
UAB “LAZDIJ Ų ŠILUMA” REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS LAISVOS FORMOS APRAŠAS 
 

NAUDOJAMI PRINCIPAI 
 
UAB“Lazdijų šiluma“, kurios finansiniai metai yra kalendoriniai metai, įgyvendindama apskaitos atskyrimą, 
vadovaujasi šiais principais: 
   Priežastingumo – ataskaitinio laikotarpio pajamas, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus 
tiesiogiai arba netiesiogiai paskirsto verslo vienetams ir paslaugoms atitinkamai pagal 
veiklas ,kurios nulėmė tų pajamų uždirbimą, sąnaudų atsiradimą, turto įsigijimą ar įsipareigojimų atsiradimą; 
   Kaupimo – ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sąnaudas įtraukia į reguliavimo apskaitos sistemą ir paskirsto verslo 
vienetams ir paslaugoms, vadovaujantis pajamų uždirbimo faktu ir neatsižvelgdamas į pinigų gavimo ir išmokėjimo 
faktą; 
   Objektyvumo – per ataskaitinį laikotarpį uždirbtų pajamų, patirtų sąnaudų, turto ir įsipareigojimų paskirstymą verslo 
vienetams ir paslaugoms atlieka nesiekdamas iškreipti bet kurios paslaugos ar verslo vieneto ataskaitinio laikotarpio 
rezultatų; 
    Pastovumo -  skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais taikoma ta pati Reguliuojamos apskaitos sistema, išskyrus 
atvejus , kai: 
        dėl įvykusių reikšmingų įvykių ar aplinkybių reikia naudojamos reguliavimo apskaitos sistemos loginių pakeitimų; 
        Reguliuojančioji institucija reikalauja pakeisti taikomą Reguliavimo apskaitos sistemą; 
    Skaidrumo – ataskaitinio laikotarpio pajamų, sąnaudų, turto ir įsipareigojimų paskirstymą verslo vienetams ir 
paslaugoms atlieka taip, kad ataskaitinio laikotarpio suvestinėse būtų galima aiškiai, skaidriai nustatyti 
pajamas,sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus pagal verslo vienetus ir paslaugas; 
     Naudingumo – rengiama tokia Reguliavimo apskaitos sistema, kurios teikiama informacija būtų išsami; 
     Patikimumo- pateikiama informacija tiksliai atspindėtų finansinę būklę, joje nebūtų reikšmingų klaidų ir 
nukrypimų. 
 
 

REGULIAVIMO APSKAITOS ATSKYRIMO TVARKA 
 
 

1.VALDOMŲ CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMŲ(toliau- CŠT) 
NUSTATYMAS 
 
UAB“Lazdijų šiluma“ valdomos CŠT yra trys: 
- Lazdijų katilinė  - realizuota šilumos per metus (2012m.) 11791 MWh; 
- Veisiejų katilinė Nr.1- realizuota šilumos per metus(2012m.) 3989 MWh; 
- Veisiejų katilinė Nr.2 – realizuota šilumos per metus(2012m.) 201 MWh. 
Remiantis Metodikos 16 punktu ir vykdant Metodikoje nustatytą apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, šilumos 
tiekimo sistemos, kuriose realizuojama mažiau kaip po 10 GWh šilumos per metus, priskirtas turtas, įsipareigojimai, 
pajamos ir sąnaudos apjungiamos kaip viena sistema. Todėl Veisiejų katilinė Nr.1 ir Veisiejų katilinė Nr.2 yra 
apjungiamos. Taip lieka dvi CŠT: 
- Lazdijų katilinė (11791 MWh); 
- Veisiejų katilinė (4190 MWh). 

 
2.VERSLO VIENETAI IR JŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS 
 
Įmonė, vykdydama apskaitos atskyrimą, ataskaitinio laikotarpio pajams, sąnaudas, turtą ir įsipareigojimus paskirsto 
pagal šiuos verslo vienetus: 
 
 2.1. Šilumos gamybos veiklos verslo vienetas: 
    2.1.1 šilumos produktas; 
    2.1.2 rezervinės galios palaikymas centralizuoto šilumos tiekimo sistemai; 
 
 2.2. Šilumos perdavimo veiklos verslo vienetas 
    2.2.1 šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais; 
 
 2.3. Mažmeninio aptarnavimo veiklos verslo vienetas; 
 
 2.4. Karšto vandens tiekimo verslo vienetas 
    2.4.1 karšto vandens tiekimas; 
    2.4.2 karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas; 
 
2.5 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas 
    2.5.1 pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra; 
    2.5.2 pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija; 
 



2.6 Kitos nereguliuojamos veiklos verslo vienetas 
    2.6.1 transporto ir pastatų nuoma; 
    2.6.2 kitos paslaugos vartotojams. 
 
