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

ŠILUMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS KOGENERACINĖSE JĖGAINĖSE SĄNAUDŲ ATASKAITA (eurais)
(ataskaitinis laikotarpis)
CŠT sistema (nurodyti)
5
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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
Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
Laboratoriniai tyrimai
Cheminės medžiagos technologijai
Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)
NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS
Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos
Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos
Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos
Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos
Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, siurblinių) nusidėvėjimo
sąnaudos
Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės paskirties) nusidėvėjimo
sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, gelžbetoninių) nusidėvėjimo
sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos
Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų)
nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) nusidėvėjimo
sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) nusidėvėjimo sąnaudos
Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio apskaitos prietaisų)
nusidėvėjimo sąnaudos
Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo ir reguliavimo
prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos
Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos
Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos
Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos
Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS
Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
IT aptarnavimo sąnaudos
Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos
Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams
Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT
Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti)
Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos
Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos

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
1
sąnaudos

Alternatyvus
šilumos
3
šaltinis

Kitos
reguliuojamosios
Nereguliuojamosios
veiklos verslo
veiklos verslo vienetas
vienetas (Elektros
(Elektros energijos
energijos
4
(produkto) gamyba)
(produkto)
4
gamyba)

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

Nepaskirstomosios
1
sąnaudos

Alternatyvus
šilumos šaltinis3

Kitos
reguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas (Elektros
energijos (produkto)
4
gamyba)

Nereguliuojamosios
veiklos verslo vienetas
(Elektros energijos
4
(produkto) gamyba)

CŠT sistema (nurodyti)
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IŠ VISO

SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI
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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
1
sąnaudos

Alternatyvus
šilumos
3
šaltinis

Kitos
reguliuojamosios
Nereguliuojamosios
veiklos verslo
veiklos verslo vienetas
vienetas (Elektros
(Elektros energijos
energijos
4
(produkto) gamyba)
(produkto)
gamyba)4

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

Nepaskirstomosios
1
sąnaudos

Alternatyvus
3
šilumos šaltinis

Kitos
reguliuojamosios
veiklos verslo
vienetas (Elektros
energijos (produkto)
4
gamyba)

Nereguliuojamosios
veiklos verslo vienetas
(Elektros energijos
4
(produkto) gamyba)

ŠILUMOS
ĮSIGIJIMO 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.
Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apskaitos prietaisų)
VIII.21.
VIII.22.-... 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.
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XIII.8.
Švietimo ir konsultavimo sąnaudos
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:
1. Nurodomos sąnaudos pagal Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 41 punktą.
2. Nurodomos sąnaudos pagal Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymo nuostatas.
3. Sąnaudos priskiriamos pagal Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką šilumos gamybos verslo vieneto Šilumos (produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai ar Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo kogeneracinėse jėgainėse paslaugai.
4. Ūkio subjektai, kuriems remiantis Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka yra taikomas fiksuotas elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifas ar remiantis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo nuostatomis yra laimėjęs tretinio aktyviosios galios rezervo aukcioną ar vykdo
elektros energijos gamybos veiklą reguliuojamą pagal Elektros energetikos įstatymo nuostatas, elektros energijos gamybos sąnaudas privalo nurodyti kitos reguliuojamos veiklos verslo vienete. Visi likę ūkio subjektai, kurie gamina elektros energija kogeneracinėse jėgainėse, elektros gamybos sąnaudas nurodo nereguliuojamos veiklos verslo
VIII.13.
VII.14.
VIII.15.
VIII.16.

