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DĖL ŪKIO SUBJEKTO VADOVO RAŠTIŠKO PATVIRTINIMO 

 

Vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 31 

d. nutarimu Nr. O3E-470 patvirtinto Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų 

paskirstymo reikalavimų aprašo (toliau – Aprašas) 51.1 punktu UAB „Fortum Klaipėda“ (toliau 

- Bendrovė) teikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai Bendrovės vadovo raštišką 

patvirtinimą, kad Bendrovės veiklos ataskaitiniu laikotarpiu (2020 m.) naudota Reguliavimo 

apskaitos sistema bei metinėse reguliuojamos veiklos ataskaitose už 2020 metus pateikta 

ataskaitinio laikotarpio informacija atitinka Apraše nustatytų apskaitos atskyrimo taisyklių ir 

sąnaudų paskirstymo taisyklių reikalavimus. 
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UAB „FORTUM 
KLAIPĖDA“ 

TVARKA 
 FKCHP-ADM-00025 Leidimas 7 Lapas 44 iš 44 

Galioja nuo 2021-01-01 
 

Šis dokumentas yra nekontroliuojama kopija jei atspausdintas 

PRIEDAS NR. 7 

ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) 
SKAIČIAVIMO LAIKOTARPIAI 

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai taikomi reguliuojamai šilumos 
gamybos veiklos nusidėvėjimo sąnaudų skaičiavimui pagal Aprašo 4 priedą: 
 

Eil. Nr. Ilgalaikio turto grupės Laikotarpis, 
metais 

Tarybos nutarimas* 

I. NEMATERIALUSIS TURTAS 
 

- 

I.1. standartinė programinė įranga 4 - 

I.1. spec. programinė įranga 4-15 - 

I.1.-... kitas nematerialus turtas 4-15 - 

II.1. ŽEMĖ - - 

II.2. PASTATAI IR STATINIAI 
  

II.2.1. administraciniai pastatai 50-70 - 

II.2.2. katilinės 50 - 

II.2.3. konteinerinių katilinių ir siurblinių pastatai 40 - 

II.2.4. keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros  27-30 - 

II.2.5. kuro (mazuto) rezervuarai 22 - 

II.2.6. dūmtraukiai mūriniai ir gelžbetoniniai 45 - 

II.2.7. dūmtraukiai metaliniai  25 - 

II.2.8. vamzdynai 30 - 

II.2.9.-... kiti pastatai (nurodyti) 
  

II.3. MAŠINOS IR ĮRANGA 
  

II.3.1. katilinių įrengimai ir stacionarieji garo katilai 16 2014 m. gruodžio 19 d. Nr. 
O3-950 

II.3.2. vandens šildymo katilai 16 - 

II.3.3. šilumos punktai, mazgai, moduliai 15 - 

II.3.4. siurbliai ir kita siurblinė įranga 10 - 

II.3.5. nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos 
duomenų koncentratoriai 

10 
 

II.3.6.-... kitos mašinos ir įranga (nurodyti) 
  

II.4. KITI ĮRENGINIAI, PRIETAISAI IR ĮRANKIAI 
  

II.4.1. šilumos (atsiskaitomieji ir neatsiskaitomieji) apskaitos 
prietaisai 

7 - 

II.4.2. atsiskaitomieji karšto vandens apskaitos prietaisai  Metrologinės 
patikros galiojimo 

metų skaičiaus 

 
-  

II.4.3. kuro svėrimo svarstyklės 15 - 

II.4.4. džiovinimo spinta (biokuro laboratorija) 4 - 

II.4.5.-… kiti įrenginiai ir įrankiai (nurodyti) 
  