Kiekvieno verslo vieneto paslaugų (produktų) sąrašas su aprašymu pateikiami priede Nr.1. 
 
 
3. SĄSKAITŲ PLANO PARENGIMAS 
 
 
  Siekiant kuo tiksliau vykdyti reguliuojamą apskaitą, UAB „Lazdijų šiluma“ 
tikslina  sąskaitų planą. Tikslinama sąnaudų sąskaitos. Jos grupuojamos pagal verslo vienetus ir jų teikiamas paslaugas. 
Detalus sąskaitų planas pateikiamas priede Nr.2. 
 
 
4. SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS 
 
 UAB „Lazdijų šiluma“ veikloje patiriamas sąnaudas nustato vadovaudamasi buhalterinės apskaitos registruose 
užfiksuotais įrašais. Darydama buhalterinius įrašus iš pirminių dokumentų, sąnaudas paskirsto tiesioginiai (jei jos 
naudojamos viename Metodikos nustatytame produkte ir vienoje CŠT) ir netiesiogiai ( jei jos naudojamos keliuose 
Metodikos nustatytuose produktuose ar keliose CŠT). Netiesioginės sąnaudos bus paskirstomos naudojant sąnaudų 
nešiklius ( nešiklių sąrašas pridedamas priede Nr.3). 
  Registruojant buhalterinėje apskaitoje sąnaudas sąnaudų sąskaitose, kiekviena jų yra priskiriama dar ir atitinkamam 
išlaidų straipsniui (pvz. kuras šildymui, elektra technologijai,vanduo karšto vandens ruošimui, darbo užmokestis, 
socialinis draudimas, nusidėvėjimas, prietaisų patikra, remontas, turto, aplinkos mokesčiai, degalai transportui, 
medžiagos, mažavertis inventorius,draudimas ir t.t.) tam, kad, vykdant Reguliuojamą apskaitą , lengviau būtų sąnaudas 
paskirstyti sąnaudų grupėms ir pogrupiams.   
  Bendrosios sąnaudos paskirstomos verslo vienetams ir paslaugoms pagal atitinkamam verslo vienetui ir konkrečiai 
paslaugai priskirtą tiesioginių ir netiesioginių sąnaudų sumą. 
   
 
5. BALANSO STRAIPSNIŲ PRISKYRIMAS REGULIAVIMO APSKAITOS GRUPĖMS IR POGRUPIAMS 
 
   Balanso straipsnių grupavimas reguliavimo apskaitoje iš esmės atitinka balanso straipsnių grupavimą, numatytą 2- 
jame Verslo apskaitos standarte „Balansas“. 
   Kiekviena Didžiosios knygos sąskaita priskiriama straipsniui po to grupei ir pogrupiui. 
 
6. ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO VIENETŲ PRISKYRIMAS 
REGULIUOJAMOS APSKAITOS GRUPĖMS IR POGRUPIAMS BEI VERSLO VIENETAMS 
 
6.1. Ilgalaikio materialiojo(toliau – IMT) ir nematerialiojo (toliau – INT) turto vienetų sąrašo parengimas 
    6.1.1 į sąrašą įtraukiami visi turto vienetai, kuriuos įmonė valdė ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir įgijo ataskaitinio 
laikotarpio metu,t.y. įtraukiamas ir ataskaitinio laikotarpio metu parduotas arba nurašytas turtas; 
    6.1.2 IMT ir INT vienetai yra skirstomi pagal Metodikos 4 priedą į turto grupes ir pogrupius. 
   
    6.2 IMT ir INT vienetų informacijos pateikimas 
Įmonė pateikia informaciją apie kiekvieno turto vieneto vertę pagal lėšų šaltinius(pvz., nuosavos lėšos, Europos 
Sąjungos parama ir pan.). 
 
