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

__________________ KONSOLIDUOTA PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA (eurais)
(ataskaitinis laikotarpis)
IŠ VISO

STRAIPSNIAI

Per ataskaitinį
laikotarpį
IŠ VISO

Šilumos gamybos verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo
verslo vienetas

CŠT sistema 1******
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

Nereguliuojamosio
s veiklos verslo
vienetas

Šilumos gamybos verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo
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

Nepriskirta*

Pastabos

Pajamos
Reguliuojamos veiklos pajamos
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos
Kitos pajamos (nurodyti)
Sąnaudos (iš 12 priedo)
Rezultatas

-

(1)=(1.1)+(1.2)+(1.3)
(1.1)
(1.2)
(1.3)
(2)

-

Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ** (ataskaitinis laikotarpis)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų pirežasčių*** (praėję laikotarpiai)
Rezultatas (koreguotas)
Investicijų grąža****
Skirtumas
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur*****
Faktinė verslo vieneto veikloje naudojamo kapitalo investicijų grąža, %

-

(3)=(1)-(2)
(4)
(5)
(6)=(3)-(4)-(5)
(7)
(8)=(6)-(7)
(9)
(10)=(6)/(9)

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)

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

... 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)

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis (nurodyti)
IŠ VISO

STRAIPSNIAI

Per ataskaitinį
laikotarpį
IŠ VISO

Šilumos gamybos verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo
verslo vienetas

CŠT sistema 1******
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

Nereguliuojamosio
s veiklos verslo
vienetas

Šilumos gamybos verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Mažmeninio aptarnavimo
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

Nepriskirta*

Pastabos

Pajamos
Reguliuojamos veiklos pajamos
Pajamos iš reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos
Kitos pajamos (nurodyti)
Sąnaudos (iš 12 priedo)
Rezultatas
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų priežasčių ** (ataskaitinis laikotarpis)
Koregavimas dėl kuro kainų pasikeitimo ir kitų pirežasčių*** (praėję laikotarpiai)
Rezultatas (koreguotas)

-

Investicijų grąža****
Skirtumas
Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur*****

-

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

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)

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

... 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)

-

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

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

Ataskaitinio laikotarpio pradžiai

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS

Įvedimo į
eksploataciją data

Taikymo
kainoje data

Rekonstrukcijos ir
remontų, didinančių
turto vertę, atlikimo
data

Pastabos

(a)

(b)

(c)

(d)

Nudėvėjimo
(eksploat.)
laikotarpis

Bendrosios
veiklos
turtas*****

Pagal koncesijos
nuomos sutartį
valdomas
turtas******

Suderinimo data ir
nutarimo Nr.

(f)

(g)

(h)

metai

I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.

II.
II.2.

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
MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS
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: KITI
TECHNOLOGINĖS PASKIRTIES
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAZUTO)
REZERVUARAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI
MŪRINIAI, GELŽBETONINIAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI
METALINIAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI

II.3.

Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI,
POILSIO
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI,
ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS, TVOROS
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 KATILAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI

II.4.

Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO,
DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS
KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI
ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI

II.5.

II. 6.

II.7.

III.

IV.

Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
TRANSPORTO PRIEMONĖS
TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI,
PAN.MECHANIZMAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
TRANSPORTO PRIEMONĖS: NURODYTI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI, SPEC. DRABUŽIAI,
KILIMAI, UŽUOLAIDOS IR PAN. TURTAS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
NEBAIGTA STATYBA
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
INVESTICINIS TURTAS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
IŠ VISO:

* šiame priede traukiamas ir veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu Su Komisija.
** nurodoma turto vertė pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 24.4 papunktį.
*** nesuderinto ar nenaudojamo turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį rodomas su (-) ženklų.
**** ilgalaikio turto vertės dalis sumažejusi dėl iglalaikio turto perskaitojimo rodoma su (-) ženklu.

(e)

Įsigijimo
savikaina, iš
viso:

ES strukt.
fondų

Dotacijų,
subsidijų

Eur

Eur

(i)

(j)

Ūkio subjekto lėšų

Nesuderinta
vertė

Nenaudojama vertė

Kito į
reguliuojamojo
turto vertę
draudžiamo
įtraukti ilgalaikio
turto vertė

Turto vertės
pokytis dėl
perkainojimo
****

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

(n)

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

(p)

(q)

(r)

ATL lėšomis

Kiti
finansavimo
šaltiniai

Vartotojų

Eur

Eur

Eur

(k)

(l)

(m)

Per ataskaitinį laikotarpį

Turto reguliavimo apskaitoje

Įsigijimo savikainos dalis iš

Inventorinis
numeris

Sukauptas
nusidėvėjim.
(reguliuojamosios
turto vertės)

Nudėvėtina likutinė
vertė
(reguliuojamosios
turto vertės)

Eur

Eur

Eur

Eur

(s)

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

(u)

(v)=(t)-(u)

Įsigijimo
savikainos
pokytis iš
viso:

Kiti
finansavimo
šaltiniai

ES strukt.
fondų

Dotacijų,
subsidijų

ATL lėšomis

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

(w)

(x)

(y)

(z)

(aa)

(ab)

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

Vartotojų

Ūkio subjekto
lėšų

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai

Turto reguliavimo apskaitoje

Įsigijimo savikainos pokytis iš

Nudėvėtina
įsigijimo savikaina
(reguliuojamosios
turto vertės)

Turto reguliavimo apskaitoje

Įsigijimo savikainos dalis iš

Nenaudojamos vertės
pokytis

Kito į
reguliuojamojo
turto vertę
draudžiamo
įtraukti ilgalaikio
turto vertė

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

Eur

(ad)

(ae)

(af)

(ag)

(ah)

(ai)

(aj)=(ac)-(ad)-(ae)-(af)-(ag)

(ak)

(al)=(aj)-(ak)

(am)=(i)+(w)

(an)=(j)+(x)

(ao)=(k)+(y)

(ap)=(l)+(z)

(aq)=(m)+(aa)