II.5. TRANSPORTO PRIEMONĖS 
 

- 

II.5.1. lengvieji automobiliai 7 - 

II.5.2.-... kitos transporto priemonės 10 - 

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





































































UAB "Fortum Klaipėda" V., pavardė L.Meškienė

301276531
Pareigos

Ekonominės ir reguliacinės veiklos 
vyr. ekspertė

Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda, Lietuva Telefonas +370 626 21842
+370 46 493 40 Faksas +370 46 493403
+370 46 493403 El.paštas lina.meskiene@fortum.com 
www.fortum.lt
fortum.klaipeda@fortum.com

Pajamų paskirstymo  kriterijų sąrašas

Metodikoje numatyti pajamų pogrupiai

I. Pajamos

I.1. Pajamos (elektra) Netaikoma Netaikoma Netaikoma
I.2. Pajamos (elektra-VIAP) Netaikoma Netaikoma Netaikoma
I.3. Pajamos (Šiluma) Netaikoma Netaikoma Netaikoma
I.4. Kitos gamybinės veiklos pajamos (pajamos iš metalo laužo 

pardavimo)
Proporcingai realizuotam šilumos ir elektros 

energijos kiekiui
74% 26%

I.5. Kitos gamybinės veiklos pajamos (kitos) Proporcingai realizuotam šilumos ir elektros 
energijos kiekiui

74% 26%

II. Kitos veiklos pajamos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

III. Finansinės veiklos pajamos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

Pavadinimas
Paskirstymo kriterijus Reikšmė 2020m. (šiluma) Reikšmė 2020m. (elektra)

Duomenys apie ūkio subjektą: Duomenys apie kontaktinį asmenį:
Pavadinimas

Kodas

Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
Tinklalapis
El.paštas
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Sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašas

Metodikoje numatyti sąnaudų pogrupiai

I. ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

I.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

I.2. Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) Netaikoma Netaikoma Netaikoma

II. KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI

II.1. Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

II.2. Mazuto įsigijimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

II.3. Medienos įsigijimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

II.4. Medienos kilmės biokuro įsigijimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

II.4.1. Medienos biokuro (durpės) įsigijimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

II.4.2. Medienos biokuro (skiedros) įsigijimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

II.4.3. Medienos biokuro (žievės) įsigijimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

II.5. Kitos kuro rūšies (komunalinių atliekų) įsigijimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

II.6. Kitos kuro rūšies (nekenksmingų pramoninių atliekų) įsigijimo 
sąnaudos

Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

II.7. Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (atliekų 
transportavimo)

Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

II.8. Kitos sąnaudos, susijusios su kuro įsigijimu (nurodyti) Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

III. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS 
REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

III.1. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

III.2. Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu 
(nurodyti)

Netaikoma Netaikoma Netaikoma

IV. VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO 
IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS

IV.1. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

IV.2. Nuotekų tvarkymo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

IV.3. Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

V. APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO 
SĄNAUDOS

V.1. Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

V.2. Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti) Netaikoma Netaikoma Netaikoma

V.3. Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti) Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VI. KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS

VI.1. Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

VI.2. Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos Šilumos aukcionų sąnaudos - tiesiogiai tik šilumai 100% 0%

VI.3. Gamtinių dujų biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

VI.4. Laboratoriniai tyrimai Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

VI.5. Cheminės medžiagos technologijai Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

VI.6. Kitos kintamosios sąnaudos (kenksmingų pelenų utilizavimo) Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

VI.7. Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti) Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

VII. NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS

VII.1. Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VII.2. Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VII.3. Patentų, licencijų, įsigytų teisių nusidėvėjimo sąnaudos Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.4. Programinės įrangos nusidėvėjimo sąnaudos Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.5. Kito nematerialaus turto (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.6. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (katilinių) nusidėvėjimo 
sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.7. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (konteinerinių katilinių, 
siurblinių) nusidėvėjimo sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.8. Gamybinės paskirties pastatų, statinių (kitų technologinės 
paskirties) nusidėvėjimo sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.9. Kitos paskirties pastatų, statinių (kuro (mazuto) rezervuarų) 
nusidėvėjimo sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.10. Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių mūrinių, 
gelžbetoninių) nusidėvėjimo sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.11. Kitos paskirties pastatų, statinių (dūmtraukių metalinių) 
nusidėvėjimo sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.12. Kitos paskirties pastatų, statinių (vamzdynų) nusidėvėjimo 
sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.13. Administracinės paskirties pastatų, statinių nusidėvėjimo sąnaudos Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.14. Kitos paskirties pastatų nusidėvėjimo sąnaudos Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

