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ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS 

UAB „Visagino energija“ vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba) 

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras (2021 m. kovo 21 d., sutartis Nr. (7.1)26PS-24, sudaryta tarp 
UAB „Visagino energija“ ir UAB „Auditorių biuras“), kurios išvardytos žemiau, dėl UAB „Visagino 
energija“ (toliau Įmonė) reguliuojamosios veiklos ataskaitų 2020 m. gruodžio 31 d. Šią užduotį mes 
atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais 
susijusių paslaugų standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims ir Reguliuojamosios veiklos 
ataskaitų patikros technine užduotimi. Užduoties tikslas - atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus 
Taryba naudotų vertinant ar UAB „Visagino energija“ reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami 
duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus. 

Mes patvirtiname, kad esame nepriklausomi nuo Įmonės vadovaujantis Tarptautinių buhalterių etikos 
standartų valdybos Buhalterių profesionalų etikos kodeksu (toliau – TBESV kodeksas) ir LR finansinių 
ataskaitų audito įstatymo reikalavimais, taikomais atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros 
sutartas procedūras. Taip pat laikomės kitų TBESV kodekse bei LR finansinių ataskaitų audito įstatyme 
nustatytų etikos reikalavimų. 

Šioje ataskaitoje ir jos prieduose visos sumos pateikiamos tūkst. EUR 

Mes atlikome procedūras, kurios pateikiamos toliau, ir teikiame savo pastebėjimus:  

1.  Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra (TU 9.1 p.p.) 
 

Kiekvienos paslaugos lygmeniu palyginome ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sąnaudas (pagal 
sąnaudų grupes) su atitinkamais praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis. Visiems pajamų ir 
sąnaudų pokyčiams, didesniems nei 20 proc., pateikti Įmonės paaiškinimai, priedas 1.  

 
2. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (TU 9.2 p.p.)  
 

a) Palyginę mums pateiktą RAS turto sąrašą ir RVA nustatėme, kad bendra IMNT įsigijimo vertė, 
sukaupto nusidėvėjimo suma bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikaina 
ataskaitinio laikotarpio RAS turto sąraše sutampa su ataskaitinio laikotarpio RVA informacija. 

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas 

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas 
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b) Patikrinę IMNT įsigijimo savikainą RAS turto sąraše su didžiąja knyga (toliau - DK), nustatėme, 
kad IMNT įsigijimo savikaina RAS turto sąraše nesutampa su DK informacija. Įmonės paaiškinimai 
detalizuojantys skirtumo susiformavimo priežastis aprašyta Įmonės reguliavimo apskaitos sistemos 
aprašo, patvirtinto 2021 balandžio 9 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-39 „Dėl UAB „Visagino 
energija“ reguliavimo apskaitos sistemos aprašo tvirtinimo“ (toliau – Sistemos aprašas), 29 p., kuriame 
nurodyta, kad ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje 
registruotą turto įsigijimo vertę, išskyrus ilgalaikį turtą, kuris buvo gautas pagal 2002 m. gruodžio 31 
d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 2112 „Dėl valstybės įmonės Ignalinos atominės 
elektrinės įstatinio kapitalo mažinimo ir turto perdavimo, taip pat valstybės įmonės „Visagino energija“ 
įstatinio kapitalo didinimo“ ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 
1209 „Dėl valstybės turto perdavimo valstybės įmonei „Visagino energija“. Pagal nutarimus gauto 
ilgalaikio turto įsigijimo (pradinė) vertė reguliavimo apskaitoje buvo vertinama pagal ilgalaikio turto 
sąrašuose nurodytas įsigijimo vertes pritaikius Tarybos nustatytus nusidėvėjimo (amortizacijos) 
skaičiavimo laikotarpius, o buhalterinėje apskaitoje perimto ilgalaikio turto pradinė vertė atitinka 
perdavimo metu nustatytą turto likutinę vertę.  

 

Be to, 2019 m. įmonė pertvarkyta iš savivaldybės įmonės į uždarąją akcinę bendrovę. Sistemos 
aprašo 38 p. nurodyta, kad reguliavimo apskaitoje nevertinami ilgalaikio turto vertės pokyčiai, susiję 
su 2019 m. atliktu turto vertinimu dėl įmonės teisinės formos pakeitimo.  

 

a) Palyginę mums pateiktame RAS turto sąraše nurodytą IMNT įsigijimo vertę, finansuotą dotacijomis, 
su atitinkama buhalterinės apskaitos (toliau - BA) informacija, nustatėme, kad duomenys nesutampa.  

Rodiklis RAS turto sąrašas BA Skirtumas 

IMNT įsigijimo vertė finansuota 
dotacijomis 

42.539,34 29.376,98 13.162,37 

Skirtumo priežastis aprašyta šios ataskaitos 2.1.1. b) punkte 

Kontrolė

*pagal Aprašą nusidėvėjęs, bet įmonės veikloje dar naudojamas turtas

** per ataskaitinį laikotarpį nurašytas turtas, kuriam per ataskaitinį laikotarpį dar buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas pagal Aprašo nuostatas.

0,00                                      

Nepaskirstoma (nurašytas)** 969,79 x x x
Nepaskirstoma (perkainotas) x x

Nepaskirstoma (nusidėvėjęs)* 22 853,26 x 22 853,26 x

Nepaskirstoma (nesuderintas) 126,42 x 126,42 x

IMNT metinis nusidėvėjimas 1 350,91 1 350,91 x x

Nepaskirstoma (ne nuosavos lėšos) GVTNT
42 539,34 x 42 539,34 x

IMNT įsigijimo vertė 103 635,73 x 103 635,73 x
IMNT sukauptas nusidėvėjimas x x x x

RAS turto sąrašas RVA 4 pr. RVA 5 pr. RVA 6 pr.

RAS turto sąrašas DK Skirtumas
IMNT įsigijimo vertė 103 635,73 72 634,90 31 000,83

2.2.1. Turto vertės, finansuotos dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, patikrinimas 
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b) Mums buvo pateiktas per ataskaitinį laikotorpį įsigyto IMNT finansuoto dotacijomis (subsidijomis) 
IT žiniaraštis. Palyginę šio sąrašo duomenis kiekvieno turto vnt. lygmeniu su RAS turto sąrašo 
duomenimis, nustatėme, kad duomenys nesutampa.  

Rodiklis RAS turto 

sąrašas 

BA Skirtumas 

IMNT įsigijimo vertė finansuota 
dotacijomis 

138,79 1.166,67 -1.027,88 

Skirtumas susidaro dėl to, kad Projektas "Šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste 2019-
2020 m." dar nebaigtas vykdyti, Įmonės buhalterinėje apskaitoje atvaizduojamas kaip nebaigta statyba. 

c) Netaikoma - Įmonė neturi vartotojų lėšomis finansuoto turto. 