(ar)=(n)+(ab)

(as)=(am)-(an)-(ao)-(ap)(aq)-(ar)

(at)=(p)+(ad)

(au)=(q)+(ae)

(av)=(r)+(af)

(aw)=(s)+(ag)

(ax)=(as)-(at)-(au)-(av)(aw)

(ay)=(u)+(ak)

(az)=(ax)-(ay)

Nesuderintos
vertės pokytis

Turto vertės
Metinis nusidėvėjim.
pokytis dėl
(reguliuojamosios
perkainojimo*
turto vertės)
***

Metinis nusidėvėjim.
(nereguliuojamosios
turto vertės)

Įsigijimo
Nudėvėtinos įsigijimo Sukaupto nusidėvėjimo Nudėvėtinos likutinės
savikaina, iš
savikainos pokytis
pokytis
vertės pokytis
viso:
(reguliuojamosios turto (reguliuojamosios turto (reguliuojamosios turto
vertės)
vertės)********
vertės)

ES strukt.
fondų

Dotacijų,
subsidijų

ATL lėšomis

Kiti
finansavimo
šaltiniai

Vartotojų

Ūkio subjekto lėšų

Nesuderinta
vertė

Nenaudojama vertė

Kito į
reguliuojamojo
turto vertę
draudžiamo
įtraukti ilgalaikio
turto vertė

Turto vertės
Nudėvėtina įsigijimo
pokytis dėl
savikaina
perkainojimo
(reguliuojamosios
****
turto vertės)

Sukauptas
nusidėvėjim.
(reguliuojamosios
turto vertės)

Nudėvėtina likutinė
vertė
(reguliuojamosios
turto vertės)

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

VERSLO VIENETO ILGALAIKIO TURTO VERTĖS IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) ATASKAITA
(ataskaitinis laikotarpis)

(verslo vieneto pavadinimas)
Ataskaitinio laikotarpio pradžiai
Įsigijimo savikainos dalis iš

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS

Inventorinis
numeris

Įsigijimo savikaina, iš
viso:
Eur

Pastabos
I.
I.1.

I.2.

I.3.

I.4.

I.5.

II.
II.2.

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
MATERIALUSIS ILGALAIKIS TURTAS
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: KITI
TECHNOLOGINĖS PASKIRTIES
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KURO (MAZUTO)
REZERVUARAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI
MŪRINIAI, GELŽBETONINIAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: DŪMTRAUKIAI
METALINIAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: VAMZDYNAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI

II.3.

Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: GYVENAMIEJI,
POILSIO
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITOS PASKIRTIES PASTATAI, STATINIAI: KELIAI,
ŠALIGATVIAI, AIKŠTELĖS, TVOROS
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 KATILAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
MAŠINOS IR ĮRANGA: SIURBLIAI, KITI SIURBLINĖS ĮRANGA
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
MAŠINOS IR ĮRANGA: ŠILUMOS PUNKTAI, MAZGAI, MODULIAI

II.4.

Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITI MAŠINOS IR ĮRANGA: NURODYTI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: VALDYMO,
DUOMENŲ PERDAVIMO, KONTROLĖS SISTEMOS

(a)

(b)

%*****

ES strukt. fondų
Eur
(c)

%*****

Dotacijų, subsidijų
Eur
(d)

%*****

ATL lėšomis
Eur
(e)

%*****

Kiti finansavimo
šaltiniai
Eur
(f)

%*****

Vartotojų
Eur
(g)

%*****

Nesuderinta vertė

Ūkio subjekto lėšų
Eur
(h)=(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)

%*****

Eur
(i)

%*****

Nenaudojama vertė

Eur
(j)

%*****

Kito į reguliuojamojo
turto vertę draudžiamo
įtraukti ilgalaikio turto
vertė
Eur
(k)

%*****

Turto reguliavimo apskaitoje
Turto vertė pokytis dėl
perkainojimo****
Eur
(l)

%*****

Nudėvėtina įsigijimo savikaina
(reguliuojamosios turto vertės)
Eur
(m)=(h)-(i)-(j)-(k)-(l)

%*****

Sukauptas nusidėvėjim.
(reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(n)

Ataskaitinio laikotarpio pradžiai
Įsigijimo savikainos dalis iš
Inventorinis
numeris

ILGALAIKIO TURTO VIENETŲ SĄRAŠAS

Įsigijimo savikaina, iš
viso:
Eur

Pastabos

(a)

%*****

(b)

NEMATERIALUSIS
Ilgalaikio turto vienetasILGALAIKIS TURTAS
Ilgalaikio turto vienetas
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: ŠILUMOS
KIEKIO APSKAITOS PRIETAISAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: KITI
ŠILUMOS MATAVIMO IR REGULIAVIMO PRIETAISAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI, ĮRENGINIAI: NURODYTI

II.5.

Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
TRANSPORTO PRIEMONĖS
TRANSPORTO PRIEMONĖS: TRAKTORIAI, EKSKAVATORIAI,
PAN.MECHANIZMAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
TRANSPORTO PRIEMONĖS: LENGVIEJI AUTOMOBILIAI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
TRANSPORTO PRIEMONĖS: NURODYTI
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas

II. 6.

II.7.

III.

IV.

KITAS MATERIALUSIS TURTAS: BALDAI, SPEC. DRABUŽIAI,
KILIMAI, UŽUOLAIDOS IR PAN. TURTAS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
NEBAIGTA STATYBA
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
INVESTICINIS TURTAS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Ilgalaikio turto vienetas
Ilgalaikio turto vienetas
IŠ VISO:

* šiame priede traukiamas ir veikloje naudojamas turtas, nuomojamas koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos būdu Su Komisija.
*** nesuderinto ar nenaudojamo turto vertės sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį rodomas su (-) ženklų.
**** ilgalaikio turto vertės dalis sumažejusi dėl iglalaikio turto perskaitojimo rodoma su (-) ženklu.

