PATVIRTINTA
UAB „Petrašiūnų katilinė“ direktoriaus
2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. __
UAB „PETRAŠIŪNŲ KATILINĖ“ REGULIAVIMO APSKAITOS
(APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO) SISTEMOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. UAB „Petrašiūnų katilinė” (toliau – Bendrovė) Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų
paskirstymo) sistemos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja apskaitos atskyrimą, sąnaudų
paskirstymą bei su apskaitos atskyrimu ir sąnaudų paskirstymu susijusius reikalavimus.ir yra privalomas
Bendrovės darbuotojams.
2. Šis Aprašas parengtas, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau –
Komisija) 2018 m. gruodžio 31 d.nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl šilumos sektoriaus įmonių apskaitos
atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Šilumos sektoriaus
įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašu
3.

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), užtikrindama tinkamą Bendrovės apskaitos atskyrimo
ir sąnaudų paskirstymo įgyvendinimą bei nustatydama šilumos kainas (kainų dedamąsias) Įstatymo nustatytais
atvejais ir tvarka.

4. Aprašas netaikomas organizuojant ir tvarkant buhalterinę apskaitą ir rengiant finansinę atskaitomybę
Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme bei Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatyme nustatyta tvarka.
5. Bendrovės ataskaitinis laikotarpis –sutampantis su kalendoriniais metais (sausio 1 d. - gruodžio 31 d.),
kuriam rengiama finansinė atskaitomybė.
II. APSKAITOS ATSKYRIMO TAISYKLĖS
6. Bendrovės reguliavimo apskaitos atskyrimo tikslas – atskleisti kiekvieno Bendrovės verslo vieneto, kaip
santykinai atskiros Bendrovės verslo (veiklos) dalies, veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį,
įskaitant faktiškai gautą investicijų grąžą.
7. Bendrovės reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos aprašas parengtas
vadovaujantis:
7.1. priežastingumo – Bendrovė ataskaitinio laikotarpio pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą tiesiogiai
arba netiesiogiai turi paskirstyti verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) atitinkamai pagal
veiklą ar veiklas, kurios nulėmė tų pajamų uždirbimą, sąnaudų atsiradimą (susiformavimą) ar
ilgalaikio turto įsigijimą;
7.2. kaupimo – Bendrovė ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sąnaudas turi įtraukti į reguliavimo
apskaitos sistemą ir paskirstyti verslo vienetams ir paslaugoms (produktams), vadovaudamasis
pajamų uždirbimo ir sąnaudų patyrimo faktu bei neatsižvelgdamas į pinigų gavimo ir išmokėjimo
faktą
7.3. objektyvumo – Bendrovė per ataskaitinį laikotarpį uždirbtų pajamų, patirtų sąnaudų ir ilgalaikio
turto paskirstymą verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) turi atlikti nešališkai,
nesiekdamas iškreipti bet kurios paslaugos (produkto) ar verslo vieneto ataskaitinio laikotarpio
rezultatų (pelno ar nuostolių) ir paveikti reguliavimo apskaitos sistemos informacijos gavėjų
priimamų sprendimų;
7.4. pastovumo – Bendrovė skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais turi taikyti tą pačią reguliavimo
apskaitos sistemą, išskyrus tuos atvejus, kai:
7.5. dėl įvykusių reikšmingų įvykių ar aplinkybių reikia Bendrovės naudojamos reguliavimo apskaitos
sistemos loginių pakeitimų;
7.6. reguliuojančioji institucija reikalauja pakeisti Bendrovės taikomą reguliavimo apskaitos sistemą,
kai ši neatitinka galiojančių teisės aktų;
7.7. skaidrumo – Bendrovė ataskaitinio laikotarpio pajamų, sąnaudų ir ilgalaikio turto paskirstymą
verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) turi atlikti taip, kad kiekviename pajamų, sąnaudų
ir ilgalaikio turto paskirstymo etape ir galutinėse ataskaitinio laikotarpio suvestinėse būtų galima
aiškiai, skaidriai ir nesudėtingai nustatyti Bendrovės pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą pagal
verslo vienetus ir paslaugas (produktus). Bendrovė privalo užtikrinti reguliavimo apskaitos