 

Netaikoma - Įmonė neturi IMNT finansuoto ATL lėšomis.  

2019 m. sausio 31 d. Visagino savivaldybės taryba priėmė sprendimą Nr. TS-21 pertvarkyti 
savivaldybės įmonę „Visagino energija“ į uždarąją akcinę bendrovę „Visagino energija“. Pertvarkymo 
metu buvo atliktas turimo turto vertinimas. Remdamasi Įmonės Sistemos aprašo 38 p., kuriame nurodyta, 
kad reguliavimo apskaitoje nevertinami ilgalaikio turto vertės pokyčiai, susiję su 2019 m. atliktu turto 
vertinimu dėl Įmonės teisinės formos pakeitimo. 

 

 
Patikrinę, ar nenaudojamo turto įsigijimo vertė RAS turto sąraše sutampa su BA informacija ir 

Vadovybės patvirtinimais, nustatytas skirtumas: 

Rodiklis RAS turto sąrašas BA Skirtumas  

Nenaudojamo  IMNT  vertė 2.300,46 845,99 1.454,5 

Skirtumo priežastis aprašyta šios ataskaitos 2.1.1. b) punkte. 

Laikinai nenaudojimas turtas buvo gautas pagal 2002 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės nutarimą Nr. 2112  ir 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimą Nr. 1209. 

 

Netaikoma – pagal techninę užduotį ši patikros procedūra neturi būti atliekama. 

 

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas 

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas 

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas 

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas 

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas 
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Netaikoma - Įmonės įstatinis kapitalas per ataskaitinį laikotarpį nebuvo didintas akcininkų turtiniu 
įnašu. 

 

Patikrinome, ar visos žemiau nurodytos IMNT kategorijos yra priskirtos nepaskirstomam turtui. 

a) Kapitalizuotos išlaidos tyrimams, studijoms ir pan. – Įmonė neturi nurodytos kategorijos IMNT. 

b) IMNT, kurio vertė mažesnė už Įmonės buhalterinėje apskaitoje patvirtintą minimalią IMNT vertę 
(tikrinamas tik ataskaitiniu laikotarpiu įsigytas IMNT). Įmonė neturi nurodytos IMNT, kurio įsigijimo 
vertė yra mažesnė už Įmonės nustatytą 500 EUR vertę.  

c) Investicinis turtas. Patikros metu nustatyta, kad įmonė turi ilgalaikio turto (pastatų), kuriuos laiko, 
siekdama gauti iš šio turto nuomos pajamų: administracinį pastatą adresu Visagino sav., Visagino m., 
Taikos pr. 26A (inv. Nr. 1001994), sandėlį (inv. Nr. 1000294) ir mechanines dirbtuves (inv. Nr. 1000295) 
adresu Visagino sav., Karlų k., Sandėlių g. 3. Balanse toks investicinis turtas neiškirtas ir parodytas 
pastatų ir statinių straipsnyje. RAS turto sąraše visas išvardintas turtas priskirtas nereguliuojamai 
veiklai, nusidėvėjimo sąnaudos kaupiamos 640112 sąnaudų sąskaitoje kaip nuomos sąnaudos. 

d) Prestižas. Įmonė neturi nurodytos kategorijos IMNT. 

e) Plėtros darbų vertė ir kitas turtas nurodytas taikomuose Aprašo punktuose. Įmonė neturi nurodytos 
kategorijos IMNT. 

 

Netaikoma – pagal techninę užduotį ši patikros procedūra neturi būti atliekama. 

 

Palyginę Sistemos apraše nurodytus naudojamus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus su Aprašo 
nuostatomis nenustatėme jokių skirtumų. 

Įmonės  Sistemos aprašo 31 punkte nurodytas nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas atitinka 
Aprašo nuostatas. 

 

a) Mes atlikome RAS turto sąraše nurodytų nusidėvėjimo normatyvų peržiūrą pagal turto vienetams 
priskirtus turto pogrupius (filtravimo pagalba) ir nustatėme turto kategorijų, kurioms pritaikyti 
nusidėvėjimo normatyvai neatitiktų Sistemų apraše nurodytų: 

 Ilgalaikio turto pogrupiai RAS turto sąrašas* Sistemos aprašas  

standartinė programinė įranga 4 4 

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas 

2.2.8.  LRAIC koregavimo patikrinimas 

2.3.1. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (1) 

2.3.2.   Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2) 
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spec. programinė įranga   4-15 

kitas nematerialus turtas   4-15 

Pastatai (administraciniai, gamybiniai-ūkiniai ir 
pan.) 

50 50-70 

keliai, aikštelės, šaligatviai ir tvoros 27-35 27-30 

vamzdynai (vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo) 50 50 

Kiti įrenginiai (siurblinių statiniai, vandentiekio 
įrenginiai, nusodintuvai, diukeriai, vandens 
rezervuarai, gelžbetoniniai metantankai, smėlio 
gaudytuvai, aerotankai, nusodintuvai, nuotekų 
valymo flotatoriai, dumblo aikštelės ir kt.) 

35 35 

vandens siurbliai, nuotekų ir dumblo siurbliai virš 
5 kW, kita įranga ( siurblių valdymo įranga, 
elektrotechninė įranga, stacionarios ir mobilios 
darbo bei hidrodinaminės mašinos, staklės, 
sklendės, grotelės, grėbliai, grandikliai, filtrai, 
centrifugos) 

10 10 

nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5 kW   5 

 apskaitos prietaisai 6 6 

 įrankiai (matavimo priemonės, elektriniai įrankiai 
ir prietaisai, gamybinis inventorius ir kt.) 

4-6 6 

lengvieji automobiliai 7-10 7 

kitos transporto priemonės (transportas dumblui, 
vandeniui vežti, autobusai žmonėms vežti) 

10 10 

Kitų transporto priemonių grupei turėtų būti taikoma 10 m. norma, tačiau rasti 5 turto vienetai (inv. Nr. 
4001105; 4113457E; 4901777E; 5000480E; 5002458E), kurių nusidėvėjimo normatyvas trumpesnis, 3 
iš jų dar dėvėsi, likusieji susidėvėjo. 