ES strukt. fondų
Eur
(c)

%*****

Dotacijų, subsidijų
Eur
(d)

%*****

ATL lėšomis
Eur
(e)

%*****

Kiti finansavimo
šaltiniai
Eur
(f)

%*****

Vartotojų
Eur
(g)

%*****

Nesuderinta vertė

Ūkio subjekto lėšų
Eur
(h)=(b)-(c)-(d)-(e)-(f)-(g)

%*****

Eur
(i)

%*****

Nenaudojama vertė

Eur
(j)

%*****

Kito į reguliuojamojo
turto vertę draudžiamo
įtraukti ilgalaikio turto
vertė
Eur
(k)

%*****

Turto reguliavimo apskaitoje
Turto vertė pokytis dėl
perkainojimo****
Eur
(l)

%*****

Nudėvėtina įsigijimo savikaina
(reguliuojamosios turto vertės)
Eur
(m)=(h)-(i)-(j)-(k)-(l)

%*****

Sukauptas nusidėvėjim.
(reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(n)

Per ataskaitinį laikotarpį
Turto reguliavimo apskaitoje
Sukauptas nusidėvėjim.
(reguliuojamosios turto
vertės)
%*****

Įsigijimo savikainos pokytis iš
Nudėvėtina likutinė vertė
(reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(o)=(m)-(n)

%*****

Įsigijimo savikainos pokytis iš
viso:
Eur
(p)

%*****

ES strukt. fondų
Eur
(q)

%*****

Dotacijų, subsidijų
Eur
(r)

%*****

ATL lėšomis
Eur
(s)

%*****

Kiti finansavimo šaltiniai
Eur
(t)

%*****

Vartotojų
Eur
(u)

%*****

Ūkio subjekto lėšų
Eur
(v)=(p)-(q)-(r)-(s)(t)-(u)

%*****

Nesuderintos vertės pokytis

Eur
(w)

%*****

Nenaudojamos vertės
pokytis
Eur
(x)

%*****

Kito į reguliuojamojo
turto vertę draudžiamo
įtraukti ilgalaikio turto
vertė
Eur
(y)

%*****

Turto vertė pokytis dėl
perkainojimo****
Eur
(z)

%*****

Metinis nusidėvėjimas
(reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(aa)

%*****

Turto reguliavimo apskaitoje
Nudėvėtinos įsigijimo savikainos
pokytis (reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(ab)=(v)-(w)-(x)-(y)(z)

%*****

Sukaupto nusidėvėjimo pokytis
(reguliuojamosios turto
vertės)******
Eur
(ac)

Per ataskaitinį laikotarpį
Turto reguliavimo apskaitoje
Sukauptas nusidėvėjim.
(reguliuojamosios turto
vertės)
%*****

Įsigijimo savikainos pokytis iš
Nudėvėtina likutinė vertė
(reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(o)=(m)-(n)

%*****

Įsigijimo savikainos pokytis iš
viso:
Eur
(p)

%*****

ES strukt. fondų
Eur
(q)

%*****

Dotacijų, subsidijų
Eur
(r)

%*****

ATL lėšomis
Eur
(s)

%*****

Kiti finansavimo šaltiniai
Eur
(t)

%*****

Vartotojų
Eur
(u)

%*****

Ūkio subjekto lėšų
Eur
(v)=(p)-(q)-(r)-(s)(t)-(u)

%*****

Nesuderintos vertės pokytis

Eur
(w)

%*****

Nenaudojamos vertės
pokytis
Eur
(x)

%*****

Kito į reguliuojamojo
turto vertę draudžiamo
įtraukti ilgalaikio turto
vertė
Eur
(y)

%*****

Turto vertė pokytis dėl
perkainojimo****
Eur
(z)

%*****

Metinis nusidėvėjimas
(reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(aa)

%*****

Turto reguliavimo apskaitoje
Nudėvėtinos įsigijimo savikainos
pokytis (reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(ab)=(v)-(w)-(x)-(y)(z)

%*****

Sukaupto nusidėvėjimo pokytis
(reguliuojamosios turto
vertės)******
Eur
(ac)

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai
Turto reguliavimo apskaitoje
Sukaupto nusidėvėjimo pokytis
(reguliuojamosios turto
vertės)******
%*****

Įsigijimo savikainos dalis iš
Nudėvėtinos likutinės vertės
Įsigijimo savikaina, iš viso:
pokytis (reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(ad)=(ab)-(ac)

%*****

Eur
(ae)=(b)+(p)

%*****

ES strukt. fondų
Eur
(af)=(c)+(q)

%*****

Dotacijų, subsidijų
Eur
(ag)=(d)+(r)

%*****

ATL lėšomis
Eur
(ah)=(e)+(s)

%*****

Kiti finansavimo
šaltiniai
Eur
(ai)=(f)+(t)

%*****

Vartotojų
Eur
(aj)=(g)+(u)

%*****

Nesuderinta vertė

Ūkio subjekto lėšų
Eur
(ak)=(ae)-(af)-(ag)-(ah)-(ai)-(aj)

%*****

Eur
(al)=(i)+(w)

%*****

Nenaudojama vertė

Eur
(am)=(j)+(x)

%*****

Kito į reguliuojamojo
turto vertę draudžiamo
įtraukti ilgalaikio turto
vertė
Eur
(an)=(k)+(y)

%*****

Turto reguliavimo apskaitoje
Turto vertė pokytis dėl
perkainojimo****
Eur
(ao)=(l)+(z)

%*****

Nudėvėtina įsigijimo savikaina
(reguliuojamosios turto vertės)
Eur
(ap)=(ak)-(al)-(am)-(an)-(ao)

%*****

Sukauptas nusidėvėjim.
(reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(aq)=(n)+(ac)

%*****

Nudėvėtina likutinė vertė
(reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(ar)=(ap)-(aq)

%*****

Ataskaitinio laikotarpio pabaigai
Turto reguliavimo apskaitoje
Sukaupto nusidėvėjimo pokytis
(reguliuojamosios turto
vertės)******
%*****