sistemos duomenų teisingumą, tikrumą ir įvedimą laiku;
7.8. naudingumo – Bendrovė turi parengti ir taikyti tokią reguliavimo apskaitos sistemą, kurios teikiama
informacija būtų išsami, tinkama naudoti ir suprantama tos informacijos gavėjams tiek Bendrovės
viduje, tiek už jo ribų;
7.9. patikimumo – Bendrovė turi užtikrinti, kad pateikiama informacija tiksliai atspindėtų Bendrovės
finansinę būklę, joje nebūtų klaidų ir nukrypimų nuo teisės aktų reikalavimų.
8. Bendrovė, vykdydama apskaitos atskyrimą, ataskaitinio laikotarpio pajamas, sąnaudas ir ilgalaikį turtą
priskiria šilumos gamybai.
9. Bendrovės ilgalaikio turto vertę yra priskiriama šilumai gaminti.
10. Reguliuojam šilumos gamybos paslaugų daliai draudžiama priskirti:
10.1. plėtros darbų vertę, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami plėtros darbai,
eksploatacijos pradžios;
10.2. prestižo vertę;
10.3. investicinio turto vertę;
10.4. finansinio turto vertę;
10.5. atidėtojo pelno mokesčio turto vertę;
10.6. tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio nematerialaus turto vertę;
10.7. eksploatuojamo išsinuomoto, panaudos ar panašiais pagrindais gauto ilgalaikio turto vertes;
10.8. ilgalaikio turto (ar jo dalies), sukurto įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų nustatyta tvarka
nesuderintus su atitinkamos savivaldybės taryba ir (arba) Taryba, vertę;
10.9. nebaigtos statybos vertę, nenaudojamų, likviduotų, nurašytų, laikinai nenaudojamų
(užkonservuotų), esančių atsargose ilgalaikio turto vienetų vertę bei išnuomoto ar panaudos
teisėmis perduoto turto vertę;
10.10. ilgalaikio turto vertės pokytį, susijusį su ilgalaikio turto perkainojimu;
10.11. ilgalaikio turto vienetų vertės dalį, sukurtą už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat
sukurtą už dotacijų, subsidijų, apyvartinių taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato lėšas ir joms
prilygintas lėšas;
10.12. nebenaudojamo ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutinę vertę po įgyvendintų investicijų, skirtų
to ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar modernizavimui, išskyrus
atvejus, kai savivaldybės taryba ir (arba) Taryba priima atskirą sprendimą dėl tokio ilgalaikio
turto likutinės vertės pripažinimo ekonomiškai pagrįsta investicijų derinimo metu;
III. SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO TAISYKLĖS
11. Bendrovės veikloje patiriamas sąnaudas, išskyrus ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) ir
ilgalaikio turto nurašymo sąnaudas, nustato vadovaudamasis buhalterinės apskaitos registruose
užfiksuotais įrašais, kuriais remiantis buvo sudarytos finansinės atskaitos.
12. Visos Bendrovės patiriamos sąnaudos skirstomos į šias sąnaudų grupes:
12.1. kuro sąnaudos energijai gaminti;
12.2. elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos;
12.3. vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos;
12.4. apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos;
12.5. kitos kintamosios sąnaudos;
12.6. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos;
12.7. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos;
12.8. personalo sąnaudos;
12.9. mokesčių sąnaudos;
12.10. finansinės sąnaudos;
12.11. administracinės sąnaudos;
12.12. kitos pastoviosios sąnaudos.
13. Sąnaudos, kurių apimtis per ataskaitinį laikotarpį priklauso nuo suteiktų (parduotų) paslaugų (produktų)
kiekio per tą laikotarpį, laikomos kintamomis sąnaudomis (Aprašo 12.1–12.5 papunkčiuose nurodytos
sąnaudų grupės). Sąnaudos, kurių apimtis per ataskaitinį laikotarpį nepriklauso nuo suteiktų (parduotų)
paslaugų (produktų) kiekio per tą laikotarpį, laikomos pastoviomis sąnaudomis (Aprašo 12.6–12.12
papunkčiuose nurodytos sąnaudų grupės).
14. Skaičiuodamas reguliuojamų kainų verslo vienetams ir paslaugoms priskirto ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas Bendrovė turi vadovautis šiais principais:

