Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos
gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir
nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų
tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo
Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašo 4 priedas
Bendrai derinamų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų sąrašo lentelė

Eil. Nr.
1

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
.....

Pavadinimas

Investicijos metu
įsigyjamos įrangos
vienetų skaičius (vnt.)

Investicijos metu
planuojamas nutiesti
vamzdynų ilgis (km)

2

3

4

Investicijų (ilgalaikio turto įsigijimo) finansavimo šaltiniai
Nusidėvėjimas (amortizacija)
Investicijų grąža
Savivaldybės, valstybės subsidijos, dotacijos
ES ir kitų fondų lėšos
Paskolos investicijų projektams įgyvendinti
Priedas investicijoms į atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimą
Kita
Investicijų finansavimo šaltinių lėšų panaudojimas investicijų įgyvendinimui
Investicijos 1 pavadinimas
Investicijos 2 pavadinimas
Investicijos 3 pavadinimas
........

20_ _ m. _______________
Įmonės vadovas______________________________

ėjų, nepriklausomų šilumos
eriamojo vandens tiekėjų ir
kytojų, paviršinių nuotekų
vesticijų vertinimo ir derinimo
kainų ir energetikos kontrolės
arkos aprašo 4 priedas

Investicijos suma
(tūkst. Eur)
5

Šilumos tiekėjų, nepriklauso
šilumos gamintojų, geriamo
tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų
paviršinių nuotekų tvarkyto
investicijų vertinimo ir deri
Valstybinėje kainų ir energe
kontrolės komisijoje tvarko
priedas
1 lentelė. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų lentelė

Investicijos metu pastatyto naujo ar rekonstruoto seno turto trumpas aprašymas

Inv. Nr.*

1

2

Investicijos į geriamojo vandens kokybę
1-n. Investicijos pavadinimas.....................................
1.
2.
n.
Investicijos į nuotekų tvarkymo kokybę
1-n. Investicijos pavadinimas.....................................
1.

Techniniai
Investicijos išlaidos (tūks
duomenys
(ilgiai (km),
Turto tipas
projektinis
Turto
pajėgumas
įvedimo į
(NĮ*/
Turto (be
eksploataciją
(tūkst. m3
RĮ*)
statybos
data*
per metus),
montavimo
prijungiamų
darbų)
vartotojų sk.
kaina
(vnt.)
3

4

5

6

2.
n.
Investicijos į paviršinių nuotekų tvarkymo kokybę
1-n. Investicijos pavadinimas.....................................
1.
2.
n.
Investicijos į plėtrą
1-n. Investicijos pavadinimas.....................................
1.
2.
n.
Investicijos į ūkio atstatymą
1-n. Investicijos pavadinimas.....................................
1.
2.
n.
Kitos investicijos
1-n. Investicijos pavadinimas.....................................
1.
2.
n.
Iš viso:
Pastaba. Planuojamoms investicijoms lentelėje nurodytus duomenis užpildyti tuo atveju, jei įmonė tokius duomenis turi.
* Inv. Nr. – turto inventorinis numeris, kuris nurodomas tiktai faktiškai atliktoms investicijoms; turto įvedimo į eksploataciją data nurodoma tiktai faktiškai atliktoms
investicijoms; NĮ – naujas turtas; RĮ – rekonstruotas turtas.
** Investicijos išlaidos apima investicijos išlaidas finansuojamas visų rūšių finansavimo šaltiniais (tame tarpe ir dotacijomis bei subsidijomis).