Įsigijimo savikainos dalis iš
Nudėvėtinos likutinės vertės
Įsigijimo savikaina, iš viso:
pokytis (reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(ad)=(ab)-(ac)

%*****

Eur
(ae)=(b)+(p)

%*****

ES strukt. fondų
Eur
(af)=(c)+(q)

%*****

Dotacijų, subsidijų
Eur
(ag)=(d)+(r)

%*****

ATL lėšomis
Eur
(ah)=(e)+(s)

%*****

Kiti finansavimo
šaltiniai
Eur
(ai)=(f)+(t)

%*****

Vartotojų
Eur
(aj)=(g)+(u)

%*****

Nesuderinta vertė

Ūkio subjekto lėšų
Eur
(ak)=(ae)-(af)-(ag)-(ah)-(ai)-(aj)

%*****

Eur
(al)=(i)+(w)

%*****

Nenaudojama vertė

Eur
(am)=(j)+(x)

%*****

Kito į reguliuojamojo
turto vertę draudžiamo
įtraukti ilgalaikio turto
vertė
Eur
(an)=(k)+(y)

%*****

Turto reguliavimo apskaitoje
Turto vertė pokytis dėl
perkainojimo****
Eur
(ao)=(l)+(z)

%*****

Nudėvėtina įsigijimo savikaina
(reguliuojamosios turto vertės)
Eur
(ap)=(ak)-(al)-(am)-(an)-(ao)

%*****

Sukauptas nusidėvėjim.
(reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(aq)=(n)+(ac)

%*****

Nudėvėtina likutinė vertė
(reguliuojamosios turto
vertės)
Eur
(ar)=(ap)-(aq)

%*****

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

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SKAIČIAVIMO LAIKOTARPIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.
I.
I.1.
I.1.
I.1.-...
II.1.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.2.3.
II.2.4.
II.2.5.
II.2.6.
II.2.7.
II.2.8.
II.2.9.-...
II.3.
II.3.1.
II.3.2.
II.3.3.
II.3.4.
II.3.5.
II.3.6.-...
II.4.
II.4.1.
II.4.2.
II.4.3.
II.4.4.
II.4.5.-…
II.5.
II.5.1.
II.5.2.-...
II.6.
II.6.1.
II.6.2.
II.6.3.-...

Ilgalaikio turto grupės
NEMATERIALUSIS TURTAS
standartinė programinė įranga
spec. pograminė įranga
kitas nematerialus turtas
ŽEMĖ
PASTATAI IR STATINIAI
administraciniai pastatai
katilinės
konteinerinių katilinių ir siurblinių pastatai
keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros
kuro (mazuto) rezervuarai
dūmtraukiai mūriniai ir gelžbetoniniai
dūmtraukiai metaliniai
vamzdynai
kiti pastatai (nurodyti)
MAŠINOS IR ĮRANGA
katilinių įrengimai ir stacionarinieji garo katilai
vandens šildymo katilai
šilumos punktai, mazgai, moduliai
siurbliai ir kita siurblinė įranga
nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos duomenų koncentratoriai
kitos mašinos ir įranga (nurodyti)
KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI
šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos prietaisai
atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai
kuro svėrimo svarstyklės
džiovinimo spinta (biokuro laboratorija)
kiti įrenginiai ir įrankiai (nurodyti)
TRANSPORTO PRIEMONĖS
lengvieji automobiliai
kitos transporto priemonės
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
baldai
biuro įranga
kitas turtas

* - Komisijos nutarimas, kuriuo suderintas konkretus IT nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis.

Laikotarpis, metais

Komisijos nutarimas*

4
4-15
4-15
-

-

50-70
50
40
27-30
22
45
25
30

-

16
16
15
10
10

-

7
Metrologinės patikros
galiojimo metų skaičiaus
15
4

-

7
10

-

10
6

-

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

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

Laboratoriniai tyrimai
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
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

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

VII.6.
VII.7.
VII.8.
VII.9.
VII.10.
VII.11.
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
Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų)
nusidėvėjimo sąnaudos

VII.15.
VII.16.
VII.17.

Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.20.

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

VII.21.

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos

VII.17.
VII.19.

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
Medžiagos, 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

VII.22.
VII.23.

VIII.12.
VIII.13.
VII.14.
VIII.15.
VIII.16.
VIII.17.
VIII.18.
VIII.19.
VIII.20.

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

TIESIOGINĖS
SĄNAUDOS
Eur

NETIESIOGINĖS
SĄNAUDOS
%

Eur

BENDROSIOS
SĄNAUDOS
%

Eur

NEPASKIRSTOMOSIOS
SĄNAUDOS*
%

Eur

%

SĄNAUDOS
IŠ VISO
Eur

%

SĄNAUDŲ KATEGORIJA
SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI
VIII.21.-...
IX.
IX.1.
IX.2.
IX.3.
IX.4.
IX.5.
IX.6.
IX.7.
IX.8.-…
X.
X.1.
X.2.
X.3.
X.4.
X.5.
X.6.
X.7. - ...
XI.
XI.1.
XI.2.

ŠILUMOS
ĮSIGIJIMO
Kitos
einamojo
remonto irSĄNAUDOS
aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
PERSONALO SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio sąnaudos
Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai
Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos
Išeitinės pašalpos, kompensacijos
Apsauginiai ir darbo drabužiai
Kelionės 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

XI.3.

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,
XII.8.
šiukšlės, t.t.)
Patalpų priežiūros sąnaudos
XII.9.
XII.10. - ... Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)
RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
XIII.
Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos
XIII.1.
Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą,
XIII.2.
sąnaudos
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.
Švietimo ir konsultavimo sąnaudos**
XIII.8.
Infomacijos skelbimo spaudoje, radijuje, televizijoje sąnaudos
XIII.8.1.
Informacijos skelbimo interneto svetainėse sąnaudos
XIII.8.2.
Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos
XIII.8.3.
Konsultacinių paslaugų sąnaudos
XIII.8.4.
Mokymų, renginių, seminarų sąnaudos
XIII.8.5.
Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos, inventoriaus nuomos)
XIII.8.6.
sąnaudos
Rinkos tyrimų sąnaudos
XIII.8.7.
XIII.8.8.-... Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos (nurodyti)
XIII.9.-... Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)
ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS
XIV.
SĄNAUDOS
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos
XIV.1.
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija
XIV.2.-...
(nurodyti)
KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS
XV.
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 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.
XV.14.-... Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)
IŠ VISO:
XI.4.-...
XII.
XII.1.
XII.2.
XII.3.
XII.4.
XII.5.
XII.6.
XII.7.