14.1. Bendrovė privalo taikyti Tarybos nustatytą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
skaičiavimo laikotarpį, ir tiesiogiai proporcingą nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo
metodą;
14.2. parengus ilgalaikį turtą naudoti (pradėjus eksploatuoti), jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti
nuo kito mėnesio 1 dienos;
14.3. jei ilgalaikio turto vienetams nėra nustatyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
skaičiavimo laikotarpio ir Tarybos atskiru nutarimu suderintų Bendrovės ilgalaikio turto grupių
nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpių, tai Bendrovė visą ilgalaikio turto naudingo tarnavimo
laiką pasirinka ir taiko ekonomiškai pagrįstą ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
skaičiavimo laikotarpį;
14.4. kai ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas pailgina turto naudingo tarnavimo laiką
ir (ar) pagerina jo naudingąsias savybes ir šių darbų verte didinama ilgalaikio materialiojo turto
įsigijimo savikaina ir (ar) patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas, ilgalaikio turto vertė ir
(ar) ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikas koreguojamas Verslo apskaitos standartuose arba
Tarptautiniuose apskaitos standartuose nustatyta tvarka.
15. Bendrovė, laikydamasi Aprašo 7 punkte nurodytų principų, visas patiriamas sąnaudas galutinėms
paslaugoms (produktams) paskirsto vienai iš šių kategorijų:
15.1. tiesioginių sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) ir apimtį
lėmė konkrečios paslaugos (produktai) ir jų apimtis ataskaitiniu laikotarpiu;
15.2. netiesioginių sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, kurių atsiradimą (susiformavimą) lėmė
keleto paslaugų (produktų) grupė, vidinis procesas ar jų grupė, ir kurių ryšys su konkrečiomis
paslaugomis (produktais) yra netiesioginis. Šios sąnaudos paskirstomos taikant norminius
ekonomine, technine logika pagrįstus paskirstymo kriterijus.;
15.3. bendrųjų sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos, skirtos Bendrovės bendram veiklos
palaikymui (užtikrinimui), kurios su konkrečiomis paslaugomis (produktais) neturi nei
tiesioginio, nei netiesioginio ryšio, tačiau kurių atsiradimą (susiformavimą) lėmė poreikis
užtikrinti Bendrovės organizacinės veiklos nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą;
15.4. nepaskirstomųjų sąnaudų kategorijai priskiriamos sąnaudos:
15.4.1. beviltiškų skolų, baudų, delspinigių sąnaudos;
15.4.2. paramos, labdaros sąnaudos;
15.4.3. tantjemų išmokų, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų sąnaudos;
15.4.4. narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudos dėl teisės aktuose numatyto
privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamuoju verslo vienetu;
15.4.5. patirtas palūkanų sąnaudos ir kitas finansinės-investicinės veiklos sąnaudos;
15.4.6. reprezentacines sąnaudos, sudarančias daugiau kaip 0,1 proc. atskiro reguliuojamų kainų
verslo vieneto sąnaudų, nurodytų Aprašo 12.7–12.12 papunkčiuose;
15.4.7. reklamos, rinkodaros sąnaudos, sąnaudos, susijusias su įmonės įvaizdžio kūrimo tikslais,
išskyrus vadovaujantis teisės aktais privalomas informavimo veiklos sąnaudas bei
Bendrovės tinklalapio palaikymą;
15.4.8. atidėjinių sąnaudos;
15.4.9. sąnaudos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, pašalpos gimus vaikui,
mokymosi ir papildomų atostogų sąnaudos, pašalpos mirties atveju, pašalpos už
nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama profsąjungoms bei kitos išmokos
darbuotojams, viršijančios Lietuvos Respublikos darbo kodekse numatytas privalomas
išmokas (kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, sąnaudos, viršijančias darbo
sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės atveju Darbo kodekse
numatytos privalomos išmokos);
15.4.10. mokymų dalyvių ir svečių maitinimo, salių nuomos, konkursų, parodų, įvairių renginių,
nesusijusių su reguliuojamosios veiklos vykdymu, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos
atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų
nuostolių atlyginimo, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus
pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos ir kitos panašaus pobūdžio
sąnaudos;
15.4.11. sąnaudos, patirtas dėl Bendrovės neteisėtų veiksmų ar neveikimo (pavyzdžiui,
kompensacijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kompensacijos už darbuotojo patirtą žalą
(nuostolius) dėl profesinės ligos, sužalojimo, kompensacijos, kai pažeidžiami darbuotojo
turtiniai interesai dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, nušalinimo nuo darbo ar
atleidimo iš darbo ir kiti Bendrovės neteisėti veiksmai ar neveikimas);

15.4.12. darbuotojų gyvybės draudimo sąnaudos ir papildomo draudimo sąnaudos, kai
draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų Bendrovės veiksmų, t. y. kai draudžiamasis įvykis
atsiranda dėl Bendrovės padarytų teisės aktų pažeidimų arba pareigų pažeidimų,
aplaidumo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, kuriuos atliko apdrausti
darbuotojai ar Bendrovė (pvz., vadovų civilinės atsakomybės draudimas, darbdavio
draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pan.), išskyrus darbuotojų, dirbančių
pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų
atsitikimų darbe sąnaudos;
15.4.13. likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, nenaudojamo (užkonservuoto) ilgalaikio turto
nusidėvėjimo bei palaikymo sąnaudos;
15.4.14. nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos;
15.4.15. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų
vertės, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat sukurtos už dotacijų,
subsidijų ir apyvartinių taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato lėšas ir joms
prilygstančias lėšas;
15.4.16. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų
vertės pokyčio, susijusio su perkainojimo veikla;
15.4.17. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo ilgalaikio turto ar jo dalies vertės, sukurtos
įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintus su atitinkamos
savivaldybės taryba ir (arba) Taryba;
15.4.18. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo prestižo, investicinio turto, finansinio turto,
kito ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamajai veiklai vykdyti;
15.4.19. nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertę.

IV. PRIEDŲ APRAŠAS
1. Priedas Nr. 1 „Sąskaitų planas“;
2. Priedas Nr. 2 „Sąnaudų grupavimas pagal metodikoje numatytas sąnaudų grupes“ ;
3. Priedas Nr. 3 „Igalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpių sąrašas“.

