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos
Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos
Reprezentacijos sąnaudos
1

Švietimo ir konsultavimo sąnaudos
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)
ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)

XV.
XV.1.
XV.2.
XV.3.
XV.4.
XV.5.
XV.6.
XV.7.
XV.8.
XV.9.
XV.10.
XV.11.
XV.12.
XV.13.
XV.14.
XV.15.-...

KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS
Turto draudimo sąnaudos
Veiklos rizikos draudimo sąnaudos
Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos
Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos
Audito (kito) sąnaudos
Skolų išieškojimo sąnaudos
Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos
Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos
Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos
Labdara, parama, švietimas
Beviltiškos skolos
Priskaitytos baudos ir delspinigiai
Tantjemos
Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos
Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)

1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atsky
3. Bendrųjų sąnaudų paskirstymo kriterijus pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų ap
4. Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo, sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau - Aprašas) 37 punktas
numato, kad ilgalaikio turto, skirto bendram veiklos palaikymui (užtikrinimui), nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
atitinkamiems verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) priskiriamos Aprašo 24 punkte nustatyta ilgalaikio turto
paskirstymo tvarka. Aprašo 24.3. papunktyje numatyta, kad kai ilgalaikis turtas yra naudojamas bendram veiklos
palaikymui (užtikrinimui), šio ilgalaikio turto vertę ūkio subjektas turi paskirstyti verslo vienetams ar paslaugoms
(produktams) naudojant atitinkamus ilgalaikio turto paskirstymo kriterijus.
Bendram veiklos palaikymui naudojamo ilgalaikio turto vertės
paskirstymo kriterijus⁴
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)
Kriterijaus pavadinimas (nurodyti)

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų p
11 priedas

O BENDRŲJŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO ATASKAITA (eurais)

DŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

ioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8 ir 9 priedus), IŠ VISO3:

os įsigijimu (nurodyti)
I GAMINTI

įsigijimu (nurodyti)
HNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
reikmėms įsigijimo sąnaudos
os energijos TR įsigijimu (nurodyti)
MS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO

s įsigijimo sąnaudos

ens TR įsigijimu (nurodyti)
IMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

įsigijimu (nurodyti)

vimo) sąnaudos
us teikiamų paslaugų sąnaudos
teikiamų paslaugų sąnaudos

CIJOS) SĄNAUDOS

sidėvėjimo sąnaudos

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vieneta

IŠ VISO
bendrųjų sąnaudų

Šilumos (produkto) gamyba

katilinių ir elektrodinių
katilinių kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

nusidėvėjimo sąnaudos
nių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos
nių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos
nių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos
uro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos
ūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos
ūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos
amzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos
statinių nusidėvėjimo sąnaudos

enginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos
imų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
mo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
iurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos
ų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos
nusidėvėjimo sąnaudos
enginių nusidėvėjimo sąnaudos
enginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos
enginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo

TARNAVIMO SĄNAUDOS
o, aptarnavimo sąnaudos
vimo sąnaudos
aptarnavimo sąnaudos

emonto, aptarnavimo sąnaudos
bos objektams

s objektams (nurodyti)
rietaisų eksploatacijos sąnaudos
perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos
nto, aptarnavimo sąnaudos
nimo ir įsigijimo sąnaudos

omos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos
ergija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių

lumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)
vimo sąnaudos (nurodyti)

dministracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)
linio draudimo fondo valdybai sąnaudos

udijų sąnaudos

žmokesčio sąnaudos
dos (nurodyti)

kesčių sąnaudos

mų perkainojimo įtakos sąnaudos

nergija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)

Ų SĄNAUDOS

įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos

ateikimo sąnaudos
o, surinkimo sąnaudos

dos (nurodyti)
MOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS
ijos sąnaudos
os ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)

kaitų) sąnaudos

dens apskaitos prietaisų sąnaudos

jimo sąnaudos
IŠ VISO (bendrųjų sąnaudų):

os energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
s tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.
Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 37 punktą.
sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau - Aprašas) 37 punktas
os palaikymui (užtikrinimui), nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
oduktams) priskiriamos Aprašo 24 punkte nustatyta ilgalaikio turto
atyta, kad kai ilgalaikis turtas yra naudojamas bendram veiklos
ę ūkio subjektas turi paskirstyti verslo vienetams ar paslaugoms
o paskirstymo kriterijus.
Matavimo vienetai
Vienetai (nurodyti)
Vienetai (nurodyti)
Vienetai (nurodyti)
Vienetai (nurodyti)

IŠ VISO

monių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo

amybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Šilumos poreikio piko pajėgumų
ir rezervinės galios užtikrinimas
katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

... paslauga
(produktas)

Šilumos
perdavimas
centralizuoto
šilumos
tiekimo
sistemos
tinklais

Balansavimas
centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemoje

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio aptarnavimo
(šilumos pardavimo)
verslo vienetas