TIESIOGINĖS
SĄNAUDOS
Eur

NETIESIOGINĖS
SĄNAUDOS
%

Eur

BENDROSIOS
SĄNAUDOS
%

Eur

NEPASKIRSTOMOSIOS
SĄNAUDOS*
%

Eur

%

SĄNAUDOS
IŠ VISO
Eur

%

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 verslo vienetas

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

IŠ VISO
tiesioginių
sąnaudų

Nepaskirstomosios
sąnaudos*

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.-...
VII.

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
Laboratoriniai tyrimai
Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)

VII.10.

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
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

VII.11.

Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos

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

VII.17.

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

VII.17.

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

VII.19.

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

VII.20.
VII.21.

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.

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
Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT
Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)
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.1.
VII.2.
VII.3.
VII.4.
VII.5.
VII.6.
VII.7.
VII.8.
VII.9.

VII.15.
VII.16.

VII.22.
VII.23.

IX.1.

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
Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
PERSONALO SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio sąnaudos

IX.2.

Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos

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

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

Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos
Išeitinės pašalpos, kompensacijos
Apsauginiai ir darbo drabužiai
Kelionės 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

XII.8.

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

VIII.17.
VIII.18.
VIII.19.
VIII.20.
VIII.21.-...
IX.

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

Patalpų priežiūros sąnaudos
XII.9.
XII.10. - ... Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)
XIII.
RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos
XIII.1.
XIII.2.

Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos

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

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

kogeneracinėse
jėgainėse

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

kogeneracinėse
jėgainėse

Mažmeninio
aptarnavimo verslo
vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

... paslauga
(produktas)

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

Balansavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

CŠT sistema 1***
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)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo
vienetas

Pastatų šildymo ir
karšto vandens
sistemų einamoji
priežiūra

Prekybos apyvartiniais taršos
leidimais ir su ja susijusios
veiklos verslo vienetas

Kitos reguliuojamosios veiklos
verslo vienetas**

Nereguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas**

Šilumos gamybos verslo vienetas

Šilumos (produkto) gamyba
Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

... 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 verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

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

Pastatų šildymo ir
karšto vandens
sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

IŠ VISO
Šilumos gamybos verslo vienetas

IŠ VISO
tiesioginių
sąnaudų

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

Nepaskirstomosios
sąnaudos*

Šilumos (produkto) gamyba
katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

XIII.8.1.
XIII.8.2.
XIII.8.3.
XIII.8.4.
XIII.8.5.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
Infomacijos skelbimo spaudoje, radijuje, televizijoje sąnaudos
Informacijos skelbimo interneto svetainėse sąnaudos
Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos
Konsultacinių paslaugų sąnaudos
Mokymų, renginių, seminarų sąnaudos

XIII.8.6.

Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos, inventoriaus nuomos) sąnaudos

Rinkos tyrimų sąnaudos
XIII.8.7.
XIII.8.8.-... Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos (nurodyti)
XIII.9.-... 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.

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

XV.1.
XV.2.
XV.3.
XV.4.
XV.5.
XV.6.
XV.7.
XV.8.
XV.9.
XV.10.
XV.11.

Labdara, parama, švietimas
Beviltiškos skolos

XV.12.
XV.13.

Priskaitytos baudos ir delspinigiai
Tantjemos

XV.14.-...

Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)

IŠ VISO:

kogeneracinėse
jėgainėse

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

kogeneracinėse
jėgainėse

Mažmeninio
aptarnavimo verslo
vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

... paslauga
(produktas)

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos tinklais

Balansavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemoje

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

CŠT sistema 1***
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)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo
vienetas

Pastatų šildymo ir
karšto vandens
sistemų einamoji
priežiūra

Prekybos apyvartiniais taršos
leidimais ir su ja susijusios
veiklos verslo vienetas

Kitos reguliuojamosios veiklos
verslo vienetas**

Nereguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas**

Šilumos gamybos verslo vienetas

Šilumos (produkto) gamyba
Pastatų šildymo ir karšto
vandens sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

... 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 verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

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

Pastatų šildymo ir
karšto vandens
sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

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

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.-...
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VII.4.
VII.5.
VII.6.
VII.7.
VII.8.

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
Laboratoriniai tyrimai
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
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
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
Medžiagos, 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
Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
PERSONALO SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio sąnaudos
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
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
MOKESČIŲ SĄNAUDOS

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

IŠ VISO
netiesioginių
sąnaudų

Nepaskirstomosios
sąnaudos*

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos
veiklų grupė
... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Infrastruktūros plėtros veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Paslaugų (produktų) 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)

... kitų veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

PAGRINDINIAI PROCESAI (PAGRINDINIŲ VEIKLŲ SĄNAUDŲ CENTRAI)
SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

IŠ VISO
netiesioginių
sąnaudų

Nepaskirstomosios
sąnaudos*

ŠILUMOS
ĮSIGIJIMO
Žemės
mokesčio
sąnaudosSĄNAUDOS
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 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)
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
Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)
IŠ VISO:
* Nurodomos sąnaudos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą.
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.-...

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos
veiklų grupė
... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Infrastruktūros plėtros veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

Paslaugų (produktų) 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)

... kitų veiklų grupė

... vidinė veikla
(procesas)

... vidinė veikla
(procesas)

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 verslo vienetas

IŠ VISO
netiesioginių
sąnaudų

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

Nepaskirstomosios
sąnaudos*

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.-...