Priedas Nr. 1
SĄSKAITŲ PLANAS

Sąskaita

Balansinės sąskaitos pavadinimas

1
11
113
1130
1138
12
121
1210
1217
122
1220
1227
123
1230
1237
124
1240
1247
17
171
2
20
201
2010
201001
20150
20151
20152
208
2080
2085
208501
24
242
2420
244
2441
24411
2442
24423
2443
24431
27
271
2711
29
291
29101
3
30
301

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Programinė įranga
Programinės įrangos įsigijmo savikaina
Programinės įrangos vertės amortizacija (-)
MATERIALUSIS TURTAS
Pastatai ir statiniai
Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina
Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
Mašinos ir įranga
Mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina
Mašinų ir įrengos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
Transporto priemonės
Transporto priemonių įsigijimo savikaina
Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
Kiti įrenginiai,prietaisai ir įrankiai
Kitų įrenginių,prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina
Kitų įrenginių,prietaisų ir įrankių savikainos nusidėvėjimas (-)
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės
Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių įsigijimo savikaina
Smulkintos medienos (skiedros), biokurio mišinio įsigijimo savikaina
Degalai
Degalai Generatoriaus
Degalai Krautuvo
Sumokėti avansai
Sumokėti avansai tiekėjams
Depozitai
Baltpool prievolių užtikrinimo priemonė
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Įmonių grupės įmonių skolos
Patronuojančios įmonės (Kauno energija AB) skolos
Kitos gautinos sumos
Gautinas pridėtinės vertės mokestis
*Gautinas einamas pirkimo PVM LT
Sumokėti anasiniai mokesčiai
Sumokėtas avansinis nekilnojamojo turto mokestis
Mokesčių permokos
*Grąžintinas pagal deklaracijas PVM
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
Sąskaitos bankuose
*Sąskaita NORDEA banke ... 6490 EUR
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Ateinančių laikotarpių draudimų sąnaudos
NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas)

3011
33
331
34
341
3411
342
3421
4
40
401
4010
4011
41
411
4111
42
422
4220
42201
44
440
4403
44031
44038
442
4420
443
4430
445
4450
445001
445003
447
4470
448
4480
4482
4485
44851
44852
449
4492
44921
4493
44930
449301
449303
449305
449306
449307
449309
44931
449313

Paprastosios akcijos
REZERVAI
Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas atask. metų grynasis pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
ĮSIPAREIGOJIMAI
Dotacijos, subsidijos
Dotacijos, susijusios su turtu
Dotacijos, susijusios su turtu (pradinė suma)
Dotacijos, susijusios su turtu (nudėvėta dalis)
Atidėjiniai
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
Sukaupti išėjimo į pensiją išmokų atidėjiniai
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skolos kredito įstaigoms
Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis
Nordea banko paskolos 1 ilgalaikė dalis
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai
Kitų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
*44130241 Nordea banko paskolos 1 trumpalaikė dalis
Nordea banko paskolos 1 ilgalaikė dalis, perkelta į trumpalaikę dėl įsipareigojimų bankui
nevykdymo
Gauti išankstiniai mokėjimai
Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai
Skolos tiekėjams
Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos
Patronuojančiajai įmonei (Kauno energija AB) mokėtinos sumos pagal PVM sąskaitas - faktūras
Patronuojančiajai įmonei (Kauno energija AB) mokėtina paskola
Pelno mokesčio ir panašūs įsipareigojimai
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Mokėtinas darbo užmokestis
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
Sukauptas atostogų rezervas
Sukauptas atostogų rezervas (be Sodros)
Sukauptas atostogų rezervas (tik Sodra)
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis
*Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis LT
Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui
Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui (deklaruoti, mokėjimo priėvolė atsiradusi)
*Mokėtinas pagal deklaracijas PVM
*Mokėtinas Nekilnojamojo turto mokestis
*Mokėtinas Žemės nuomos mokestis
*Mokėtinas Mokestis už aplinkos teršimą (degalai)
*Mokėtinas Mokestis už aplinkos teršimą (stacionarūs taršos šaltiniai)
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui sukaupti, mokėjimo priėvolės nėra
Sukauptas nekilnojamojo turto mokestis, mokėjimo priėvolės nėra

449315
44932
449323
4494
44941
44941001
44941003
44941004
44941007
49
491
49101
49103
49111
5
50
500
5002
54
5401
58
5805
6
60
600
6003
600300
600302
600303
600304
60030401
60030402
60030405
60030406
60030407
600305
600306
60030601
60030602
60030603
60030604
60030605
60030606
60030607
6004
600405
60040501
60040502
60040504
60040505
60040507
60040508
60040509
60040510
60040511