Ilgalaikio turto vertė verslo vienetams  priskiriama tiesiogiai (jei turtas naudojamas konkrečiai paslaugai teikti ar 
konkretaus verslo vieneto veiklai užtikrinti vienoje CŠT) ir netiesiogiai ( jei turtas naudojamas keliuose verslo 
vienetuose ar kelioms paslaugoms teikti, ar naudojamas keliose CŠT). Netiesiogiai skirstant naudojami nešikliai 
(priedas Nr.3). Kai ilgalaikis turtas naudojamas bendroje veikloje, turto vertė verslo vienetams ir paslaugoms 
paskirstoma proporcingai pagal jiems tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtą ilgalaikio turto vertę. 
 
 
7. PAJAMŲ PASKIRSTYMAS PASLAUGOMS 
 
Pirmiausiai pajamos paskirstomos pagal valdomas sistemas. Toliau kiekvienos CŠT sistemos pajamos skirstomos 
sekančiai:  
- šilumos gamybos paslaugos pajamos; 
- šilumos perdavimo paslaugos pajamos; 
- mažmeninio aptarnavimo paslaugos pajamos; 
- karšto vandens tiekimo pajamos; 
- pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros pajamos; 
- kitos nereguliuojamos veiklos paslaugų pajamos. 



 
Įmonės buhalterinėje apskaitoje, registruojant ūkines operacijas iš pirminių dokumentų, pajamos iš karto yra 
paskirstomos konkrečiai CŠT ir paslaugai. 
 
 
8. PERSONALO PASKIRSTYMAS PASLAUGOMS 
 
Įmonė kiekvieną darbuotoją pagal jo atliekamas funkcijas priskiria šia tvarka: 
- Darbuotojai, kurie dalyvauja teikiant vieną paslaugą vienoje CŠT sistemoje, priskiriami tai paslaugai tiesiogiai; 
- Darbuotojai, kurie dalyvauja teikiant kelias paslaugas ar keliose CŠT sistemose, priskiriami paslaugoms 

netiesiogiai, naudojant nešiklius (priedas Nr.3). 
- Darbuotojai, kurie dalyvauja administracijos veikloje, priskiriami paslaugoms proporcingai, atsižvelgiant į 

paslaugoms tiesiogiai ir netiesiogiai priskirto personalo skaičiui. 
 
 
9. NEŠIKLIŲ REIKŠMIŲ NUSTATYMAS 
 
Įmonė pasirinko periodinį ( kartą per ataskaitinį laikotarpį ) paskirstymo nešiklų skaitinių reikšmių nustatymo būdą: 
ataskaitinio laikotarpio metu pasirenkamas mėnesio trukmės laikotarpis, kurio metu renkama informacija reikalinga 
paskirstymui. 
Nešiklių sąrašas pateikiamas priede Nr.3. 
   
 10. BALANSO STRAIPSNIŲ PASKIRSTYMAS 
 
10.1.Turto ir įsipareigojimų paskirstymas 
 
  Turto ir įsipareigojimų straipsniai verslo vienetams gali būti priskiriami tiesiogiai – kai balanso straipsnio elementas 
yra naudojamas konkretaus verslo vieneto veikloje- 
Ir netiesiogiai- kai balanso straipsnio elementas nėra tiesiogiai naudojamas konkretaus verslo vieneto veikloje.  
 IMT ir INT paskirstymas aprašytas šio aprašo 6-ame punkte. 
 Jeigu trumpalaikio turto elementai tiesiogiai nenaudojami verslo vienetui ir paslaugai teikti, kiekvieno tokio turto 
vertė priskiriama verslo vienetams ir paslaugoms, naudojant atitinkamus turto nešiklius (priedas Nr.3) 
 Pinigus ir pinigų ekvivalentus įmonė paskirsto verslo vienetams ir paslaugoms proporcingai atitinkamiems verslo 
vienetams ir paslaugoms priskirtoms ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms. 
  Įsipareigojimus įmonė paskirsto tiesiogiai pagal tai, kurių paslaugų, sudarančių verslo vienetus, teikimui tie 
įsipareigojimai yra naudojami. Jei šių įsipareigojimų negalima tiesiogiai priskirti paslaugoms, jie paskirstomi 
naudojant atitinkamus įsipareigojimų nešiklius (priedas Nr.3) 
   Trumpalaikiai įsipareigojimai paskirstomi tiesiogiai tiems verslo vienetams ir paslaugoms, kurių veiklai užtikrinti jie 
naudojami. Jei negalima priskirti tiesiogiai, naudojamo įsipareigojimų nešikliai: 
- finansinės skolos paskirstomos verslo vienetams ir paslaugoms proporcingai tiems verslo vienetams ir paslaugoms 