Paskirstymo kriterijus Reikšmė 2020m. (šiluma) Reikšmė 2020m. (elektra)
Pavadinimas

Duomenys apie ūkio subjektą: Duomenys apie kontaktinį asmenį:
Pavadinimas

Kodas

Buveinės adresas
Telefonas
Faksas
Tinklalapis
El.paštas



Metodikoje numatyti sąnaudų pogrupiai
Paskirstymo kriterijus Reikšmė 2020m. (šiluma) Reikšmė 2020m. (elektra)

Pavadinimas

VII.15. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kelių, aikštelių, 
šaligatvių, tvorų) nusidėvėjimo sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.16. Mašinų ir įrengimų (katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų) 
nusidėvėjimo sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.17. Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo katilų) nusidėvėjimo 
sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.18. Mašinų ir įrengimų (siurblių, kitų siurblinės įrengimų) 
nusidėvėjimo sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.19. Mašinų ir įrengimų (šilumos punktų, mazgų, modulių) 
nusidėvėjimo sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.20. Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti) nusidėvėjimo sąnaudos Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.21. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.22. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (šilumos kiekio 
apskaitos prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.23. Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių (kitų šilumos matavimo 
ir reguliavimo prietaisų) nusidėvėjimo sąnaudos

Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.24. Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.25. Kito materialaus turto nusidėvėjimo sąnaudos Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VII.26. Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VII.27. Kito ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos Šilumai tik nuo suderintų investicijų /Proporcingai projektinei šilumos 
ir elektros energijos galiai  /neviršijant AŠŠ* normatyvų

76% 24%

VIII. EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS

VIII.1. Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.2. Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.3. Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.4. IT aptarnavimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.5. Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.6. Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.7. Medžiagų, žaliavų sąnaudos tinklams Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.8. Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.9. Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.10. Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti) Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.11. Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.12. Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros 
sąnaudos

Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.13. Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.14. Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.15. Mažaverčio inventoriaus sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.16. Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties 
objektų) sąnaudos

Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.17. Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, 
atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų)

Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.18. Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.19. Transporto priemonių kuro sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.20. Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

VIII.21. Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens 
apskaitos prietaisų)

Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.22. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (valymo ir 
atliekų tvarkymo)

Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.23. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (apsaugos) Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.24. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (rangovų ir kitų 
trečių šalių sąnaudos)

Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.25. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

VIII.26. Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos (nurodyti) Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

IX. PERSONALO SĄNAUDOS

IX.1. Darbo užmokesčio sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

IX.2. Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai 
sąnaudos

Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

IX.3. Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

IX.4. Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

IX.5. Išeitinės pašalpos, kompensacijos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

IX.6. Apsauginiai ir darbo drabužiai Netaikoma Netaikoma Netaikoma

IX.7. Kelionės sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

IX.8. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (pensijų fondų įm., priedai, 
darb. paieška)

Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

IX.9. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

IX.10. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

IX.11. Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

X. MOKESČIŲ SĄNAUDOS

X.1. Žemės mokesčio sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

X.2. Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

X.3. Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 
/neviršijant AŠŠ* normatyvų

71% 29%

X.4. Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

X.5. Žyminio mokesčio sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

X.6. Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

X.7. Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (juridinių asmenų pelno 
mokestis)

Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XI. FINANSINĖS SĄNAUDOS

XI.1. Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma



Metodikoje numatyti sąnaudų pogrupiai
Paskirstymo kriterijus Reikšmė 2020m. (šiluma) Reikšmė 2020m. (elektra)

Pavadinimas

XI.2. Palūkanų sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XI.3. Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos 
sąnaudos

Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XI.4. Kitos finansinės sąnaudos (garantijų ir provizijų sąnaudos) Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XI.5. Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XII. ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

XII.1. Teisinės paslaugos Proporcingai paslaugai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų 
sumai (Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose nurodytos pastoviosios 

sąnaudos)

32,1% 67,9%

XII.2. Konsultacinės paslaugos Proporcingai paslaugai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų 
sumai (Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose nurodytos pastoviosios 

sąnaudos)

32,1% 67,9%

XII.3. Ryšių paslaugos Proporcingai paslaugai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų 
sumai (Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose nurodytos pastoviosios 

sąnaudos)

32,1% 67,9%

XII.4. Pašto, pasiuntinių paslaugos Proporcingai paslaugai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų 
sumai (Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose nurodytos pastoviosios 

sąnaudos)

32,1% 67,9%

XII.5. Kanceliarinės sąnaudos Proporcingai paslaugai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų 
sumai (Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose nurodytos pastoviosios 

sąnaudos)

32,1% 67,9%

XII.6. Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XII.7. Profesinė literatūra, spauda Proporcingai paslaugai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų 
sumai (Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose nurodytos pastoviosios 

sąnaudos)

32,1% 67,9%

XII.8. Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, 
šiukšlės, t.t.)

Proporcingai paslaugai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų 
sumai (Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose nurodytos pastoviosios 

sąnaudos)

32,1% 67,9%

XII.9. Patalpų priežiūros sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XII.10. Kitos administravimo sąnaudos (Kelionių sąnaudos) Proporcingai paslaugai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų 
sumai (Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose nurodytos pastoviosios 

sąnaudos)

32,1% 67,9%

XII.11. Kitos administravimo sąnaudos (nuomos, lizingo) Proporcingai paslaugai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų 
sumai (Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose nurodytos pastoviosios 

sąnaudos)

32,1% 67,9%

XII.12. Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti) Proporcingai paslaugai priskirtų tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų 
sumai (Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose nurodytos pastoviosios 

sąnaudos)

32,1% 67,9%

XIII. RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS

XIII.1. Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XIII.2. Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, 
sąnaudos

Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XIII.3. Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XIII.4. Rinkos tyrimų sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XIII.5. Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XIII.6. Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XIII.7. Reprezentacijos sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui / 
Šilumai ne daugiau kaip 0,1 proc. atskiro reguliuojamų kainų verslo 

vieneto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose

71% 29%

XIII.8. Švietimo ir konsultavimo sąnaudos2 Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

XIII.9. Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (korporatyvinio 
informacinių technologijų paslaugų centro ir korporatyvinio  
finansinių paslaugų centro  sąnaudos)

Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

XIII.10.
Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (korporatyvinės elektros 
prekybos paslaugos)

Netaikoma - priskiriama tik elektrai 0% 100%

XIV. ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS 
SĄNAUDOS

XIV.1. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XIV.2.
Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija 
(nurodyti)

Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XV. KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS

XV.1. Turto draudimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

XV.2. Veiklos rizikos draudimo sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

XV.3. Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

XV.4. Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų) sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

XV.5. Audito (kito) sąnaudos Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%

XV.6. Skolų išieškojimo sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XV.7. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos Tik sąnaudoms dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, 
tiesiogiai susijusio su reguliuojamuoju verslo vienetu / Proporcingai 

pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 

71% 29%

XV.8. Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XV.9. Nurašytų atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų 
sąnaudos

Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XV.10. Labdara, parama, švietimas Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XV.11. Beviltiškos skolos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XV.12. Priskaitytos baudos ir delspinigiai Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XV.13. Tantjemos Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XV.14. Kitos nepaskirstomos sąnaudos (licenzijų, patentų ir autorinių 
atlyginimų sąnaudos)

Netaikoma Netaikoma Netaikoma

XV.15. Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti) Proporcingai pagamintam šilumos ir elektros energijos kiekiui 71% 29%