Sukauptas valstybinės žemės nuomos mokestis, mokėjimo priėvolės nėra
Mokėtini avansiniai mokesčiai
Mokėtinas avansinis nekilnojamojo turto mokestis
Kitos mokėtinos sumos
*Atskaitingi asmenys
*Jonas Ivoncius
*Rimvydas Paulauskas
*Rimantas Širmulis
*Rimvydas Medišauskas
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲLAIKOTARPIŲ PAJAMOS
Sukauptos sanaudos
Sukauptos finansinio audito sąnaudos
Sukauptos reguliuojamos veiklos audito sąnaudos
Sukauptos SWAP sandorio sąnaudos (perkainuota rinkos vertė)
PAJAMOS
PARDAVIMO PAJAMOS
Prekių ir paslaugų pajamos
*500134 Pramonės pajamos už parduotą šilumos energiją (reguliuojama veikla)
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
Kitos netipinės veiklos pajamos
KITOS PALŪKANŲ IR PANAŠIOS PAJAMOS
Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs pelnas (neapmokestinamos pajamos)
SĄNAUDOS
PARDAVIMO SAVIKAINA
Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina
Tiesioginės gamybos išlaidos
*Biokuras (smulkinta mediena)
*Elektros energija technologijai
*Vanduo technologijai
*Katilinės personalo sąnaudos
*Katilinės personalo darbo užmokesčio sąnaudos
*Katilinės personalo soc. draudimo sąnaudos
*Katilinės personalo mokymų, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
*Katilinės personalo apsauginių ir darbo drabužių sąnaudos
*Katilinės personalo privalomo sveikatos tikrinimo sąnaudos
*Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos
*Kitos tiesioginės kintamosios sąnaudos
*Šilumos nuostoliai iki prisijungimo taško, energijos balansavimo paslaugos (Kauno energija
AB)
*Pelenų tvarkymo sąnaudos
*Tyrimai biokuro pelenų kiekio, šilumingumo ir pan.
*Tyrimai vandens nuotekų
*Tyrimai pelenų cheminės sudėties
*Druska, reagentai
*Tyrimai kietųjų dalelių kiekio
Netiesioginės gamybos išlaidos
*Nusidėvėjimas ir amortizacija (SAV)
*Programinės įrangos amortizacijos sąnaudos
*6004510 Katilinių nusidėvėjimo sąnaudos
*6004522 Dūmtraukių metalinių nusidėvėjimo sąnaudos
*6004523 Vamzdynų nusidėvėjimo sąnaudos
*6004530 Kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų nusidėvėjimo sąnaudos
*6004531 Šilumos kiekio apskaitos prietaisų nusidėvėjimas
*6004539 Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos
*6004540 Katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų nusidėvėjimo sąnaudos
*6004541 Vandens šildymo katilų nusidėvėjimo sąnaudos

60040512
60040599
600406
60040601
600406011
600406012
60040602
60040603
600406031
600406033
600406034
60040610
600406101
600406102
600406104
600406105
600406106
600406107
600406108
60040908
63
6312
63129
632
63202
6320203
63203
6320301
6320302
6320304
6320306
6320307
6320311
63204
6320402
63206
6320601
6320602
6320603
6320604
6320605
63207
6320701
6320702
6320704
63207041
63207042
6320705
63210
6321001
6321002
6321003
63299
6329901
6329999
64

*Siurblių, kitų siurblinės įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos
*Panaudota dotacija
*Katilinės aptarnavimo sąnaudos
*Krautuvo sąnaudos
*Krautuvo techninis aptarnavimas ir remontas
*Krautuvo degalų sąnaudos
*Matavimo prietaisų ir potencialiai pavojingų įrenginių patikra
*Įrengimų sąnaudos
*Gamybos objektų remontas
*Įrengimų remonto medžiagos
*Elektros generatoriaus degalai
*Kitos katilinės aptarnavimo sąnaudos
*Apsauga
*Ryšių paslaugos
*Mažavertis inventorius, ūkinės priemonės ir smulkios medžiagos
*Geriamas vanduo
*Šiukšlių išvežimas
*Valymo paslaugos
*Benzinas žoliapjovei
*Kitos sąnaudos
BENDROSIOS IR ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos
*Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos
*Petrašiūnų katilinės bendrosios ir administracinės sąnaudos
*Remontas ir eksplotacija
*Kanceliarinės sąnaudos (popierius, blankai, vokai ir kt.)
*Konsultacinės ir tyrimų sąnaudos
*Šilumos bazinės kainos projekto parengimo sąnaudos
*Auditas
*Aplinkos taršos dokumentacijos tvarkymas
*Buhalterinės apskaitos paslaugos
*Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo paslaugos
*Registrų centro paslaugos (leidžiami atskaitymai)
*Bankinių paslaugų sąnaudos
*Banko paslaugos (mokėjimo sąskaitos aptarnavimas)
*Draudimas
*Turto draudimas
*Transporto civilinės atsakomybės draudimas
*Veiklos civilinės atsakomybės draudimas
*Transporto priemonių KASKO draudimas
*Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
*Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
*Darbo užmokestis administracijai
*Priskaitymai socialiniam draudimui administracijai
*Atostogų rezervo visiems darbuotojams koregavimas
*Atostogų rezervo visiems darbuotojams koregavimas (be Sodros)
*Atostogų rezervo visiems darbuotojams koregavimas (tik Sodra) (neleidžiami atskaitymai)
*Atidėjinių išėjimo į pensiją išmokoms visiems darbuotojams koregavimas
*Veiklos mokesčių sąnaudos
*Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos
*Aplinkos teršimo iš mobilių taršos šaltinių mokesčio sąnaudos
*Valstybinės žemės nuomos mokestis
*Kitos bendrosios sąnaudos
*Informacinė nuoroda pilone prie gatvės
*Kitos
KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

6401
68
6800
68002
6802
68021
68022
6804
6805
69
6900
6901
777
8
81
811
8113
81130
811301
81138
811381
812
8121
81210
812101
812102
81217
812171
812172
8122
81220
812201
812202
81227
812271
812272
8123
81230
812301
81237
812371
8124
81240
812401
81247
812471
8600405
860040501
860040502
860040504
860040505
860040507
860040508
860040509
860040510
860040511