priskirtoms ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms. 
-  ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis paskirstoma verslo vienetams ir paslaugoms proporcingai pagal tiems verslo 
vienetams priskirtą ataskaitiniu laikotarpiu atitinkamo turto, kuriam įsigyti buvo naudojama ilgalaikė paskola, likutinę 
vertę. 
  - su darbo santykiais susiję įsipareigojimai paskirstomi verslo vienetams ir paslaugoms proporcingai pagal tiems 
verslo vienetams ir paslaugoms ataskaitiniu laikotarpiu priskirtą personalo sąnaudų sumą. 
   -kitos mokėtinos sumos paskirstomos verslo vienetams ir paslaugoms  naudojant įsipareigojimų nešiklius. 
   - atidėjimai paskirstomi tiesiogiai verslo vienetams ir paslaugoms arba naudojant nešiklius. 
10.2. Nuosavo kapitalo paskirstymas 
 
 
 

  
 
 
       
 
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 



        Priedas Nr.1  
  
                                                                                                                                                                               
 

Verslo paslaugų aprašymas 
 

               1.   Šilumos gamybos veiklos verslo vienetas. 
         Šilumos gamyba –tai nepertraukiamas vartotojų aprūpinimas šiluma patalpų šildymui ir karšto vandens gamybai. 
Bendrovės pagaminta šilumos energija tiekiama Lazdijų ir Veisiejų miestų centralizuotos šilumos vartotojams. 
         Bendrovė eksploatuoja tris katilines; dvi didesnes ir vieną mažą, sezoninę, kuri gamina tik šilumą patalpų 
šildymui. Bendras katilinių projektinis galingumas 26,7 MW.  Per metus vidutiniškai pagaminame apie 19 tūkst. MWh. 
Pagrindinis kuras –medienos drožlės. 
  
              2.  Šilumos  perdavimo veiklos verslo vienetas. 
         Bendras eksploatuojamų termofikacinių šilumos tinklų ilgis 8,7 km, kuriais šiluma aprūpinami 1192 vartotojai, iš 
kurių  gyventojai sudaro 94.3 %. 
 
              3. Mažmeninio aptarnavimo veiklos verslo vienetas.   
         Bendrovė realizuoja per metus apie 16,0 tūkst. MWh šiluminės energijos. 62-63% realizuotos šilumos yra 
parduodama gyventojams, kur apie 73-75% sudaro patalpų šildymo šiluma.  Likusi parduota šiluma suvartojama  karšto 
vandens ruošimui ir temperatūros palaikymui. Bendrovė pati apskaičiuoja ir parengia sąskaitas atsiskaitymui su  
vartotojais. 
 
               4. Karšto vandens tiekimo verslo vienetas. 
         Bendrovė yra ir karšto vandens tiekėjas. Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal 
vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Nupirktos šilumos kiekis, 
karšto vandens pašildymui, yra paskaičiuojamas pagal normatyvus patvirtintus  Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos.  Karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti tesės aktų  nustatytus 
reikalavimus. 
          Šilumos tiekėjas savo lėšomis įrengia atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus, užtikrina jų tinkamą 
techninę būklę, nustatytą matavimų tikslumą ir organizuoja patikrą. Šių apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros  ir 
patikros sąnaudos įtraukiamos į karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį, kurį tvirtina Lazdijų rajono 
savivaldybė. 
 
              5. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas. 
          Bendrovė yra ir šildymo bei karšto vandens sistemų prižiūrėtoja. Ji vykdo pastatų šildymo ir karšto vandens 
sistemų einamąją priežiūrą ir rekonstrukciją.  Šios verslo veiklos išlaidos yra dengiamos pagal savivaldybės tarybos  
nustatytą kainą.  Kaina yra paskaičiuota pagal komisijos patvirtintą metodiką. 
 