UAB "Fortum Klaipėda" V., pavardė L.Meškienė

301276531
Pareigos

Ekonominės ir reguliacinės 
veiklos vyr. ekspertė

Kretainio g. 3, LT-94103 Klaipėda, Lietuva Telefonas +370 626 21842
+370 46 493 40 Faksas +370 46 493403
+370 46 493403 El.paštas lina.meskiene@fortum.com 

www.fortum.lt
fortum.klaipeda@fortum.com

Ilgalaikio turto straipsnių paskirstymų kriterijų sąrašas

Metodikoje numatyti balanso straipsnių pogrupiai

A.
I.

  I.1. Plėtros darbai Netaikoma - -

  I.2. Prestižas Netaikoma - -

  I.3. Patentai, licencijos
Proporcingai projektinei šilumos ir elektros energijos galiai / 
Priskyrimas šilumai apribotas suderintomis investicijomis  ir 

Kogen. metodologijoje numatytais max rodikliais
76% 24%

  I.4. Programinė įranga
Proporcingai projektinei šilumos ir elektros energijos galiai / 
Priskyrimas šilumai apribotas suderintomis investicijomis  ir 

Kogen. metodologijoje numatytais max rodikliais
76% 24%

  I.5. Kitas nematerialusis turtas
Proporcingai projektinei šilumos ir elektros energijos galiai / 
Priskyrimas šilumai apribotas suderintomis investicijomis  ir 

Kogen. metodologijoje numatytais max rodikliais
76% 24%

II.

  II.1. Žemė Netaikoma - -

  II.2. Pastatai ir statiniai
Proporcingai projektinei šilumos ir elektros energijos galiai / 
Priskyrimas šilumai apribotas suderintomis investicijomis  ir 

Kogen. metodologijoje numatytais max rodikliais
76% 24%

  II.2.1.Gamybinės paskirties pastatai ir statiniai
Proporcingai projektinei šilumos ir elektros energijos galiai / 
Priskyrimas šilumai apribotas suderintomis investicijomis  ir 

Kogen. metodologijoje numatytais max rodikliais
76% 24%

  II.2.2.Administracinės, kitos paskirties pastatai ir statiniai Proporcingai projektinei šilumos ir elektros energijos galiai 76% 24%

  II.3. Mašinos ir įrengimai
Proporcingai projektinei šilumos ir elektros energijos galiai / 
Priskyrimas šilumai apribotas suderintomis investicijomis  ir 

Kogen. metodologijoje numatytais max rodikliais
76% 24%

  II.4. Transporto priemonės
Proporcingai projektinei šilumos ir elektros energijos galiai / 
Priskyrimas šilumai apribotas suderintomis investicijomis  ir 

Kogen. metodologijoje numatytais max rodikliais
76% 24%

  II.5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Proporcingai projektinei šilumos ir elektros energijos galiai / 
Priskyrimas šilumai apribotas suderintomis investicijomis  ir 

Kogen. metodologijoje numatytais max rodikliais
76% 24%

  II.6. Nebaigta statyba Netaikoma - -

  II.7. Kitas materialusis turtas
Proporcingai projektinei šilumos ir elektros energijos galiai / 
Priskyrimas šilumai apribotas suderintomis investicijomis  ir 

Kogen. metodologijoje numatytais max rodikliais
76% 24%

  II.8. Investicinis turtas Netaikoma - -

  II.8.1.Žemė - - -

  II.8.2.Pastatai - - -

III.

III.1. Investicijos į antrines ir asocijuotas įmones Netaikoma - -

III.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms Netaikoma - -

III.3. Po vienerių metų gautinos sumos Netaikoma - -

III.4. Kitas finansinis turtas Netaikoma - -

IV.