*Sąnaudos dėl skolų ir buhalterinių likučių koregavimų
PALŪKANŲ IR KITOS PANAŠIOS SĄNAUDOS
Įmonių grupės įmonėms suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos
*Patronuojančios Kauno energija AB paskolos palūkanų sąnaudos
Kitų suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos
*Banko paskolų palūkanų sąnaudos (Nordea suteikta paskola)
*Palūkanos pagal palūkanų apsikeitimo sandorį
Baudų ir delspinigių sąnaudos
Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę nuostoliai (neleidžiami atskaitymai)
PELNO IR PANAŠŪS MOKESČIAI
Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai
Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)
Užskaitymai dvišaliai
RAS Ilgalaikio turto paskaičiavimai
RAS Ilgalaikis turtas
RAS Nematerialusis ilgalaikis turtas
RAS Programinė įranga
RAS Programinės įrangos vertė amortizacijai skaičiuoti
RAS Programinės įrangos įsigijimo savikaina
RAS Programinės įrangos amortizacija
RAS Kitas ilgalaikis nematerialus turtas amortizacija (-)
RAS Materialusis ilgalaikis turtas
RAS Pastatai ir statiniai
RAS Statiniai, pastatai pradinė vertė nusidėvėjimui skaičiuoti
RAS Statiniai, pastatai įsigijimo savikaina
RAS Statiniai, pastatai įsigijimui gauta dotacija (-)
RAS Statiniai, pastatai nusidėvėjimas
RAS Pastatai statiniai nusidėvėjimas (-)
RAS Pastatai ir statiniai subsidijos amortizacija
RAS Mašinos ir įranga
RAS Mašinos ir įrengimai pradinė vertė nusidėvėjimui skaičiuoti
RAS Mašinos ir įrengimai įsigijimo savikaina
RAS Mašinos ir įrengimai įsigijimui gauta dotacija (-)
RAS Mašinos ir įrengimai nusidėvėjimas
RAS Mašinos ir įrengimai nusidėvėjimas (-)
RAS Mašinos ir įranga subsidijos amortizacija
RAS Transporto priemonės
RAS Transporto priemonės pradinė vertė nusidėvėjimui skaičiuoti
RAS Transporto priemonės įsigijimo savikaina
RAS Transporto priemonės nusidėvėjimas
RAS Transporto priemonės nusidėvėjimas (-)
RAS Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
RAS Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai pradinė vertė nusidėvėjimui skaičiuoti
RAS Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai įsigijimo savikaina
RAS Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai nusidėvėjimas
RAS Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai nusidėvėjimas (-)
RAS Nusidėvėjimas ir amortizacija
RAS Programinės įrangos amortizacijos sąnaudos
RAS Katilinių nusidėvėjimo sąnaudos
RAS Dūmtraukių metalinių nusidėvėjimo sąnaudos
RAS Vamzdynų nusidėvėjimo sąnaudos
RAS Kelių, aikštelių, šaligatvių, tvorų nusidėvėjimo sąnaudos
RAS Šilumos kiekio apskaitos prietaisų nusidėvėjimas
RAS Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių nusidėvėjimo sąnaudos
RAS Katilinių įrengimų, stacionariųjų garo katilų nusidėvėjimo sąnaudos
RAS Vandens šildymo katilų nusidėvėjimo sąnaudos

860040512
860040514
860040599
8700

RAS Siurblių, kitų siurblinės įrengimų nusidėvėjimo sąnaudos
RAS Transporto priemonių nusidėvėjimo sąnaudos
RAS Panaudota dotacija
RAS Ilgalaikio turto pradinių likučių įvedimo sąskaita

Priedas Nr. 2

SĄNAUDŲ GRUPAVIMAS PAGAL METODIKOJE NUMATYTAS SĄNAUDŲ GRUPES
SĄNAUDŲ KATEGORIJA
I.

ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS

I.1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

I.2.-...
II.

Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos
įsigijimu (nurodyti)
KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI
GAMINTI

II.1.

Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos

II.2.

Mazuto įsigijimo sąnaudos

II.3.

Medienos įsigijimo sąnaudos

II.4.-...
II...-...
III.
III.1.

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

III.2.-...

*Elektros generatoriaus degalai

III.2.-...

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

IV.
IV.1.

TIESIOGINĖS
SĄNAUDOS

VANDENS TECHNOLOGINĖMS
REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR
NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS
Vandens technologinėms reikmėms
įsigijimo sąnaudos

600300

600302
600406034

600303

IV.2.

Nuotekų tvarkymo sąnaudos

60030604

IV.3.-...

*Druska, reagentai
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)

60030606

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

KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS

VI.1.

Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo)
sąnaudos

60030602;600306
03;60030605

VI.2.

Energijos išteklių biržos operatoriaus
teikiamų paslaugų sąnaudos

600305

VI.3.

Laboratoriniai tyrimai

VI.4.-...

*Šilumos nuostoliai iki prisijungimo taško,
energijos balansavimo paslaugos (Kauno
energija AB)

60030601

VI.4.-...