Įmonės Sistemos aprašo 32 p. nurodyta, kad jeigu Aprašo 8 priede ilgalaikio turto vienetams nėra 
nustatyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpio taikomi ekonomiškai 
pagrįsti ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai Verslo apskaitos 
standartuose bei Tarptautiniuose apskaitos standartuose nustatyta tvarka, kas atitinka Aprašo 
nuostatas. 

b) Iš per ataskaitinį laikotarpį įsigytiems kiekvienos IMNT grupės atrinktiems po 5 turto vnt., kurių 
reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) įsigijimo vertė didžiausia ir po 5 turto vnt. atsitiktine tvarka, 
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atliktas metinio nusidėvėjimo perskaičiavimas remiantis Sistemos aprašo nuostatomis ir palyginti 
rezultatai su RAS turto sąrašo duomenimis.  Skirtumų nenustatyta. 
c) Iš per ankstesnius laikotarpius įsigytiems kiekvienos IMNT grupės atrinktiems po 5 turto vnt., kurių 
reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) įsigijimo vertė didžiausia ir po 5 turto vnt. atsitiktine tvarka, 
atliktas metinio ir sukaupto nusidėvėjimo perskaičiavimas remiantis Sistemos aprašo nuostatomis ir 
palyginti rezultatai su RAS turto sąrašo duomenimis.  
Atlikus atrankas pagal užduoties reikalavimus ir perskaičiavus ankstesniais laikotarpiais įsigyto turto 
metinį ir sukauptą nusidėvėjimą pastebime, jog tam kad patikrinti ankstesniais laikotarpiais įsigyto 
ilgalaikio turto sukauptą nusidėvėjimą pagal Tarybos galiojančias reguliavimo apskaitos atskyrimo ir 
sąnaudų paskirstymo praktinių rekomendacijų 4.2.1 p. reikia įvertinti iki šilumos bazinės kainos 
nustatymo pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos 2008 m. kovo 15 d. nutarimu 
Nr. O3-41 BA taikytus nusidėvėjimo normatyvus, po šilumos bazinės kainos nustatymo pagal 2008 m. 
kovo 15 d. Šilumos kainų nustatymo metodiką - taikytus nusidėvėjimo normatyvus, nustatytus 2008 m. 
kovo 15 d. Šilumos kainų nustatymo metodikoje. Įmonės atveju iki 2012 m. sausio 1 d. ilgalaikio turto 
nusidėvėjimas buvo skaičiuojamas pagal BA naudojamus normatyvus. Po 2012 m. sausio 1 d. buvo 
sukurtas papildomas ilgalaikio turto apskaitos modulis ir pritaikyti Tarybos reikalaujami turto 
dėvėjimosi normatyvai. Atkreiptinas dėmesys, kad ilgalaikio turto, perimto iš VĮ „Ignalinos atominė 
elektrinė“, sukauptas nusidėvėjimas skaičiuojamas dar atsižvelgiant į turto perdavimo sąrašų duomenis.  

Atrinktų ankstesniais laikotarpiais įsigytų IMNT vienetų metinio ir sukaupto nusidėvėjimo 
perskaičiavimai atlikti atsižvelgus į anksčiau pateiktus pastebėjimus. Skirtumų nenustatyta.  

 
 

Netaikoma. Įmonės reguliuojamoje apskaitoje nenaudojamas LRAIC modelis. 

 

a)Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome po 5 turto vienetus 
kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje ir Įmonė pateikė paaiškinimus, pagrindžiančius turto priskyrimą. 

Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys turto priskyrimą, pateikiami priede Nr. 1 

b) Iš netiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome po 5 turto vienetus 
kiekvienam sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstymo sąnaudų grupei), ir pateikė Įmonė paaiškinimus, 
pagrindžiančius turto priskyrimą. 

Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys turto priskyrimą, pateikiami priede Nr. 1 

c) Iš bendram veiklos palaikymui naudojamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkome 5 turto vienetus, 
ir pateikė Įmonė paaiškinimus, pagrindžiančius turto priskyrimą. 

Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys turto priskyrimą, pateikiami priede Nr. 1 

 

2.3.3.   LRAIC nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas 

2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo patikrinimas 
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a) Palyginę RVA naudojamus turto paskirstymo paslaugoms kriterijus su Sistemos aprašo nuostatomis, 
nenustatėme neatitikimų. 

b) Patikrinę turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmių apskaičiavimą, nenustatėme skirtumų 
nuo Sistemų aprašo nuostatų 

 

a) Visiems 2.4.1 punkte atrinktiems turto vienetams patikrinta ar RAS turto sąraše tiesiogiai 
konkrečioms paslaugoms priskiriamas turtas buvo priskirtas atitinkamoms paslaugoms RVA. 

b) Visiems 2.4.1 punkte atrinktiems turto vienetams patikrinta ar netiesiogiai paslaugoms priskiriamas 
turtas iš sąnaudų centrų buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas 
apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes ir RAS apraše nurodytas sąnaudų centrų ir paslaugų 
sąsajas. 

c) Visiems 2.4.1 punkte atrinktiems turto vienetams patikrinta ar bendram veiklos palaikymui 
naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas 
paskirstymų kriterijų reikšmes.  

Patikrinus visus 2.4.1 punkte atrinktus turto vienetus, skirtumų nenustatyta. 

 

Netaikoma - Įmonė neturi kogeneracinio turto. 

 

Patikrinta ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos 
pajamos, bet nėra priskirta jokio IMNT (išskyrus Apraše nurodytas išimtis). Tokių atvejų nenustatyta. 

 

Palyginę RAS turto sąraše nurodytą metinio nusidėvėjimo informaciją su atitinkamais RVA 
duomenimis nenustatėme jokių skirtumų. 

 
3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.) 
 

Patikrinę bendrą pajamų sumą RVA ir finansinėse ataskaitose (toliau – FA) nustatėme, kad duomenys 
nesutampa: 

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas 

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas 

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

2.6.1. Nusidėvėjimo sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 



8 

Įm.k.123249741, Dariaus ir Girėno g.40, 02189 Vilnius, tel.:85 261 11 87, info@auditoriubiuras.lt 

 

 

Rodiklis RVA FA Skirtumas  

Pajamos 12.564,69 11.922,58       642,11  

Įmonės teigimu  skirtumą sudaro pajamos iš savo padalinių už suteiktas paslaugas, pvz. už šilumą, 
vandenį ar nuotekų tvarkymą,  t.y. savoms reikmėms. Pagal Verslo apskaitos standartus pajamos iš savų 
padalinių neįskaičiuojamos į pardavimo pajamas, bet reguliavimo tikslais jos parodomos prie 
pardavimų. 

Išsamesnis Įmonės paaiškinimas dėl skirtumo priežasčių pateikta priede Nr.1 

 

a) Patikrinę bendrą pajamų sumą RVA (paslaugų lygmeniu) su pirminiu pajamų registravimo šaltiniu 
(DK), nustatėme skirtumus.  

 

Pajamų skirtumas aprašytas priedo Nr.1 punkte 3.1.1. 

b) Pajamų išskyrimas paslaugoms yra kompleksinis procesas, ir vienos atskiros DK ataskaitos, kurios 
pagalba būtų galima suvesti DK su RVA 3 priede paslaugoms priskirtomis paslaugomis nėra.  

Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys pajamų paskirstymą paslaugoms pateikiami priede Nr. 1 

 

Įmonės pajamos už reguliuojamosios veiklos turto nuomą nėra paskirstytos tarp reguliuojamosios 
ir nereguliuojamosios veiklų laikantis taikytinų Aprašo nuostatų. Pajamų paskirstymas paslaugoms 
aprašytas priedo Nr.1 punkte 3.1.1.  

Pajamos RVA 3 priedas DK Skirtumas 

Geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos  822,77 592,25 230,52 

Nuotekų tvarkymo veiklos pajamos 1288,61 990,96 297,65 

nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo 
tinklais pajamos 

330,33 

- - 

nuotekų valymo pajamos 
707,04 

- - 

nuotekų dumblo tvarkymo pajamos 251,24 - - 

paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos - - - 

Apskaitos veiklos pajamos  237,83 237,83 0,00 

Kitos reguliuojamosios veiklos pajamos 9.035,99 8.943,52 92,47 

nereguliuojamosios veiklos pajamos 
1.179,48 1.158,01 21,47 

GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos - - - 

 

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas 
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4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4 p.p.) 
 

a) Patikrinę  Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E sumą su BA informaciją, o stulpelio G sumą 
su RVA duomenimis neatitikimų nenustatyta: 

  DU suvestinė RVA BA 
E stulpelio suma 2 779,55 X 2 779,55 
G stulpelio suma 2 779,55 2 779,55 X 

 

 

Palyginę Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E bendrą sumą „Iš viso“ su pirminio DU 
sąnaudų registravimo šaltinio (DU apskaitos žiniaraščio) duomenimis, nustatėme skirtumą: 

Rodiklis DU suvestinė 

 (TU 6.1 pr.) 

DU žiniaraštis Skirtumas 

E stulpelio suma 2.779,55 2.819,19 -39,64 
 
DU žiniaraščio ir TU 6.1 pr. duomenų skirtumas susideda iš:  
- 27,41 tūkst. Eur išmokėjimai pagal kolektyvinę sutartį;  
- 15,58 tūkst. Eur ES projektų administravimo sąnaudos (pridedamos prie IT vertės);  
- 1,15 tūkst. Eur Sodros kompensacija už darbuotoją įdarbintą per Užimtumo tarnybą; 
- 2,46 tūkst. Eur ateinančio  laikotarpio priskaičiuoti atostoginiai, kurie į sąnaudas bus įtraukti  

2021 m., eliminuojant 6,97 tūkst. Eur - atostoginiai priskaičiuoti už 2019 m.,  į DU sąnaudas įtraukta 
2020 m. 
b) Netaikoma - F stulpeliuose  DU sąnaudų koregavimų nenurodyta 

Pateikiame Įmonės užpildytą TU 6.1 priedą. 

 
 

a) Iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkome po 2 DU vienetus 
kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje ir: 
- patikrinome ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos 
duomenimis. Skirtumų nenustatėme. 

 Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys pirminį priskyrimą, pateikiami priede Nr.1 

b) Iš netiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų atrinkome  5 (penkis) DU vienetus ir: 

- patikrinome ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės apskaitos 
duomenimis. Skirtumų nenustatėme. 

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1) 

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2) 

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas 
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Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys jų priskyrimą konkrečiam sąnaudų centrui (netiesiogiai 
paskirstomų sąnaudų grupei) pateikiami priede Nr.1 

c) Iš bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų sąrašo atrinkome 5 (penkis) DU vienetus ir: 

- patikrinome, ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa buhalterinės apskaitos 
duomenimis. Skirtumų nenustatėme. 

Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys jų  pirminį priskyrimą pateikiami priede Nr.1 

 

Patikrinus nustatyta, kad nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms 
priskirtos pajamos, bet nėra priskirta DU sąnaudų.  
 

Palyginę DU suvestinės G stulpelio informaciją su atitinkamais RVA duomenimis (detaliausiu 
lygmeniu) skirtumų nenustatėme 
 
5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.) 
 

a)- b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio bendra suma 
sutampa su RVA, o D stulpelio bendra suma neatitinka DK informacijos: 

Rodiklis TU 6.2 

priedas 

RVA BA Skirtumas 

F stulpelio suma 12.231,90 12.231,90 X - 

D stulpelio suma 12.231,90 X 11.589,78 642,11 

Skirtumo suma paaiškinta šios ataskaitos 3.1.1 punkte. 

 

a) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio bendra suma 
sutampa su RVA (žr. TU 6.2 priedo K-L stulpelius). 

b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad B ir C stulpelių sąsajos atitinka 
Sistemos aprašo 4 priedo duomenis. 

c) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo duomenis nustatėme, kad C-D stulpelių informacija 
atitinka DK dimensijų duomenis (žr. 5.1.1. procedūros lentelę). 

d) Įmonės paaiškinimai, E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo 
turinį ir tikslą pateikiami priede 6.2. I-J stulpeliuose. 
  

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas 
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Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.3 priedo duomenis nustatėme, kad jie sutampa su RVA informacija 
(žr. 6.3 priedo D-F stulpelius). 

 

Netaikoma. 
 

Kadangi Įmonė vykdo dvi licencijuojamas veiklas ir tam, kad atlikti šią procedūrą, reikėtų pateiktų visų 
DK sąnaudų sąskaitų išršus su kaštų centrų detalizavimu, buvo atlikta alternatyvi procedūra:  

Atrinkome TU 5.3.3 patikros procedūros nurodytų sąnaudų pogrupių eilučių  (RVA 4 priedo eil. Nr.: 
B.9.3, B.9.4, B.11.2, B.12.3, B.12.14, B.13, B.14.1, B.14.4, B14.5, B.14.7, C.7.3, C.9.2, C.11, E.6.3, 
E.8.2, E.9.3, E.9.15, E.10, E.11.1, E.11.4, E.11.5) bendras sumas, iš kurių atsitiktine tvarka detalesniam 
patikrinimui atrinkome žemiau lentelėje paryškintų sąnaudų pogrupių eilučių sumas, nepriskirtas 
nepaskirstomosioms sąnaudoms  

 

ir atlikome šias procedūras: patikrinome ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms. 

Nepriskirtų nepaskirstomosios sąnaudoms sąnaudų neidentifikavome. 