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų
šilumos gamintojų, geriamojo vandens
iekėjų ir nuotekų tvarkytojų,
paviršinių nuotekų tvarkytojų
nvesticijų vertinimo ir derinimo
Valstybinėje kainų ir energetikos
kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 5

Investicijos išlaidos (tūkst. Eur)**

Turto
statybos
montavimo ir
derinimo
darbų kaina

Kaina iš
viso

7

8

tiktai faktiškai atliktoms

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos
gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir
nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų
tvarkytojų investicijų vertinimo ir
derinimo Valstybinėje kainų ir
energetikos kontrolės komisijoje tvarkos
aprašo 5 priedas
2 lentelė. Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų sąnaudų pokyčio dėl atliekamos investicijos lentelė
Investicijos pavadinimas: ............................................
Metai
1. Metinis įmonės sąnaudų pokytis dėl investicijos neįvertinant infliacijos poveikio* (tūkst. Eur):
1.1. Įsigijamas geriamasis vanduo
1.2. Perkamos nuotekų tvarkymo paslaugos
1.3. Elektros energija
1.4. Technologinės medžiagos ir technologinis kuras
1.5. Kuras
1.6. Nusidėvėjimas
1.7. Einamasis remontas ir eksploatacinės medžiagos
1.8. Aptarnavimas (paslaugos ir darbai pagal sutartis)
1.9. Šilumos energija
1.10. Darbo užmokestis ir soc. draudimas
1.11. Mokesčiai, iš šio skaičiaus
1.11.1. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius
1.11.2. Mokesčiai už taršą
1.11.3. Nekilnojamo turto mokestis
1.12. Palūkanos
1.13. Kita (įvardyti)
2. Suvartojamos elektros kiekio pokytis dėl investicijos (kWh)
3. Vartotojų suvartojamo geriamojo vandens kiekio pokytis dėl naujų vartotojų prijungimo ar esamų vartotojų
3
atjungimo investicijos (m )

X**

..........

4. Vartotojų suvartojamo nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio pokytis dėl naujų vartotojų prijungimo ar esamų
vartotojų atjungimo investicijos (m3)
5. Abonentų paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kiekio pokytis dėl naujų abonentų prijungimo ar esamų
abonentų atjungimo investicijos (m3)
6. Darbuotojų skaičiaus pokytis dėl investicijos (žmonių skaičius)
Investicijos suma (tūkst. Eur)
Investicijai naudojamos subsidijos ar/ir dotacijos suma (tūkst. Eur)
Investicijai naudojamos paskolos suma (tūkst. Eur)
Investicijai naudojamų darbo užmokesčio sąnaudų suma (nurodoma tik Vandens įmonių investicijoms atliekamoms ūkio
būdu) (tūkst. Eur)
Paskolos palūkanų norma proc.
Paskolos grąžinimo laikotarpis (metai)
Paskolos grąžinimo pradžia (metai)
Investicijos metu pastatytos įrangos įvedimo į eksploataciją data (metai)
Vandens įmonės numatomas įrangos tarnavimo laikas iki pirmo kapitalinio remonto (metais)
Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas savivaldybėje (proc. nuo turto mokestinės vertės)
Pastaba: jei eilutės pavadinime nurodyta informacija nesusijusi su atliekama investicija, tai eilutės tuščiuose langeliuose pažymimas ženklas „-“.
Tie lentelės langeliai, kuriems užpildyti įmonė neturi duomenų, paliekami tušti.
*Sąnaudų patirtų įvykdžius investiciją ir sąnaudų, kurios būtų patirtos investicijos neįvykdžius skirtumas;
** X – įrangos į kurią investuojama eksploatacijos laikotarpio pradžios metai; XX – įrangos į kurią investuojama eksploatacijos laikotarpio pabaigos metai;

nepriklausomų šilumos
mojo vandens tiekėjų ir
ojų, paviršinių nuotekų
ticijų vertinimo ir
binėje kainų ir
rolės komisijoje tvarkos

XX**

pabaigos metai;

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų,
geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų,
paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir
derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės
komisijoje tvarkos aprašo 5 priedas

3 lentelė. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje naudojamo turto, kurio eksploatacija
nutraukiama, duomenų lentelė
Pavadinimas investicijos,
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje naudojamas turtas, kurio
dėl kurios buvo (bus)
eksploatacija buvo (bus) nutraukta*
nutraukta geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų
Turto
Turto
Turto įvedimo į
Turto
Turto pradinė
tvarkymo, paviršinių
Turto,
eksploatacijos
inventorinis
eksploataciją
nusidėvėjimo
vertė (tūkst.
nuotekų tvarkymo veikloje
pavadinimas
nutraukimo
Nr.
data
norma (metai)
Eur)
naudojamo turto
data
eksploatacija
1