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

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

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
Laboratoriniai tyrimai
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.
VII.9.
VII.10.
VII.11.
VII.12.
VII.13.
VII.14.

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

VII.15.

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

VII.16.
VII.17.
VII.17.
VII.19.
VII.20.
VII.21.

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

VII.22.

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos

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

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
Medžiagos, 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
VIII.17.
administracinių patalpų)
Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos
VIII.18.
Transporto priemonių kuro sąnaudos
VIII.19.
Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos
VIII.20.
VIII.21.- Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
...
IX.
PERSONALO SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio sąnaudos
IX.1.
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.
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
IX.8.-…
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.
X.7. - ... Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti)
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.
XII.10. - Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)
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.
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.
XV.14.-... Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)
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.

IŠ VISO:
* Nurodomos sąnaudos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą.
** Pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
*** Papildomai nurodoma tiek Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT sistemų), pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

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
verslo vienetas

... paslauga
(produktas)

CŠT sistema 1***
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)

Prekybos apyvartiniais
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros taršos leidimais ir su ja
verslo vienetas
susijusios veiklos verslo
vienetas

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

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas**

Nereguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas**

Šilumos gamybos verslo vienetas

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

... paslauga (produktas)

... paslauga (produktas)

... paslauga (produktas)

... 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
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)

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

... 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

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.-...
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.
VIII.13.
VII.14.

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
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
Laboratoriniai tyrimai
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
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
Medžiagos, 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

IŠ VISO
Šilumos gamybos verslo
vieneto Šilumos (produkto)
gamybos kogeneracinėse
jėgainėse paslauga ir (ar)
šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės galios
užtikrinimo kogeneracinėse
jėgainėse paslauga (pagal
Aprašo 8 priedą)

Nepaskirstomosios
sąnaudos*

Alternatyvus
šilumos
šaltinis***

Kogeneracinė jėgainė 1*****

Kitos
reguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas (El.
gamyba)****

Nereguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas****

IŠ VISO
Šilumos gamybos verslo vieneto
Šilumos (produkto) gamybos
kogeneracinėse jėgainėse
paslauga ir (ar) šilumos poreikio
piko pajėgumų ir rezervinės
galios užtikrinimo
kogeneracinėse jėgainėse
paslauga (pagal Aprašo 8
priedą)

Nepaskirstomosios
sąnaudos*

Alternatyvus
šilumos
šaltinis***

Kitos
reguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas (El.
gamyba)***

Nereguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas***

IŠ VISO

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

IŠ VISO
Šilumos gamybos verslo
vieneto Šilumos (produkto)
gamybos kogeneracinėse
jėgainėse paslauga ir (ar)
šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės galios
užtikrinimo kogeneracinėse
jėgainėse paslauga (pagal
Aprašo 8 priedą)

Nepaskirstomosios
sąnaudos*

Alternatyvus
šilumos
šaltinis***

Kogeneracinė jėgainė 1*****

Kitos
reguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas (El.
gamyba)****

Nereguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas****

IŠ VISO
Šilumos gamybos verslo vieneto
Šilumos (produkto) gamybos
kogeneracinėse jėgainėse
paslauga ir (ar) šilumos poreikio
piko pajėgumų ir rezervinės
galios užtikrinimo
kogeneracinėse jėgainėse
paslauga (pagal Aprašo 8
priedą)

Nepaskirstomosios
sąnaudos*

Alternatyvus
šilumos
šaltinis***

Kitos
reguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas (El.
gamyba)***

Nereguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas***

ŠILUMOS 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
VIII.17.
administracinių patalpų)
Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos
VIII.18.
Transporto priemonių kuro sąnaudos
VIII.19.
Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos
VIII.20.
VIII.21.-... Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
PERSONALO SĄNAUDOS
IX.
Darbo užmokesčio sąnaudos
IX.1.
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.
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
IX.8.-…
MOKESČIŲ SĄNAUDOS
X.
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. - ...
FINANSINĖS SĄNAUDOS
XI.
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.-...
ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
XII.
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)
RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
XIII.
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.
Švietimo ir konsultavimo sąnaudos**
XIII.8.
XIII.9.-... Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)
ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS
XIV.
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos
XIV.1.
XIV.2.-... Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti)
KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS
XV.
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.
XV.14.-... Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)
IŠ VISO:
* Nurodomos sąnaudos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą.
** Pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
*** - pagal Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką. Priskiriama šilumos gamybos verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai ar Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslaugai.
**** 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 Ūkio subjektas yra laimėjęs tretinio aktyviosios galios rezervo
aukcioną, elektros energijos sąnaudas privalo nurodyti kitos reguliuojamos veiklos verslo vienete. Visi likę ūkio subjektai, kurie gamina elektrą termofikacinėse elektrinėse, elektros gamybos sąnaudas nurodo nereguliuojamos veiklos verslo vienete.
VIII.15.
VIII.16.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atsk
10 priedas

ELEKTROS ENERGIJOS, PAGAMINTOS KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE, SĄNAUD
(ataskaitinis laikotarpis)
Kitos
reguliuojamos
/nereguliuojamos
veiklos VV

STRAIPSNIAI
El. gamybos
paslauga
(pagal 9 priedą)

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.-...
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VII.4.
VII.5.
VII.6.
VII.7.

Elektros energijos kiekis
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
Laboratoriniai tyrimai
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.8.
VII.9.
VII.10.

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

VII.11.

Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos

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

VII.17.

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

VII.17.

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

VII.19.

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

VII.20.
VII.21.
VII.22.

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.

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
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
Medžiagos, 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

VIII.16.

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

VII.15.
VII.16.

VII.23.

Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.)
sąnaudos (ne administracinių patalpų)
Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos
VIII.18.
Transporto priemonių kuro sąnaudos
VIII.19.
Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos
VIII.20.
VIII.21.-... Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
PERSONALO SĄNAUDOS
IX.
Darbo užmokesčio sąnaudos
IX.1.
VIII.17.