Aprašytu būdu atliktos atrankos patikros rezultatai kartu su Įmonės paaiškinimais pateikiami priede 1 
(5.3.3 Nepaskirstomų sąnaudų patikrinimas) 
  

Eil. Nr. SĄNAUDOS  1.  IŠ VISO  RVA 4 priedas, EUR 

Reikšmingumas 

5% Pastaba

B.9.3.    Darbo saugos sąnaudos                                         8 707,48 435,37

B.9.4.    Kitos personalo sąnaudos                                         5 374,93 268,75

B.12.3.    Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos                                      12 820,00 641,00

B.12.14.    Kitos administravimo sąnaudos                                       99 620,71 4 981,04

B.14.1.    Turto nuomos sąnaudos                                         1 021,66 51,08

B.14.4.    Kitų paslaugų   pirkimo sąnaudos                                         7 934,46 396,72

B.14.5.    Kitos pastoviosios sąnaudos                                       21 591,50 1 079,58

B.14.7.    Kitos kintamosios sąnaudos                                  2 681 226,25 134 061,31

neįtraukta į atranką, kadangi beveik visa 

suma tenka kitai reguliuojamai ar 

nereguliuojamai veiklai

C.6.3.    Darbo saugos sąnaudos                                         2 716,23 135,81

C.6.4.    Kitos personalo sąnaudos                                         4 598,59 229,93

C.9.14.    Kitos administravimo sąnaudos                                       16 130,76 806,54

C.11.1.    Turto nuomos sąnaudos                                             905,49 45,27

C.11.5.    Kitos pastoviosios sąnaudos                                       17 029,93 851,50

E.6.3.    Darbo saugos sąnaudos                                             484,69 24,23

E.6.4.    Kitos personalo sąnaudos                                         3 093,86 154,69

E.9.3.    Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos                                            936,69 46,83

E.9.15.    Kitos administravimo sąnaudos                                       17 071,40 853,57

E.11.1.    Turto nuomos sąnaudos                                               43,04 2,15

E.11.4.    Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos                                                      -   0,00

E.11.5.    Kitos sąnaudos                                             828,09 41,40

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1) 

5.3.2.  Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2) 

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3) 
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a)Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.4 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio bendra suma sutampa 
su RVA (žr. TU 6.4 priedo F-G stulpelius). 

b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 6.4 priedo duomenis nustatėme, kad D stulpelio informacija 
(detaliausiu lygiu) atitnka buhalterinės apskaitos duomenis. 

c) Įmonės paaiškinimai, E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo 
turinį ir tikslą pateikiami priede Nr.1 

 

a) Tiesioginės sąnaudos 

Trims pasirinktoms reguliuojamųjų veiklų paslaugoms gavome DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už 
ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų pateikiame Įmonės paaiškinimus, 
pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. 

b) Netiesioginės sąnaudos 

Trims pasirinktiems sąnaudų centrams (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei) gavome DK sąskaitų 
(DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų pateikiame 
Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. 
 

b) Bendrosios sąnaudos 

Gavome bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine 
tvarka atrinkus 10 įrašų pateikiame Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą. 

Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys sąnaudų pirminį  priskyrimą, pateikiami priede Nr. 1 

 

a) Patikrinę Sistemos apraše nurodytus sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus  nenustatėme 
neatitikimų Aprašo nuostatoms. 

b) Patikrinę sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus, nurodytus sąraše, pateiktame kartu su RVA, 
nenustatėme neatitikimų Sistemos aprašo nuostatoms.  

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1) 

5.4.2.  Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2) 

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas 
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c) Patikrinę visų ataskaitinio laikotarpio RVA naudojamų sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų 
reikšmių apskaičiavimą nenustatėme neatitikimų Sistemos aprašo nuostatoms. 

Pagal Įmonės RAS aprašo VIII skyriaus nuostatas netiesioginės sąnaudos priskiriamos paskirstymo 
centrams ir pasiskirsto paslaugoms naudojant sąnaudų paskirstymo kriterijus. Naudojant paskirstymo 
kriterijus netiesioginės sąnaudos pasiskirsto tarp vandens ir nuotekų, šilumos tiekimo bei 
nereguliuojamos veiklos verslo vienetų. Reiškia, kad paskirstymo kriterijai taikomi konkrečiam 
paskirstymo centrui (grupei), o ne netiesioginių sąnaudų grupei ar pogrupiui.   

Ataskaitoje netiesioginės vandens gavybos, ruošimo ir pristatymo bei nuotekų surinkimo, valymo ir 
dumblo tvarkymo sąnaudos paskirstytos proporcingai šioms paslaugoms priskirtoms tiesioginėms 
sąnaudoms. 

 

a) - b) Patikrinę  Įmonės užpildyto TU 6.5 priedo duomenis nustatėme, kad A dalies duomenys atitinka 
prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją, o  B dalies duomenys atitinka 
RVA informaciją. 

 

Netaikoma. 

C.1.-C.11.  Punktams Netiesioginės sąnaudos pasiskirsto paslaugoms proporcingai priskirtai tiesioginių 
sąnaudų vertei

C.11. Kitos sąnaudos

C.9. Administracinės sąnaudos

C.10. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

C.7. Mokesčių sąnaudos

C.8. Finansinės sąnaudos

C.5. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

C.6. Personalo sąnaudos

C.4. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

C.3. Šilumos energijos sąnaudos

C.2. Kuro transportui sąnaudos

C.1. Elektros energijos sąnaudos

Darbuotojų darbo laikas skirtas paslaugai, proc.

Kelias paslaugas teikianti funkcija_Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė (Pinigų 
surinkimo grupės sąnaudos)

Kiekvienai paslaugai priskirtos pajamos, tūkst. 
Eur

Materialinio aprūpinimo veiklų grupė (Aprūpinimo tarnyba)
Tiesiogiai kiekvienai veiklai priskirtos medžiagų 
sąnaudos, tūkst. Eur

Transporto valdymo veiklų grupė (Aprūpinimo tarnybos transporto skyrius)
Tiesiogiai priskirtos darbo užmokesčio ir soc. 
draudimo sąnaudos, tūkst. Eur

1. Pagal Bendrovės RAS aprašo VIII skyriaus 
nuostatas netiesioginės sąnaudos priskiriamos 

paskirstymo centrams ir pasiskirsto paslaugoms 
naudojant sąnaudų paskirstymo kriterijus.

2. Naudojant paskirstymo kriterijus netiesioginės 
sąnaudos pasiskirsto tarp vandens ir nuotekų, šilumos 

tiekimo bei nereguliuojamos veiklos verslo vienetų. 
Reiškia, kad paskirstymo kriterijai taikomi konkrečiam 

paskirstymo centrui (grupei), o ne netiesioginių 
sąnaudų grupei ar pogrupiui.  

3. Ataskaitoje netiesioginės vandens gavybos, ruošimo 
ir pristatymo bei nuotekų surinkimo, valymo ir 

dumblo tvarkymo sąnaudos paskirstytos proporcingai 
šioms paslaugoms priskirtoms tiesioginėms 

sąnaudoms.