2

3

4

5

6

7

* Ši lentelė pildoma toms investicijoms, kurių metu sukurtas turtas keičia išimamą iš eksploatacijos turtą, arba investicijoms, kurios sąlygoja tam
tikro geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo veikloje naudojamo turto išėmimą iš eksploatacijos.

klausomų šilumos gamintojų,
kėjų ir nuotekų tvarkytojų,
rkytojų investicijų vertinimo ir
kainų ir energetikos kontrolės
ašo 5 priedas

jamo turto, kurio eksploatacija

eikloje naudojamas turtas, kurio
Turto reguliacinė
likutinė vertė
eksploatacijos
nutraukimo metu
(tūkst. Eur)
8

investicijoms, kurios sąlygoja tam
ėmimą iš eksploatacijos.

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos
gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų
tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų
investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje
tvarkos aprašo 5 priedas
4 lentelė. Vandens tiekimo įmonei perduotos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos
turto lentelė
Vandens tiekimo įmonei perduotas * turtas
Vandens tiekimo
įmonės suteiktas
turto inventorinis
Nr*.
1

Turto pavadinimas

Turto įvedimo į
eksploataciją
data

Turto
nusidėvėjimo
norma (metai)

2

3

4

Turto likutinė vertė
turto perdavimo
Turto pradinė
vandens tiekimo
vertė (tūkst. Eur)
įmonei metu (tūkst.
Eur)
5

6

*nurodoma tik tuo atveju, jei turtas jau perduotas įmonei.
Pastaba: ši lentelė pildoma tuo atveju, jei Komisijai teikiamas derinti įstatinio kapitalo didinimo būdu vandens tiekimo įmonei akcininko į įmonės
balansą perduotas ilgalaikis turtas - geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sistema; taip pat ši lentelė
pildoma tuo atveju, jei Komisijai teikiamas derinti savivaldybės turtas – geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų
tvarkymo sistema, kuris vandens tiekimo įmonei savivaldybės perduota valdyti nuomos pagrindu.

ekėjų, nepriklausomų šilumos
, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų
, paviršinių nuotekų tvarkytojų
ų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
nergetikos kontrolės komisijoje
prašo 5 priedas

nių nuotekų tvarkymo sistemos

Ar perduotas turtas yra
vandens tiekimo įmonės
licencijuojamoje
teritorijoje (atsakymas:
Taip / Ne)
7

ns tiekimo įmonei akcininko į įmonės
ymo sistema; taip pat ši lentelė
tvarkymo, paviršinių nuotekų

5

(Ūkio subjekto pavadinimas)

5 lentelė. GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ VEIKLOS IR PLĖTROS PLA
Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis
t u r t a s
1.
Ilgalaikio turto įsigijimo šaltiniai
1.1. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo lėšos
iš šio skaičiaus paviršinių nuotekų ilgalaikio turto
1.1.1.
nusidėvėjimo lėšos
1.2. Valstybės subsidijų ir dotacijų lėšos
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.3. Savivaldybės subsidijų ir dotacijų lėšos lėšos
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.4. Paskolos investicijų projektams įgyvendinti
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.5. Europos sąjungos fondų lėšos
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.

Eil. Nr.

ataskaitiniai
metai

I

II

1 metai
III

2
IV

Iš viso

I

II

1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.
1.5.10.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Kitos nuosavos lėšos
Ataskaitinio laikotarpio pelno dalis
Ankstesniais laikotarpiais sukauptos piniginės lėšos
Kitos

Lėšų panaudojimas
Investicijų ir plėtros projektams įgyvendinti

Ilgalaikiam turtui įsigyti ir atnaujinti (renovuoti)

Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos
gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų
tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų
investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje
kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos
aprašo 5 priedas

VEIKLOS IR PLĖTROS PLANAS
metai
III

IV

Iš viso

I

II

3 metai
III

IV

Iš viso