*Tyrimai kietųjų dalelių kiekio

60030607

VI.4.-...

Kitos kintamosios sąnaudos (nurodyti)

VII.

NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS)
SĄNAUDOS

VII.1.

Plėtros darbų nusidėvėjimo sąnaudos

VII.2.

Prestižo nusidėvėjimo sąnaudos

VII.3.
VII.4.
VII.5.

Patentų, licencijų, įsigytų teisių
nusidėvėjimo sąnaudos
Programinės įrangos nusidėvėjimo
sąnaudos
Kito nematerialaus turto (nurodyti)
nusidėvėjimo sąnaudos

I.1

NETIESIOGI
NĖS
SĄNAUDOS

BENDROSIOS
SĄNAUDOS

NEPASKIRSTOM
OSIOS
SĄNAUDOS

VII.6.
VII.7.
VII.8.
VII.9.
VII.10.
VII.11.

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

VII.12.

Kitos paskirties pastatų, statinių
(vamzdynų) nusidėvėjimo sąnaudos

VII.13.

Administracinės paskirties pastatų, statinių
nusidėvėjimo sąnaudos

VII.14.
VII.15.
VII.16.

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

II.2.2

II.2.7
II.2.8

II.2.4
II.3.1

VII.17.

Mašinų ir įrengimų (vandens šildymo
katilų) nusidėvėjimo sąnaudos

II.3.2

VII.17.

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

II.3.4

VII.19.

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

VII.20.

Kitų mašinų ir įrengimų (nurodyti)
nusidėvėjimo sąnaudos

VII.21.

Kitos įrangos, prietaisų, įrankių, įrenginių
nusidėvėjimo sąnaudos

VII.22.
VII.23.
VII.24.
VII.25.
VII.26.
VII.27.
VIII.
VIII.1.
VIII.2.
VIII.3.

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
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

VIII.5.

Privažiavimo kelio remontas

VIII.6.

II.4.3;II.4.4,II.4.5.
...
II.5.2
II.6.2;II.6.3

Investicinio turto nusidėvėjimo sąnaudos

VIII.4.

VIII.5.

II.4.1

Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto,
aptarnavimo sąnaudos
Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos
objektams

VIII.7.

Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams

VIII.8.

Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos
punktams

600406031

60040908

600406033

VIII.9.

Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT

VIII.10.

Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems
objektams (nurodyti)

VIII.11.

Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų
eksploatacijos sąnaudos

VIII.12.

Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir
perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos

VIII.13.
VII.14.

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

VIII.15.

Mažaverčio inventoriaus sąnaudos

VIII.16.

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

VIII.17.
VIII.18.

Komunalinių paslaugų (elektros energija,
vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos
(ne administracinių patalpų)
Transporto priemonių eksploatacinės
sąnaudos

VIII.19.

Transporto priemonių kuro sąnaudos

VIII.20.

Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų
sąnaudos

VIII.21....

*Matavimo prietaisų ir potencialiai
pavojingų įrenginių patikra

VIII.21....

Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo
sąnaudos (nurodyti)

IX.

PERSONALO SĄNAUDOS

IX.1.

Darbo užmokesčio sąnaudos
Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybai sąnaudos
Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos
Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų
sąnaudos

IX.2.
IX.3.
IX.4.

600406104

600406011
600406012

60040602

60030401

6320701

60030402

6320702

60030405

IX.5.

Išeitinės pašalpos, kompensacijos

IX.6.

Apsauginiai ir darbo drabužiai

60030406

IX.7.

Kelionės sąnaudos
*Katilinės personalo privalomo sveikatos
tikrinimo sąnaudos
Kitos su personalu susijusios sąnaudos
(nurodyti)

60030407

IX.8.-…
IX.8.-…
X.

MOKESČIŲ SĄNAUDOS

X.1.

Žemės mokesčio sąnaudos

6321003

X.2.

Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos

6321001

X.3.

Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos

6321002

X.4.

Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos

X.5.

Žyminio mokesčio sąnaudos

X.6.
X.7. - ...

Energetikos įstatyme numatytų mokesčių
sąnaudos
Kitų mokesčių valstybei sąnaudos
(nurodyti)

XI.

FINANSINĖS SĄNAUDOS

XI.1.

Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos

XI.2.

Palūkanų sąnaudos

68002;68021;68022

XI.3.

Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų
perkainojimo įtakos sąnaudos

6401

XI.4.-...

Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti)

XII.

ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS

XII.1.

Teisinės paslaugos

6320402

XII.2.

Konsultacinės paslaugos

XII.3.

Ryšių paslaugos

XII.4.

Pašto, pasiuntinių paslaugos

XII.5.

Kanceliarinės sąnaudos

XII.6.

Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas

XII.7.

Profesinė literatūra, spauda

XII.8.

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

XII.9.

Patalpų priežiūros sąnaudos

XII.10. ...
XII.10. ...
XII.10. ...
XII.10. ...
XII.10. ...

*Aplinkos taršos dokumentacijos
tvarkymas

6320304

*Buhalterinės apskaitos paslaugos

6320306

*Vertybinių popierių sąskaitos tvarkymo
paslaugos
*Registrų centro paslaugos (leidžiami
atskaitymai)
*Šilumos bazinės kainos projekto
parengimo sąnaudos

600406102;63299
99

6320203

600406105;60040
6107;600406106

6320307
6320311
6320301

XII.10. ...