              6. Kitos nereguliuojamos veiklos verslo vienetas. 
          Bendrovė turi transporto ir kitos technikos. Ši technika  yra nuomojama kitiems vartotojams, pagal pateiktus 
prašymus . Nuomos kainos yra paskaičiuotos  pagal faktines išlaidas, įvertinant pelno mokestį. Kainos yra patvirtintos 
bendrovės direktoriaus įsakymu. Pagal prašymus yra išnuomojamos ir laisvos patalpos. Pagal vartotojų prašymus, 
atliekame vartotojams priklausančių šilumos punktų priežiūrą ir einamąjį remontą.  
           Savo kompetencijos galimybėse, administracija organizuoja ir kitų paslaugų atlikimą. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priedas Nr.: 2 
                                                                                                                                                                               

SĄSKAIT Ų PLANAS 
 

 
Numeris 

 
Pavadinimas 

 
11 Nematerialus turtas 
114 Kompiuterinės programos 
1140 Kompiuterinių programų savikaina 
1148 Kompiuterinių programų amortizacija 
12 Materialusis ilgalaikis turtas 
120 Žemė 
1200 Žemės savikaina 
1201 Perkainojimas 
121 Pastatai ir statiniai 
1210 Pastatų ir statinių savikaina 
1217 Pastatų ir statinių nusidėvėjimas 
122 Transporto priemonės 
1220 Transporto priemonių savikaina 
1227 Transporto priemonių nusidėvėjimas 
123 Kita įranga, prietaisai, įrankiai 
1230 Kitos įrangos, prietaisų savikaina 
1237 Kitos įrangos, prietaisų amortizacija 
124 Mašinos ir įrengimai 
1240 Mašinų ir įrengimų savikaina 
1247 Mašinų ir įrengimų amortizacija 
125 Nebaigta statyba 
1250 Nebaigtos vykdyti sutartys 
20 Atsargos, išankstiniai apmokėjimai 
201 Atsargos 
2010 Medžiagos 
2011 Menkavertis inventorius 
2012 Nebaigta statyba 
2014 Atsarginės dalys 
2015 Technologinis kuras 
2016 Kuras autotransportui 
2017 Rezervinis kuras 
2019 Prekės, skirtos perparduoti 
202 Išankstiniai apmokėjimai 
2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 
2023 Išankst. apmok. biudž. 
2024 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos 
24 Per vienerius metus gautinos sumos 
241 Pirkėjų įsiskolinimas 
2410 Pirkėjų įsiskolinimas (šil.k.v.e.) 
2411 Pirkėjų įsiskolinimas (Lt) 
2413 Abejotinos skolos (šil.k.v.e.) 
2414 Pradelstas įsiskolinimas 
243 Kitos gautinos sumos 
2431 Gautinas PVM 
2432 Biudžeto skola įmonei 
24321 Avansas kompensacijos už šilumą 
24322 PVM kompensacija 13 proc. 
2433 Neatskaitomas PVM 
2434 Kitos gautinos skolos 
2435 Atsakingi asmenys 
27 Pinigai bankuose ir kasoje 
271 Sąskaitos bankuose 
2711 Sąskaitos bankuose (Lt) 
2712 Sąskaitos bankuose (EUR) 
272 Kasa 
2721 Kasa (Lt) 
273 Pinigai kelyje 



30 Kapitalas 
301 Įstatinis kapitalas 
33 Rezervai 
331 Privalomasis 
332 Savoms akcijoms įsigyti 
333 Kiti rezervai 
34 Nepaskirstytasis pelnas 
341 Nepask. ataskaitinių metų pelnas 
342 Nepask. ankstesnių metų pelnas 
35 Dotacijos ir subsidijos 
351 Gautos dotacijos ir subsidijos 
35101 Proj. BPD-2004-ERPF-1.21-05-06/0016 
35102 LAAIF biokuro g. proc. mechanizavim. 
39 Pajamų ir sąnaudų suvestinė 
40 Po 1 m. mokėtinos sumos ir ilg. įsip. 
401 Finansinės skolos 
4011 Lizingo ar pan. įsipareigojimai 
4012 Kredito įstaigoms 
4013 Kitos finansinės skolos 
44 Per vienerius metus mokėtinos sumos 
441 Ilgalaikių skolų einamųjų m. dalis 
4410 Lizingo ir kt. pan. įsipar. (suminė) 
4411 Lizingo ir kt. pan. įsipareigojimai 
4412 Prekybos skolos 
4413 Kitos skolos 
442 Finansinės skolos 
4421 Kredito įstaigoms 
4422 Kitos skolos 
443 Skolos tiekėjams 
4431 Skolos tiekėjams (Lt) 
4432 Skolos tiekėjams (EUR) 
444 Gauti išankstiniai apmokėjimai 
445 Pelno mokesčio įsipareigojimai 
446 Su darbo santykiais susiję įsip. 
4461 Mokėtinas darbo užmokestis 
4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 
4463 Mokėtinos socialinio draudimo įmok. 
4464 Mokėtinos garantinio fondo įmokos 
4465 Kitos išmokos dirbantiesiems 
4466 Atostoginių kaupimai 
4467 Atlyginimų pervedimai į korteles 
4468  6 proc. nuo biuletenių 
4469 Sodra nuo autorinio 
4470 Deponuotas darbo užmokestis 
448 Kitos mokėtinos sumos 
4481 Mokėtini dividendai 
4483 Sukauptos sąnaudos 
4484 Mokėtinas PVM 
4485 Kiti mokėtini mokesčiai biudžetui 
4486 Kitos mokėtinos sumos 
4487 Profsąjungos mokestis 
50 Pardavimo pajamos 
500 Pardavimo pajamos 
5001 Pardavimo pajamos (Lazdijai) 
5002 Pardavimo pajamos (Veisiejai) 
52  Kitos veiklos pajamos 
521 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas 
522 Kitos netipinės veiklos pajamos 
524 Nuomos pajamos 
525 Džiovyklos pajamos 
526 Kiti pardavimai 
53 Finansinės veiklos pajamos 
533 Baudų ir delspinigių pajamos 
535 Palūkanų pajamos 