... paslauga (produktas)

Karšto vandens tiekimo v

Karšto vandens
tiekimas (ruošimas ir
vartotojų mažmeninis
aptarnavimas)

IŠ VISO

Neatsiskaitom
Prekybos
ųjų šilumos
apyvartiniais
apskaitos
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas taršos leidimais
prietaisų
ir su ja
aptarnavimo
susijusios

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto vandens
temperatūros
palaikymas

Karšto vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų
einamoji priežiūra

Pastatų šildymo ir
karšto vandens
sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

IŠ VISO

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas

Elektros energijos
(produkto) gamyba

Geriamojo
vandens
tiekimas ir
nuotekų
tvarkymas

Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vi

Šilumos (produkto) gamyba
... paslauga
(produktas)

Elektros energijos
(produkto) gamyba

... paslauga
(produktas)

katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

CŠT sistema 1

os gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Šilumos poreikio piko pajėgumų ir
rezervinės galios užtikrinimas
katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

... paslauga
(produktas)

Šilumos
Balansavimas
perdavimas
centralizuoto
centralizuoto
šilumos
šilumos tiekimo
tiekimo
sistemos tinklais
sistemoje

... paslauga
(produktas)

2

Mažmeninio
aptarnavimo
(šilumos
pardavimo)
verslo vienetas

... paslauga
(produktas)

Karšto vandens
tiekimas
(ruošimas ir
vartotojų
mažmeninis
aptarnavimas)

CŠT sistema 1

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto vandens Karšto vandens
temperatūros
apskaitos
... paslauga (produktas)
palaikymas
prietaisų
aptarnavimas

Neatsiskaitomųjų
šilumos apskaitos
prietaisų
aptarnavimo
veiklos verslo

... paslauga
(produktas)

Prekybos
apyvartiniais
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo
taršos leidimais
vienetas
ir su ja
susijusios
Pastatų
Pastatų šildymo
šildymo ir
ir karšto vandens
karšto vandens ... paslauga (produktas)
sistemų einamoji
sistemų
priežiūra
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

CŠT sistema 2

CŠT sistema 2

CŠT sistema 3

CŠT sistema 3

CŠT sistema 4

CŠT sistema 4

CŠT sistema 5

CŠT sistema 5

CŠT sistema 6

CŠT sistema 6

CŠT sistema 7

CŠT sistema 7

__________________ ŪKIO SUBJEKTO SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO ATASKAITA (eurais)
(ataskaitinis laikotarpis)

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

I.
I.1.
I.2.-...
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.-...
II...-...
III.
III.1.
III.2.
III.3.-...
IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.-...
V.
V.1.
V.2.-...
VI.
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
VI.5.
VI.6.-...
VII.
VII.1.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Šilumos įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti)
KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI
Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos
Mazuto įsigijimo sąnaudos
Medienos įsigijimo sąnaudos
Kitos kuro rūšies (nurodyti) įsigijimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti)
ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO
SĄNAUDOS
Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Savuose šaltiniuose pagamintos elektros energijos technologijai sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti)
VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ
TVARKYMO SĄNAUDOS
Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos
Nuotekų tvarkymo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti)
APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti)
KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS
Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos
Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Laboratoriniai tyrimai
Cheminės medžiagos technologijai
Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)
NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS
Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos

VII.2.
VII.3.
VII.4.
VII.5.
VII.6.
VII.7.
VII.8.
VII.9.
VII.10.
VII.11.
VII.12.
VII.13.
VII.14.
VII.15.
VII.16.
VII.17.
VII.17.
VII.19.
VII.20.
VII.21.
VII.22.
VII.23.
VII.24.
VII.25.
VII.26.
VII.27.
VIII.
VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.
VIII.4.
VIII.5.
VIII.6.
VIII.7.
VIII.8.
VIII.9.
VIII.10.
VIII.11.
VIII.12.
VIII.13.
VII.14.
VIII.15.
VIII.16.
VIII.17.
VIII.18.
VIII.19.
VIII.20.

Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos
Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos
Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos
Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo
sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos
Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo
sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo
sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo prietaisų)
nusidėvėjimo sąnaudos
Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos
Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos
Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS
Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
IT aptarnavimo sąnaudos
Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT
Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)
Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos
Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos
Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos
Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos
Mažaverčio inventoriaus sąnaudos
Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos
Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne
administracinių patalpų)
Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos
Transporto priemonių kuro sąnaudos
Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos

VIII.21.
VIII.22.-...
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
IX.4.
IX.5.
IX.6.
IX.7.
IX.8.
IX.9.-…
X.
X.1.
X.2.
X.3.
X.4.
X.5.
X.6.
X.7. - ...
XI.
XI.1.
XI.2.
XI.3.
XI.4.-...
XII.
XII.1.
XII.2.
XII.3.
XII.4.
XII.5.
XII.6.
XII.7.
XII.8.
XII.9.
XII.10. - ...
XIII.
XIII.1.
XIII.2.
XIII.3.
XIII.4.
XIII.5.
XIII.6.
XIII.7.
XIII.8.
XIII.9.-...
XIV.

Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)
Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
PERSONALO SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio sąnaudos (be administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų)
Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos
Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos
Išeitinės pašalpos, kompensacijos
Apsauginiai ir darbo drabužiai
Kelionės sąnaudos
Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
MOKESČIŲ SĄNAUDOS
Žemės mokesčio sąnaudos
Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos
Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos
Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos
Žyminio mokesčio sąnaudos
Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)
FINANSINĖS SĄNAUDOS
Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos
Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)
ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
Teisinės paslaugos
Konsultacinės paslaugos
Ryšių paslaugos
Pašto, pasiuntinių paslaugos
Kanceliarinės sąnaudos
Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas
Profesinė literatūra, spauda
Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.)
Patalpų priežiūros sąnaudos
Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)
RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos
Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos
Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos
Rinkos tyrimų sąnaudos
Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos
Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos
Reprezentacijos sąnaudos
Švietimo ir konsultavimo sąnaudos1
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)
ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS

XIV.1.
XIV.2.-...
XV.
XV.1.
XV.2.
XV.3.
XV.4.
XV.5.
XV.6.
XV.7.
XV.8.
XV.9.
XV.10.
XV.11.
XV.12.
XV.13.
XV.14.
XV.15.-...

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)
KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS
Turto draudimo sąnaudos
Veiklos rizikos draudimo sąnaudos
Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos
Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos
Audito (kito) sąnaudos
Skolų išieškojimo sąnaudos
Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos
Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos
Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos
Labdara, parama, švietimas
Beviltiškos skolos
Priskaitytos baudos ir delspinigiai
Tantjemos
Rezervinės galios užtikrinimo įsigijimo sąnaudos
Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)
IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių, bendrųjų sąnaudų):

1. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
2. Papildomai nurodoma tiek centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų, pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyri

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo
12 priedas

TASKAITA (eurais)

IŠ VISO
(tiesioginių,
netiesioginių ir
bendrųjų sąnaudų
sumas)

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Šilumos (produkto) gamyba

katilinių ir elektrodinių
katilinių kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

Šilumos perdavimo verslo vie

Šilumos poreikio piko pajėgumų ir
rezervinės galios užtikrinimas
katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

... paslauga
(produktas)

Šilumos
perdavimas
centralizuoto
šilumos
tiekimo
sistemos
tinklais

statymo nuostatas.
ektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

IŠ VISO

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Balansavimas
centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemoje

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo
(šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto vandens
tiekimas (ruošimas
ir vartotojų
mažmeninis
aptarnavimas)

Karšto vandens
temperatūros
palaikymas

Karšto vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

Prekybos
Neatsiskaitomųjų
apyvartiniais
šilumos apskaitos
taršos
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo
prietaisų
leidimais ir su
vienetas
aptarnavimo veiklos
ja susijusios
verslo vienetas
veiklos verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

Pastatų šildymo ir
karšto vandens
sistemų einamoji
priežiūra

Pastatų šildymo ir
karšto vandens
sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas

Elektros energijos
(produkto) gamyba

Geriamojo
vandens
tiekimas ir
nuotekų
tvarkymas

os veiklos verslo vienetas

Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas

Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) verslo vienetas

Šilumos (produkto) gamyba
... paslauga
(produktas)

Elektros energijos
(produkto) gamyba

... paslauga (produktas)

katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

Šilumos poreikio piko pajėgumų
ir rezervinės galios užtikrinimas
katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

CŠT sistema 12

umą) verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

... paslauga
(produktas)

Šilumos
Balansavimas
perdavimas
centralizuoto
centralizuoto
šilumos
šilumos tiekimo
tiekimo
sistemos tinklais
sistemoje

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo
(šilumos
pardavimo) verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto
vandens
Karšto vandens
tiekimas
temperatūros
(ruošimas ir
palaikymas
vartotojų
mažmeninis
aptarnavimas)

Karšto
vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavimas

iekimo verslo vienetas

... paslauga
(produktas)

Prekybos
Neatsiskaitomųjų
apyvartiniais
šilumos apskaitos
taršos
prietaisų
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo
leidimais ir su
aptarnavimo
vienetas
ja susijusios
veiklos verslo
veiklos verslo
vienetas
vienetas

... paslauga
(produktas)

Pastatų
Pastatų šildymo
šildymo ir
ir karšto vandens
karšto vandens ... paslauga (produktas)
sistemų einamoji
sistemų
priežiūra
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