Paskirstymo centrai
Sąnaudų paskirstymo kriterijus

RVA Sistemos aprašas 

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos  veiklų grupė (Energetikos skyriaus 
sąnaudos)

Darbuotojų skaičius, priskirtas konkrečiai veiklai, 
žm.

Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė (Kontrolinių matavimo prietaisų 
aptarnavimo grupės sąnaudos)

Per ataskaitinį laikotarpį aptarnaujamas skaitiklių 
kiekis, vnt.

Gedimų šalinimo veiklų grupė (Inžinierinių tinklų baras, Infrastruktūros aptarnavimo 
sąnaudos)

Tiesiogiai priskirtos darbo užmokesčio ir soc. 
draudimo sąnaudos, tūkst. Eur

Kelias paslaugas teikianti funkcija_Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė 
(Komercijos tarnybos sąnaudos)

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 
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Patikrinę turto duomenis skirtinguose RVA prieduose, nustatėme, kad jie sutampa.  

 
 

Netaikoma, nes pajamų informacija pateikiama tik RVA 3 priede. 

 

Patikrinę sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose, nustatyta, kad jie sutampa:  

 
 

Užtikrinimas, kad RVA parengtos be matematinių klaidų vykdomas per DSAIS formas. Užtikrinimas, 
kad RVA duomenys atitinka DSAIS duomenis atliktas procedūroje 6.3.1 žemiau. 
 

a) Netaikoma. 

b) Palyginti duomenis RVA 3 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) 
ataskaita“. Neatitikimų nenustatyta. 

Palyginti duomenis RVA 4 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų paskirstymo 
verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita“. Neatitikimų nenustatyta  
Palyginti duomenis RVA 5 pr. ir DSAIS ataskaitoje „Ataskaitinio laikotarpio ilgalaikio turto įsigijimo 
ir likutinės vertės suvestinė ataskaita“. Neatitikimų nenustatyta  
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kadangi aukščiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius 
audito standartus ar Tarptautinius peržvalgos standartus (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar 

IMNT likutinė vertė 18 881,62 x 18 881,62

RVA 5 priedas RVA 6 priedas RVA 7 priedas
IMNT įsigijimo vertė 38 116,71 38 116,71 x

RVA 3 priedas RVA 4 priedas Skirtumas
1. Apskaitos veiklos  sąnaudos 114,68 114,68 0,00

7. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas 8 918,09 8 918,09 0,00

2.1. Geriamojo vandens gavyba 

8. Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas 61,34 61,34 0,00

810,19 0,00

4. Nuotekų surinkimas 260,00 260,00 0,00
5. Nuotekų valymas 524,70 524,70 0,00
6. Nuotekų dumblo tvarkymas 251,38 251,38 0,00

243,37
2.2. Geriamojo vandens ruošimas 192,35
2.3. Geriamojo vandens pristatymas 374,47

6. Ataskaitų duomenų tikrinimas (TU 9.6 p.p.) 

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

6.1.2.  Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

6.1.3. Patikrinti ar  sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

6.2.1.  Patikrinti ar  RVA parengtos be matematinių klaidų 

6.3.1.  Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa 
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tvarkas), jokio užtikrinimo dėl Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų (nurodytos datos duomenimis) 
mes nepareiškiame. 

Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba reguliuojamosios veiklos ataskaitų auditą ar peržvalgą 
vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais ar Tarptautiniais peržvalgos standartais (ar 
atitinkamais nacionaliniais standartais ar tvarkomis), apie kitus dalykus, kuriuos mes būtume pastebėję, 
būtume jums pranešę. 

Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta pirmoje šios ataskaitos pastraipoje išdėstytam tikslui ir skirta 
jums informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims, išskyrus Lietuvos 
Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus. Ši ataskaita yra susijusi tik su procedūrose aukščiau 
nurodytais reguliuojamosios veiklos ataskaitų straipsniais ir Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų, 
kaip visumos, neapima.  

 

 

 

Auditorė        UAB „Auditorių biuras”  

Roma Račienė    Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001466 
 

2021 m. gegužės 26 d. 
 Vilnius, Lietuvos Respublika 

Auditoriaus pažymėjimas Nr.000221 
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Su patikros patikros ataskaita teikiamų priedų sąrašas: 

 Reguoliuojamosios veiklos 2020 m. gruodžio 31 d. ataskaitų rinkinys 
 RAS aprašas 
 Techninės užduoties priedai 6.1 – 6.5 
 Praėjusio ir ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas (Patikros procedūra 

1.1.1) 
 Priedas 1. UAB “Visagino energija” 2020 metų Reguliuojamosios (Geriamojo 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo) veiklos ataskaitų patikros procedūrų 
paaiškinimai  

 



















































































































































VANDENS SEKTORIUS
DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur

NR. PAREIGYBĖ / SKYRIUS / PADALINYS DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS PIRMINIS PRISKYRIMAS DK SUMA K1 K2 K3 … Kn RVA SUMA RVA PRIEDAS

A B C D E G H
1 Vandenvieties įrangos baras (gavyba, ruošimas, pristatymas, laboratorija) 0

1.1. Geriamojo vandens gavyba 3,51 Geriamojo vandens gavyba 41,48 41,48
1.2. Geriamojo vandens ruošimas 4,49 Geriamojo vandens ruošimas 59,93 59,93
1.3. Geriamojo vandens pristatymas 6,36 Geriamojo vandens pristatymas 87,61 87,61

2 Valymo įrangos baras (valymas, dumblo tvarkymas, laboratorija) 0,00
2.1. Nuotekų surinkimas 3,95 Nuotekų surinkimas 48,53 48,53
2.2. Nuotekų valymas 10,83 Nuotekų valymas 140,23 140,23
2.3.Nuotekų dumblo tvarkymas 5,98 Nuotekų dumblo tvarkymas 83,88 83,88

4 Aprūpinimo tarnyba 9,95 Materialinio aprūpinimo veiklų grupė 176,16 176,16
5 Aprūpinimo tarnyba (transporto skyrius) 6,77 Transporto valdymo veiklų grupė 88,95 88,95
6 Inžinerinių tinklų baras 3,82 Gedimų šalinimo veiklų grupė 74,00 74,00
7 Infrastruktūros aptarnavimo grupė 6,97 Gedimų šalinimo veiklų grupė 81,49 81,49
8 Energetikos skyrius 16,59 Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos  veiklų grupė 239,12 239,12
9 Komercijos tarnyba (pardavimo veiklos darbuotojai) 10,82 Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė 169,78 169,78

10 Komercijos tarnyba (apskaitos prietaisai) 12,74 Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė 149,99 149,99
11 Finansų ir ekonomikos skyrius (pinigų surinkimo) 2,90 Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė 36,50 36,50
12 Kita reguliuojama veikla (šiluma) 51,87 Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas 837,72 837,72
13 Kita nereguliuojama veikla 1,00 Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas 10,12 10,12
14 Administracija 20,43  Bendras veiklos užtikrinimas 454,06 454,06

IŠ VISO: 178,97 X 2779,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2779,55 X
2.779,55 2.779,55

Stulpelis Aprašymas
A Eilės numeris
B Ataskaitinio laikotarpio personalo duomenys tokiu detalumu, kuriuo vykdomas darbo užmokesčio sąnaudų pirminis priskyrimas: pareigybė, skyrius, padalinys, DK dimensija, kt. (toliau - DU vienetas).