536 Teigiama valiutos kursų įtaka 
539 Kitos fin-invest. Veiklos pajamos 
54 Pagautė 
60 Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 
600 Parduotų prekių ir atliktų darbų savikaina 
6000 Parduotų prekių savikaina 
60001 Išlaidos gamybai 
600010 Kintamos gamybos išlaidos 
6000101 Kintamos gamybos išlaidos (Lazdijai) 
6000102 Kintamos gamybos išlaidos (Veisiejai) 
600011 Pastovios gamybos išlaidos 
6000111 Pastovios gamybos išlaidos (Lazdijai) 
6000112 Pastovios gamybos išlaidos (Veisiejai) 
60002 Perdavimo savikaina 
600020 Kintamos perdavimo išlaidos 
6000201 Kintamos perdavimo išlaidos (Lazdijai) 
6000202 Kintamos perdavimo išlaidos (Veisiejai) 
600021 Pastovios perdavimo išlaidos 
6000211 Pastovios perdavimo išlaidos (Lazdijai) 
6000212 Pastovios perdavimo išlaidos (Veisiejai) 
60003 Mažmeninis aptarnavimas (anksčiau pardavimo savikaina) 
600030 Kintamos mažmeninės aptarnavimo išlaidos  
6000301 Kintamos mažmeninės aptarnavimo išlaidos (Lazdijai) 
6000302 Kintamos mažmeninės aptarnavimo išlaidos (Veisiejai) 
600031 Pastovios mažmeninės aptarnavimo išlaidos 
6000311 Pastovios mažmeninės aptarnavimo išlaidos (Lazdijai) 
6000312 Pastovios mažmeninės aptarnavimo išlaidos (Veisiejai) 
60012 Karšto vandens savikaina 
600120 Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas 
6001201 Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas (Lazdijai) 
6001202 Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas (Veisiejai) 
600121 Karšto vandens tiekimas 
6001211 Karšto vandens tiekimas (Lazdijai) 
6001212 Karšto vandens tiekimas (Veisiejai) 
60014 Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 
6001401 Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (Lazdijai) 
6001402 Šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (Veisiejai) 
60020 Netiesioginės sąnaudos 
61 Veiklos sąnaudos 
611 Bendrosios ir administracinės sąnaudos 
6110 Administracinės sąnaudos 
61101 Administracinės sąnaudos 
6119 Sąnaudos nemažinančios pelno mokesčio 
61191 Sąnaudos nemažinančios pelno mokesčio 
62 Kitos veiklos sąnaudos 
621 Ilgalaikio turto perleidimo nuost. 
622 Kitos sąnaudos 
624 Nuomos savikaina 
625 Džiovyklos sąnaudos 
626 Pardavimų savikaina 
63 Finansinės veiklos sąnaudos 
630 Palūkanų sąnaudos 
635 Baudų ir delspinigių sąnaudos 
636 Neigiama valiutos kursų įtaka 
639 Kitos fin.- invest. Veiklos sąnaudos 
64 Netekimai 
65 Pelno mokesčiai 
651 Ataskaitinių metų pelno mokesčiai 
652 Pervedimai į atidėtuosius pelno mok 
70 Darbinė sąskaita 
71 Perdirbimas 
80 Sodra (skirstomoji) 
81 Garantinis fondas (skirstomoji) 
  