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

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
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
MOKESČIŲ SĄNAUDOS
Žemės mokesčio sąnaudos
Nekilnojamo turto mokesčios 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 sąnaudos**
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)
ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos
Kitos sąnaudos, susiję 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.
XV.12.
XV.13.
XV.14.-...

Beviltiškos skolos
Priskaitytos baudos ir delspinigiai
Tantjemos
Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)

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

umos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo

ACINĖSE JĖGAINĖSE, SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO ATASKAITA (eurais)

Šilumos gamybos verslo vienetas

Nepaskirstomosios
sąnaudos*

Šilumos (produkto) gamyba
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

o reikalavimų aprašo 41 punktą.

rdavimo verslo vienetas

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo 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)

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 Kitos reguliuojamosios veiklos
susijusios veiklos
verslo vienetas
verslo vienetas

... paslauga (produktas)

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

Nereguliuojamosios
veiklos verslo vienetas

... paslauga (produktas)

Bendrosios sąnaudos
(sąnaudų suma
perkeliama į 11 priedo
XII.8 sąnaudų
pogrupį)

__________________ 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...-...

Priskirtų tiesioginių ir netiesioginių pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8, 9 ir 10 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)

III.

ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

III.1.
III.2.-...

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
Laboratoriniai tyrimai
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

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

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

VII.15.

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.

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.
VII.21.

Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos

VII.22.

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų) 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.
VIII.11.
VIII.12.
VIII.13.
VII.14.
VIII.15.

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
Medžiagos, 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

VIII.16.

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

VII.23.

VIII.17.
VIII.18.
VIII.19.
VIII.20.
VIII.21.-...

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
Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)

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

PERSONALO SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio sąnaudos
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
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
MOKESČIŲ SĄNAUDOS
Žemės mokesčio sąnaudos
Nekilnojamo turto mokesčios 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 sąnaudos**
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)
ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos
Kitos sąnaudos, susiję 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

XV.9.
XV.10.
XV.11.
XV.12.
XV.13.
XV.14.-...

Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos
Labdara, parama, švietimas
Beviltiškos skolos
Priskaitytos baudos ir delspinigiai
Tantjemos
Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)

* Nurodomos sąnaudos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą.
** Pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
*** Papildomai nurodoma tiek Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT sistemų), pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos ats
**** Bendrųjų sąnaudų paskirstymo kriterijus.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos
11 priedas

O BENDRŲJŲ SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO ATASKAITA (eurais)

DŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI

pastoviųjų sąnaudų suma (pagal 6, 8, 9 ir 10 priedus), IŠ VISO****:

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

CIJOS) SĄNAUDOS

sidėvėjimo sąnaudos

nusidėvėjimo sąnaudos
nių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos

IŠ VISO
Nepaskirstomosios
bendrųjų sąnaudų
sąnaudos*

Šilumos (produkto) gamyba
katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

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

vimo sąnaudos (nurodyti)

linio draudimo fondo valdybai sąnaudos

udijų 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
kio turto nuoma, koncesija (nurodyti)

kaitų) sąnaudos

dens apskaitos prietaisų sąnaudos

IŠ VISO (bendrųjų sąnaudų):
IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių, bendrųjų sąnaudų):
monių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą.
efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
mos tiekimo (CŠT sistemų), pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo

Šilumos gamybos verslo vienetas

Šilumos (produkto) gamyba

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

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

IŠ VISO
Neatsiskaitomųjų
šilumos apskaitos
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo
prietaisų aptarnavimo
vienetas
veiklos verslo vienetas

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

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

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)

Prekybos apyvartiniais
taršos leidimais ir su ja Kitos reguliuojamosios veiklos Nereguliuojamosios
susijusios veiklos verslo
verslo vienetas**
veiklos verslo vienetas**
vienetas

Šilumos gamybos verslo vienetas

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

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

katilinių ir
elektrodinių
katilinių
kolektoriuose

kogeneracinėse
jėgainėse

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

CŠT sistema 1***

mybos verslo vienetas

Šilumos perdavimo verslo vienetas

Šilumos poreikio piko pajėgumų ir
rezervinės galios užtikrinimas

kogeneracinėse
jėgainėse

... paslauga
(produktas)

Šilumos
perdavimas
centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemos tinklais

Balansavimas
centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemoje

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto vandens
tiekimas
(ruošimas ir
vartotojų
mažmeninis
aptarnavimas)

Karšto vandens
temperatūros
palaikymas

Neatsiskaitomųjų šilumos
apskaitos prietaisų
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
aptarnavimo veiklos
verslo vienetas
verslo vienetas

što vandens tiekimo verslo vienetas

Karšto vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

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

... paslauga
(produktas)

Prekybos apyvartiniais
taršos leidimais ir su ja
susijusios veiklos verslo
vienetas

... paslauga (produktas)

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos ats
12 priedas

__________________ 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.-...
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 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
Laboratoriniai tyrimai
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

IŠ VISO
(tiesioginių,
netiesioginių ir
bendrųjų sąnaudų
sumas)

VII.8.
VII.9.
VII.10.

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

VII.11.

Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos

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

VII.17.

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

VII.17.

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

VII.19.

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

VII.20.
VII.21.

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.

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
Medžiagos, 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

VIII.16.

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

VII.15.
VII.16.

VII.22.
VII.23.

VIII.17.
VIII.18.
VIII.19.
VIII.20.
VIII.21.-...
IX.
IX.1.

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
Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti)
PERSONALO SĄNAUDOS
Darbo užmokesčio sąnaudos

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

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
Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti)
MOKESČIŲ SĄNAUDOS
Žemės mokesčio sąnaudos
Nekilnojamo turto mokesčios 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 sąnaudos**
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti)
ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS
Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos
Kitos sąnaudos, susiję 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
Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)
IŠ VISO (tiesioginių, netiesioginių, bendrųjų sąnaudų):
* Nurodomos sąnaudos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą.
** Pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
*** Papildomai nurodoma tiek Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT sistemų), pagal kiek ūkio subjektas vykdo reguliavimo apskaitos atsky
XV.11.
XV.12.
XV.13.
XV.14.-...

os sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo

AITA (eurais)

Šilumos gamybos verslo vienetas

Nepaskirstomosios
sąnaudos*

Šilumos (produkto) gamyba
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

kalavimų aprašo 41 punktą.

vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.