1 pvz., jei priskyrimas vykdomas padalinių lygmeniu (pvz., visas padalinys priskiriamas vienai konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje), vieno padalinio informacija pateikiama vienoje eilutėje.
2 pvz., jei priskyrimas vykdomas pareigybių lygmeniu, pateikiamas pareigybių sąrašas.
3 pvz., jei priskyrimas vykdomas ir padalinių, ir pareigybių lygmeniu, dalyje eilučių pateikiama padalinių informacija, kitoje dalyje - pareigybių informacija.
4 pvz., jei atlyginimo kintama dalis kaupiama kaip bendras fondas, o konkretiems DU vienetams (paslaugoms) paskirstoma naudojant paskirstymo kriterijus, B stulpelyje fondo suma nurodoma vienoje eilutėje kaip atskiras DU vienetas.
Svarbu: Atskiroje eilutėje atskleidžiamam DU vienetui neturi būti pritaikytas joks paskirstymo kriterijus.

C Vidutinis sąlyginis ataskaitinio laikotarpio darbuotojų skaičius B stulpelyje nurodytam DU vienetui (pareigybei, skyriui, padaliniui, DK dimensijai, kt.). 
D B stulpelyje nurodyto DU vieneto (pareigybės, skyriaus, padalinio, DK dimensijos, kt.) pirminis priskyrimas: konkreti paslauga konkrečioje sistemoje arba Sąnaudų centras (netiesiogiai paslaugoms priskiriama grupė) arba Bendras veiklos užtikrinimas.

Baigtinis pirminio priskyrimo reikšmių sąrašas atitinka 6.4 priedo B stulpelio informaciją.
E DK darbo užmokesčio sąnaudų, atitinkančių B stulpelį nurodytą DU vienetą, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
F Darbuotojų priskyrimo ir/arba darbo užmokesčio sąnaudų koregavimai. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
G Stulpelių E ir F suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis

RVA 4 PR.

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 6.1 priedas

F



Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 6.2 priedas

VANDENS SEKTORIUS
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

Tūkst. Eur

NR. SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI DK SĄSKAITOS 
(DIMENSIJOS)

DK 
(DIMENSIJŲ) 

SUMA
K1 K2 K3 … Kn RVA SUMA RVA PRIEDAS Nr. Koregavimo aprašymas

A B C D F G H J
1. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 60401)219,63 X X 219,63 K1 INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
2. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos 296,43 X X 296,43 K2 INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
2.1. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 60402)296,43 X X 296,43 K3
2.2. Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos X X 0,00 ...
3. Elektros energijos sąnaudos 526,90 X X 526,90 Kn
3.1. Elektros energija siurbliams,  orapūtėms, maišyklėms ir kitiems technologiniams įrenginiams RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 60301)500,55 X X 500,55
3.2. Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir eksploatacijos elektros energijos sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 60817)26,35 X X 26,35
4. Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos 1972,14 X X 1972,14
4.1. Technologinių medžiagų sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 60605)32,21 X X 32,21
4.2. Technologinio kuro sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 602)1939,93 X X 1939,93
5. Kuro transportui sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 60819)69,84 X X 69,84

5.1. Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, 
autobusams žmonėms vežti) 600101, 6001011,600111,600103,600113,600201,600211,600202,600212,600301,600311,600312,600511,600711,601111,601411,601911 (KC 10)58,10

X X
58,10

5.2. Kuras lengviesiems automobiliams 600111L,600113L,600211L,600212L,600311L,600312L,600711L,600712L,600713L,601111L,601411L,601911L,620012L,62000125,62000125L,630011L (KC 10)11,74 X X 11,74
6. Šilumos energijos sąnaudos 91,14 X X 91,14
6.1.  Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 60817)91,14 X X 91,14
7. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 290,56 X X 290,56
7.1. Remonto medžiagų ir detalių  sąnaudos KC: 107,170,11314,1,101,106,10599,08 X X 99,08
7.2. Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos KC:1140,900,154 77,48 X X 77,48
7.3. Metrologinės patikros sąnaudos KC: 11317 51,19 X X 51,19
7.4. Avarijų šalinimo sąnaudos X X 0,00
7.5. Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos KC: 114,220 62,82 X X 62,82
8. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 607 kl.)1960,91 -1960,91 1350,91 1350,91
9. Personalo sąnaudos 2854,78 X X 2854,78
9.1. Darbo užmokesčio sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 60901)2779,55 X X 2779,55
9.2. Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 60902)50,26 X X 50,26
9.3. Darbo saugos sąnaudos KC: 100, 938 11,91 X X 11,91
9.4. Kitos personalo sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 60904, 60907,60908)13,07 X X 13,07
10. Mokesčių sąnaudos 221,58 X X 221,58
10.1. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61004)48,83 X X 48,83
10.2. Mokesčio už taršą sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61003)5,56 X X 5,56
10.3. Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61002)91,85 X X 91,85
10.4.  Žemės nuomos mokesčio sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 60904, 60907,60908)7,49 7,49
10.5. Kitų mokesčių sąnaudos KC: 909,9091 67,85 X X 67,85
11. Finansinės sąnaudos 1,20 X X 1,20
11.1. Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos			 KC: 137 1,20 X X 1,20
11.2. Kitos finansinės sąnaudos X X 0,00
12. Administracinės sąnaudos 295,61 X X 295,61
12.1. Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61201)34,08 X X 34,08
12.2. Žyminio mokesčio sąnaudos			 KC: 141 -1,10 X X -1,10
12.3. Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos			 RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61202)13,76 X X 13,76
12.4. Ryšių paslaugų sąnaudos			 RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61203)13,09 X X 13,09
12.5. Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos			 RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61204)0,59 X X 0,59
12.6. Kanceliarinės sąnaudos			 KC 102 (be 620002 ir 620003 sąsk.)3,81 X X 3,81
12.7. Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto paslaugų pirkimo sąnaudos		 X X 0,00
12.8. Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos			 RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61207)2,31 X X 2,31
12.9. Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61209)0,06 X X 0,06
12.10. Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61503, 61504)14,30 X X 14,30
12.11. Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos 601901 KC 142 42,00 X X 42,00
12.12. Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61305, 61306)31,02 X X 31,02
12.13. Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61302)8,88 X X 8,88
12.14. Kitos administravimo sąnaudos. RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61302)132,82 X X 132,82
13. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos X X 0,00
14. Kitos sąnaudos 2749,65 X X 2749,65
14.1. Turto nuomos sąnaudos KC 180 1,97 X X 1,97
14.2. Draudimo sąnaudos RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61501)5,02 X X 5,02
14.3. Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos KC 144,302,13 14,05 X X 14,05
14.4. Kitų paslaugų   pirkimo sąnaudos 600202 KC 150, 600101 KC 137,93 X X 7,93
14.5. Kitos pastoviosios sąnaudos 600101, 6001011, 600103, 600113, 600113L, 600201, 600202, 600211,600211L, 600212, 600212L, 600301, 600302, 6003021, 600311, 600311L, 600312, 600312L, 600711, 600711L, 600712L, 600713L, 601101, 601111, 601111L, 601401, 601411, 601411L, 601901, 601911, 6011911L, 620012, 620012L, 6200125, 6200125L, 630011L  KC: 103,113,1136, 1, 101,106,10539,45 X X 39,45
14.6. Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų apskaitos prietaisai) nurašymo sąnaudos X X 0,00
14.7. Kitos kintamosios sąnaudos KC: 800,1234,1133,809,80812681,23 X X 2681,23
- Nepaskirstoma RAS aprašo 4 priedas (RAS sąsk. 61307,61507,61408,61409,61510,61511,61512,61513,61514)681,52 X 610,00 1291,52