  PRIEDAS Nr.3 

 ILGALAIKIO TURTO NEŠIKLIAI 

   
PASKIRSTYMO 
CENTRAS NEŠIKLIS PAAIŠKINIMAS 

      

Transporto valdymo 
veiklų grupė darbo laikas 

kadangi įmonė yra maža ir 
turi nedaug transporto, todėl 
negalime taikyti 
rekomenduojamo nešiklio,tad 
pasirinkome darbo laiką 

Eksploatacijos veiklų 
grupė darbo laikas 

yra turto, kuris naudojamas 
tai pačiai paslaugai teikti, 
tačiau keliose CŠT,todėl 
įvedam naują paskirstymo 
centrą 

Infrastruktūros valdymo 
ir eksploatacijos veiklų 
grupė 

aptarnaujamoms paslaugoms 
tiesiogiai priskirta turto vertė pagal rekomendacijas 

Gedimų šalinimo veiklos 
grupė darbo laikas tiksliausiai atspindėtų 

Paslaugų teikimo veiklų 
grupė 

aptarnaujamoms paslaugoms 
tiesiogiai priskirta sąnaudų vertė tiksliausiai atspindėtų 

materialinio aprūpinimo 
veiklų grupė 

aptarnaujamoms paslaugoms 
tiesiogiai priskirta sąnaudų vertė pagal rekomendacijas 

Atsiskaitymų ir apskaitos 
veiklos grupė 

Verslo vienetams konkrečiai 
CŠT priskirtų pajamų dalis tiksliausiai atspindėtų 

      
 
 
 
 

  PRIEDAS Nr.3 

 SĄNAUDŲ, PERSONALO NEŠIKLIAI 

   
PASKIRSTYMO 
CENTRAS NEŠIKLIS PAAIŠKINIMAS 

      

Transporto valdymo 
veiklų grupė darbo laikas 

kadangi įmonė yra maža ir 
turi nedaug transporto, todėl 
negalime taikyti 
rekomenduojamo nešiklio,tad 
pasirinkome darbo laiką 

Eksploatacijos veiklų 
grupė darbo laikas 

yra turto, kuris naudojamas 
tai pačiai paslaugai teikti, 
tačiau keliose CŠT,todėl 
įvedam naują paskirstymo 
centrą 

Infrastruktūros valdymo 
ir eksploatacijos veiklų 
grupė 

aptarnaujamoms paslaugoms 
tiesiogiai priskirta turto vertė pagal rekomendacijas 



Gedimų šalinimo veiklos 
grupė darbo laikas tiksliausiai atspindėtų 

Paslaugų teikimo veiklų 
grupė 

aptarnaujamoms paslaugoms 
tiesiogiai priskirta sąnaudų vertė tiksliausiai atspindėtų 

materialinio aprūpinimo 
veiklų grupė 

aptarnaujamoms paslaugoms 
tiesiogiai priskirta sąnaudų vertė pagal rekomendacijas 

Atsiskaitymų ir apskaitos 
veiklos grupė 

Verslo vienetams konkrečiai 
CŠT priskirtų pajamų dalis tiksliausiai atspindėtų 

      
 
 

PRIEDAS NR.3   

TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ NEŠIKLIAI 
 
 

BALANSO STRAIPSNIS NEŠIKLIS 

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOK ĖJIMAI 

Medžiagos 
Medžiagų sąnaudų (VII.6-10 sąnaudų pogrupiai)priskirtų verslo vienetams 
dalis 

Menkavertis inventorius 
Medžiagų sąnaudų (VII.12 sąnaudų porupiai)priskirtų verslo vienetams 
dalis 

Atsarginės dalys 
Medžiagų sąnaudų (VII.16 sąnaudų pogrupiai)priskirtų verslo vienetams 
dalis 

Kuras autotransportui 
Medžiagų sąnaudų (VII.17 sąnaudų pogrupiai)priskirtų verslo vienetams 
dalis 

Išankstiniai apmokėjimai Verslo vienetams priskirtų sąnaudų dalis 

PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 

Pirkėjų įsiskolinimas Verslo vienetams priskirtų pajamų dalis 

Kitos gautinos sumos Verslo vienetams priskirtų pajamų dalis 

PINIGAI IR PINIG Ų EKVIVALENTAI 

Pinigai bankuose ir kasoje Verslo vienetams priskirtų sąnaudų dalis 

PO VIENERIŲ METŲ MOK ĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

Finansinės skolos Verslo vienetams priskirto turto, kuriam įsigyti panaudota paskola dalis 