*Apsauga

600406101

XII.10. ...

*Benzinas žoliapjovei

600406108

XII.10. ...

*Kitos bendrosios ir administracinės
sąnaudos

63129

XII.10. ...

Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti)

XIII.
XIII.1.

RINKODAROS IR PARDAVIMŲ
SĄNAUDOS
Reklamos paslaugoms (produktams)
sąnaudos

XIII.2.

Privalomo vartotojų informavimo,
įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos

XIII.3.

Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos

XIII.4.

Rinkos tyrimų sąnaudos

XIII.5.
XIII.6.
XIII.7.
XIII.8.

Sąskaitų vartotojams parengimo,
pateikimo sąnaudos
Vartotojų mokėjimų administravimo,
surinkimo sąnaudos
Reprezentacijos sąnaudos
Švietimo ir konsultavimo sąnaudos**

XIII.8.4.

Infomacijos skelbimo spaudoje, radijuje,
televizijoje sąnaudos
Informacijos skelbimo interneto svetainėse
sąnaudos
Sąskaitų vartotojams parengimo,
pateikimo sąnaudos
Konsultacinių paslaugų sąnaudos

XIII.8.5.

Mokymų, renginių, seminarų sąnaudos

XIII.8.6.

Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos,
inventoriaus nuomos) sąnaudos

XIII.8.7.

Rinkos tyrimų sąnaudos

XIII.8.8....

Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos
(nurodyti)

XIII.9.-...

Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos
(nurodyti)

XIII.8.1.
XIII.8.2.
XIII.8.3.

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

XV.1.

Turto draudimo sąnaudos

6320601;6320604
6320602;6320603
;6320605

XV.2.

Veiklos rizikos draudimo sąnaudos

XV.3.

XV.5.

Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos
Audito (reguliuojamos veiklos ataskaitų)
sąnaudos
Audito (kito) sąnaudos

XV.6.

Skolų išieškojimo sąnaudos

XV.7.

Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos

XV.8.

XV.10.

Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos
Nurašytų karšto vandens apskaitos
prietaisų sąnaudos
Labdara, parama, švietimas

XV.11.

Beviltiškos skolos

XV.12.

Priskaitytos baudos ir delspinigiai

XV.13.

Tantjemos

XV.14.-...

Atidėjimų sąnaudos

63207041;63207042
;6320705

XV.14.-...

*Informacinė nuoroda pilone prie gatvės

6329901

XV.14.-...

Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti)

XV.4.

XV.9.

6320302

6804

Priedas Nr.3
ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SKAIČIAVIMO
LAIKOTARPIŲ SĄRAŠAS
Laikotarpis, Komisijos
Eil. Nr.
Ilgalaikio turto grupės
metais
nutarimas*
I.
NEMATERIALUSIS TURTAS
I.1.
spec. pograminė įranga
4
II.1.
ŽEMĖ
II.2.
PASTATAI IR STATINIAI
II.2.2.
katilinės
50
keliai, aikštelės, šaligatviai ir
II.2.4.
27
tvoros
II.2.7.
dūmtraukiai metaliniai
25
II.2.8.
vamzdynai
30
II.3.
MAŠINOS IR ĮRANGA
katilinių įrengimai ir
II.3.1.
16
stacionarinieji garo katilai
II.3.2.
vandens šildymo katilai
16
II.3.4.
siurbliai ir kita siurblinė įranga
10
KITI ĮRENGINIAI,
II.4.
PRIETAISAI IR ĮRANKIAI
šilumos (atsiskaitomieji ir
II.4.1.
neatsiskaitomieji) apskaitos
7
prietaisai
II.4.3.
kuro svėrimo svarstyklės
15
džiovinimo spinta (biokuro
II.4.4.
4
laboratorija)
RAS Vaizdo kamera su vauzdo
II.4.5.1
4
įrašymo įrenginiu
II.4.5.2
RAS Lygintuvas Handy Stick
4
II.4.5.3
RAS Aukšto slėgio plovykla
4
II.4.5.4
RAS Vakuuminis dulkių siurblys
4
II.4.5.5
RAS Telefonas Samsung S4 Mini
4
II.4.5.6
RAS Skalbyklė
4
RAS Savaeigė benzininė
II.4.5.7
4
vejapjovė Makita
II.4.5.8

RAS Šlavimo mašina Starmix 477

4

II.4.5.9
II.4.5.10
II.5.

RAS Pelenų konteineris
RAS Pelenų konteineris
TRANSPORTO PRIEMONĖS
kitos transporto priemonės
Krautuvas CASE 721F
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
biuro įranga

4
4

II.5.2
II.6.
II.6.2.
II.6.3.1

RAS Iškaba Biokuro katilinė

10
6
4

-

-

II.6.3.2
4
RAS Šaldytuvas WHIRPOOL
* - Komisijos nutarimas, kuriuo suderintas konkretus IT nusidėvėjimo skaičiavimo laikotarpis.