IŠ VISO
Šilumos perdavimo verslo vienetas

Balansavimas
centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemoje

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo 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
palaikymas
mažmeninis
aptarnavimas)

Karšto vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
verslo vienetas

Prekybos apyvartiniais
taršos leidimais ir su ja
susijusios veiklos verslo
vienetas

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

... paslauga (produktas)

... paslauga
(produktas)

Kitos reguliuojamosios veiklos Nereguliuojamosios veiklos
verslo vienetas**
verslo vienetas**

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

... paslauga (produktas)

Šilumos gamybos verslo vienetas

Šilumos (produkto) gamyba

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 Balansavimas
centralizuoto
centralizuoto
šilumos tiekimo
šilumos tiekimo
sistemos tinklais
sistemoje

... paslauga
(produktas)

CŠT sistema 1***
Mažmeninio
aptarnavimo verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

Neatsiskaitomųjų
šilumos apskaitos
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros
prietaisų aptarnavimo
verslo vienetas
veiklos verslo vienetas

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas

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

Karšto vandens
apskaitos
prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

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

ršto vandens sistemų priežiūros

... paslauga
(produktas)

Prekybos apyvartiniais
taršos leidimais ir su ja
susijusios veiklos verslo
vienetas

... paslauga (produktas)

Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos a
13 priedas

__________________ ŪKIO SUBJEKTO SUTEIKTŲ PASLAUGŲ (PRODUKTŲ) ATASKAITA
(ataskaitinis laikotarpis)

Šilumos gamybos verslo vienetas

RODIKLIS
Šilumos (produkto)
gamyba

Šilumos poreikio piko
pajėgumų ir rezervinės
galios užtikrinimas

Suteikta (parduota) paslaugų (produktų) vienetų per ataskaitinį
laikotarpį***
Pajamų per ataskaitinį laikotarpį
Vidutinė kaina
Priskirtų sąnaudų suma per ataskaitintį laikotarpį
Savikaina

* Karšto vandens tiekimo versko vieneto karšto vandens tiekimo paslaugoje eiltutė "Pajamų per ataskaitinį laikotarpį" turi būti nurodo
ataskaitinį laikotarpį" turi būti nurodomos šilumos pajamos karšto vandens temperatūrai palikyti ir eilutėje "Priskirtų sąnaudų suma pe

**Šilumos perdavimo verslo vienete Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais paslaugoje eilutėje "Priskirtų

*** Šilumos gamybos verslo vienete Šilumos (produkto) gamybos ir Šilumos kogeneracinėse jegainėse gamybos paslaugose nurodoma
apskaitytas šilumos kiekis QHR (MWh), Karšo vandens tiekimo veiklos verslo vienete nurodomas realizuotas karšto vandens kiekis (m

ektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo

ATASKAITA

Šilumos perdavimo verslo vienetas**

... paslauga
(produktas)

Šilumos perdavimas
centralizuoto šilumos
tiekimo sistemos
tinklais

Balansavimas
centralizuoto
šilumos tiekimo
sistemoje

... paslauga
(produktas)

Mažmeninio
aptarnavimo verslo
vienetas

... paslauga
(produktas)

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas*

Karšto vandens tiekimas
(ruošimas ir vartotojų
mažmeninis aptarnavimas)

Karšto vandens
temperatūros
palaikymas

į laikotarpį" turi būti nurodomos karšto vandens tiekimo veiklos pajamos su šilumos pajamomis karštam vandeniui ruošti, o eilutėje "Priskirtų sąnaudų
e "Priskirtų sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį" turi būti nurodomos šilumos sąnaudos karšto vandens temperatūrai palaikyti.

paslaugoje eilutėje "Priskirtų sąnaudų suma per ataskaitintį laikotarpį" nurodomos sąnaudos su papildomo šilumos kiekio QTL sąnaudomis.

mybos paslaugose nurodomas patiektas šilumos kiekis ( MWh), Šilumos perdavimo verslo vieneto Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sis
as karšto vandens kiekis (m3), Karšto vandens temperatūros palaikymo paslaugoje nurodomas faktinis šilumos kiekis karštam vandeniu ruošti (tūkst. M

ndens tiekimo verslo vienetas*

Karšto vandens
apskaitos prietaisų
aptarnavimas

... paslauga
(produktas)

Neatsiskaitomųjų
šilumos apskaitos
prietaisų aptarnavimo
veiklos verslo vienetas

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo
vienetas

Prekybos apyvartiniais
taršos leidimais ir su ja
susijusios veiklos verslo
vienetas

... paslauga (produktas)

Pastatų šildymo ir
karšto vandens
sistemų einamoji
priežiūra)

... paslauga (produktas)

Pastatų šildymo ir
karšto vandens sistemų
rekonstrukcija

... paslauga
(produktas)

šti, o eilutėje "Priskirtų sąnaudų suma per ataskaitinį laikotarpį" sąnaudos su šilumos sąnaudomis karštam vandeniui ruošti. Temperatūros palaikymo pa
sąnaudomis.

centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais paslaugoje ir Mažmeninio aptarnavimo verslo vienete nurodomas namo įvadiniu atsiskaitomuoju šilumo
arštam vandeniu ruošti (tūkst. MWh), Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugoje nurodomas karšto vandens apskaitos prietaisų skaičius

Kitos reguliuojamosios veiklos
verslo vienetas

Pastabos
... paslauga
(produktas)

... paslauga
(produktas)

(1)
(2)
(3)=(2)/(1)
(4)
(5)=(4)/(1)

ošti. Temperatūros palaikymo paslaugoje eiluteje "Pajamų per

įvadiniu atsiskaitomuoju šilumos kiekio matavimo prietaisu
ndens apskaitos prietaisų skaičius.