PER VIENERIUS METUS MOK ĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 

Ilgalaikių skolų einamoji metų dalis Verslo vienetams priskirto turto, kuriam įsigyti panaudota paskola dalis 

Finansinės skolos Verslo vienetams priskirtų palūkanų sąnaudų (X.2sąnaudų pogrupis)dalis 

Skolos tiekėjams 
Verslo vienetams priskirtų sąnaudų (išskyrus VIII,IX,X sąnaudų grupes) 
dalis 

Gauti išankstiniai apmokėjimai Verslo vienetams priskirtų pajamų dalis 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Personalo sąnaudų,priskirtų verslo vienetus sudarančioms paslaugoms,dalis 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 
įsipareigojimai 

Verslo vienetams priskirtų sąnaudų (išskyrus VIII,IX,X sąnaudų 
grupes)dalis 

 
 
 
 
 



 ILGALAIKIO TURTO NUSIDĖVĖJIMO SKAIČIAVIMO LAIKOTARPI Ų SĄRAŠAS PRIEDAS Nr.4 
  laikotarpis,metais 

Eil.Nr ILGALAIKIO TURTO GRUPĖS NUO 2014- 01- 01  
      
I. PASTATAI   
  katilinės 50 
  konteinerių katilinių ir siurblinių pastatai 40 
  kiti pastatai:   
  medienos smulkinimo priestatai 20 
  skysto kuro(mazuto)patalpos 30 
  medienos džiovyklos 30 
  katilinės priestatai 30 
  drožlių pastogės 30 
  sandėlio priestatai 25 
  mechaninių dirbtuvių priestatai 50 
  administraciniai pastatai 50 
  priešgaisriniai rezervuarai 40 
  sandėlis(siurblinė),priestatai(garažai,dirbtuvės) 30 
II. MAŠINOS IR ĮRENGIMAI   
  katilinių įrenginiai ir stacionariniai garo katilai 16 
  vandens šildymo katilai 16 
  šilumos punktai,mazgai,moduliai 15 
  siurbliai ir kita siurblinė įranga 10 
  Šilumos apskaitos prietaisai 7 
  kitos mašinos ir įrengimai   
  traktoriai,ekskavatoriai 5 
  medienos smulkintuvai,manipuliatorius 15 
  plovykla aukšto slėgimo 10 
  tekinimo staklės 15 
  karšto vandens skaitikliai 7 
  ultragarsiniai vandens kiekio skaitikliai  5 
  vandens šildytuvai 15 
  dažnio keitikliai 15 
  kalkių nuosėdų valytuvai 15 
  lauko elektros tinklai 15 
  šildymo karšto vandens reguliatoriai 15 
  automatiniai jungikliai su el.pavara 20 
  hidraulinis skaldytuvas 15 
  kondensato nuvedėjai 15 
  telefonų stotelė 25 
  skysčio rezervuarai 15 
  Ciklonai 15 
  karšto vandens skaitiklių nuskaitymo sistema 8 
  rutuliniai garo ventiliai 15 
  vandens bakai 5 
  svarstyklės (biokuro) 15 
III. ĮRENGINIAI,STATINIAI,GR ĘŽINIAI   
  mazuto rezervuarai 22 
  keliai,aikštelės,šaligatviai,tvoros 27 
  dūmtraukiai mūriniai,gelžbetoniniai 45 
  dūmtraukiai metaliniai 25 
  kiti įrenginiai:   
  automatiniai vandens minkštinimo įrenginiai 15 
  skysto kuro įrenginiai 15 
IV. VAMZDYNAI 30 
V. TRANSPORTO PRIEMONĖS 7 



VI. NEMATERIALUS TURTAS 3 
VII. KITAS TURTAS   

  kampiniai šlifuokliai,matuokliai,akumuliatoriniai krovikliai,kompresoriai 4 
  krūmapjovės,vejapjovės,pjūklai,elektrinės skaldyklės, 4 
  skalbimo mašinos ir kita buitinė technika 4 
  švieslentė, 4 
  kitas turtas 4 
  baldai 6 
  kompiuterinė technika,kopijavimo aparatai,spausdintuvai,telefonai 4 
      
      
      

 
 
 