IV.1. Atidėtojo mokesčio turtas Netaikoma - -

IV.2. Kitas ilgalaikis turtas Netaikoma - -

Proporcingai projektinei šilumos ir elektros energijos galiai / 
Priskyrimas šilumai apribotas suderintomis investicijomis  ir 

Kogen. metodologijoje numatytais max rodikliais
76% 24%

Duomenys apie kontaktinį asmenį:
Pavadinimas

Kodas

Buveinės adresas

Paskirstymo kriterijus Reikšmė 2020m. (šiluma) Reikšmė 2020m. (elektra)

Telefonas
Faksas
Tinklalapis
El.paštas

Duomenys apie ūkio subjektą:

TURTAS, NUOMOJAMAS ŠILUMOS ŪKIO NUOMOS  BŪDU*

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS

MATERIALUSIS TURTAS

FINANSINIS TURTAS

KITAS ILGALAIKIS TURTAS



UAB "Fortum Klaipėda" V., pavardė L.Meškienė
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Paskirstymo kriterijų sąrašas ir ekonominis pagrindimas

Faksas
Tinklalapis
El.paštas

Projektinė šilumos ir elektros energijos galia 
(MW)

Pagal Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos (nutarimo Nr. O3-107) 23 punkto 
reikalavimus / Komisijos taikytas turto paskirtymo kriterijus suderinant Įmonės 2013-2016 m. investicijas (nutarimu Nr.O3-950) .

Realizuotas (parduotas) šilumos ir elektros 
kiekis (MWh)

Tiesioginiais parduodamo produkto mato vienetas  - megavatvalandė (MWh). Ataskaitinio laikotarpio Bendrovės pajamos gautos 
už realizuotą šilumos ir elektrą paskirstomos tiesiogiai  Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto Šilumos 
(produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.1.2 papunktis) ir Kitos reguliuojamosios veiklos verslo 
vienetui (Aprašo 10.8 papunktis), išskiriant atskirą elektros energijos gamybos paslaugą (produktą),  remiantis atsiskaitymų su 
klientais sistemos įrašais ir buhalterinės apskaitos informacija

Pagamintas šilumos ir elektros kiekis (MWh) Per ataskaitinį laikotarpį pagamintas šilumos ir elektros kiekis (MWh) yra objektyviausiai priežastinį sąnaudų formavimosi ryšį 
atspindintis nešiklis ir remiasi technine logika pagrįsta Bendrovės naudojamų gamybos procesų kontrolės ir apskaitos sistemų 
informacija. 
Kadangi Bendrovė eksploatuoja tik vieną bendro technologinio šilumos ir elektros energijos gamybos ciklo sistemą, buhalterinėje 
apskaitoje visos netiesiogiai priskiriamos sąnaudos yra susiję tik su vieninteliu tarpiniu produktu (šilumos gamybos termofikacinėse 
jėgainėse paslauga).  Galutinėse RAS ataskaitose šiai tarpinei paslaugai priskirta netiesioginių sąnaudų finansinė informacija 
atskleidžiama galutinių paslaugų verslo vienetuose (Šilumos gamybos (įskaitant perkamą šilumą) veiklos verslo vieneto Šilumos 
(produkto) gamybos kogeneracinėse jėgainėse paslaugai (Aprašo 10.1.1.2 papunktis) ir Kitos reguliuojamosios veiklos verslo 
vienetui (Aprašo 10.8 papunktis), išskiriant atskirą elektros energijos gamybos paslaugą (produktą)) Aprašo ir Kogeneracinių 
jėgainių metodikoje numatyta tvarka.

Proporcingai paslaugai priskirtų tiesioginių ir 
netiesioginių sąnaudų sumai (Aprašo 28.8–28.15 
papunkčiuose nurodytos pastoviosios sąnaudos) 

Taikomas bendrųjų administracinių sąnaudų paskirstymui pagal Aprašo (Tarybos nutarimo Nr. O3E-470) 37 punkto reikalavimus.

Duomenys apie ūkio subjektą:

Kriterijus Pagrindimas

Duomenys apie kontaktinį asmenį:
Pavadinimas

Kodas

Buveinės adresas
Telefonas
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