IŠ VISO: X 12.231,90 -1960,91 1960,91 0,00 0,00 0,00 12231,90 X

Stulpelis Aprašymas
A Sąnaudų grupės ir pogrupio numeris.
B Sąnaudų grupės ir pogrupio pavadinimas pagal RVA 4 priedą
C DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) kuriose ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudos, numeriai ir/arba pavadinimai ARBA nuoroda į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.

Jeigu vieno sąnaudų pogrupio sąnaudos apskaitomis keliose DK sąskaitose (dimensijose), jos nurodomos keliose eilutėse, t.y. ta pati DK sąskaita (dimensija) gali kartotis tiek kartų kiek reikia.
D DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų), nurodytų C stulpelyje ir atitinkančių B stulpelio sąnaudų pogrupį, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
E Sąnaudų grupavimo koregavimai, skirti atskleisti:

1) DK ir RVA sąnaudų grupių sąsajų, nurodytų RAS apraše korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei sąsajos atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami.
2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista.
K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas.
Bendru atveju koregavimų stulpelių suma turi būti lygi nuliui.
Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.

F Stulpelių D ir E suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.
G RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.
H E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.
J E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.

E

RVA 3, 4 PR.



VANDENS SEKTORIUS

NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

Tūkst. Eur

NR. NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ POGRUPIS DK SĄSKAITOS
NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ 

SUMA
RVA SĄNAUDŲ  POGRUPIS RVA PRIEDAS

A B C D E F

1 E.1. Beviltiškos skolos, baudos, delspinigiai 63090 (118, 117, 160), 6311, 6804 60,97 Beviltiškos skolos, baudos, delspinigiai (GVTNT)

2 E.2. Paramą, labdarą, vartotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, 

papildomo draudimo sąnaudas, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai 

pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas

63124, 63129 (931) 3,23 Paramą, labdarą, vartotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų reikalavimus, papildomo draudimo sąnaudas, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas (GVTNT)

3 E.3. Tantjemų išmokos 6305 Tantjemų išmokos (GVTNT)

4 E.4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, 

tiesiogiai susijusio su reguliuojamu verslo vienetu
600101, 600103, 630001, 600201, 600301 (152, 936)15,58 Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamu verslo vienetu (GVTNT)

5 E.5. Patirtos palūkanų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos 68021 (700), 6803 15,21 Patirtos palūkanų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos (GVTNT)

6 E.6. Komandiruočių, personalo mokymo sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti)

7 E.7. reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra 

būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti)
63122 (135), 63123 (1351) 0,51 Reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) (GVTNT)

8 E.8. Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto (išskyrus Aprašo 14 punkte numatytu 

atveju, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai), panaudos teise perduoto 

kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio 

subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo), išsinuomoto, Ūkio 

subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos

63091(924), 6301212 398,13 Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto (išskyrus Aprašo 14 punkte numatytu atveju, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai), panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo), išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos (GVTNT)

9 E.9. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos

10 E.14. Išmokos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, išmokos už mokymosi ir 

papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama 

profsąjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės 

aktuose numatytas privalomas išmokas, kitos su darbuotojo darbo rezultatais nesusijusių išmokų sąnaudos
63126 (134) 27,85 Išmokos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, išmokos už mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir neįgalius šeimos narius, parama profsąjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas privalomas išmokas, kitos su darbuotojo darbo rezultatais nesusijusių išmokų sąnaudos (GVTNT)

11 E.15. Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų pirkimo, žalos 

atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų patirtų nuostolių atlyginimas, 

pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus 

pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos

63129, 63125

12 E.16. Sąnaudos, susijusias su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, valdybos narių atlyginimų, salių 

nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos
 6310, 6305 127,46 Sąnaudos, susijusias su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, valdybos narių atlyginimų, salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos (GVTNT)

13 E.19. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė 63129 (921, 924) 25,36845 Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė (GVTNT)*

14 E.10-13, E.17, E.18. Kitos nepaskirstomosios sąnaudos (Nusidėvėjimo sąnaudų skirtumas) 610,00 Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos

15 E.20. Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos 
63129 (901, 300) 7,22 Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos

IŠ VISO: X 1291,52 X

1.291,52

0,00

Stulpelis Aprašymas

A Eilės numeris

B Nepaskirstomų sąnaudų pogrupis pagal Aprašo 27 punkto papunktį.

C DK sąnaudų sąskaitų, kuriose apskaitomos konkrečios nepaskirstomos sąnaudos, numeriai (nurodoma ir tais atvejais, kai D stulpelio reikšmė lygi 0)

D Ataskaitinio laikotarpio nepaskirstomų sąnaudų suma, atitinkanti DK ir RVA priedų duomenis.

E RVA sąnaudų pogrupis (-iai), kur ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos nepaskirstomos sąnaudos.

F RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti D stulpelio duomenys.

RVA 3 PR.

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 6.3 priedas



Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės 

užduoties 6.4 priedas

VANDENS SEKTORIUS

PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ

Tūkst. Eur Nario mokestis Nurašytas turtas Palūkanos

SĄNAUDŲ KATEGORIJA
DK (DIMENSIJOS) 

SĄSAJA
DK SUMA K1 K2 K3 K4 K4 RVA SUMA RVA PRIEDAS Nr. Koregavimo aprašymas

A C D F G H I

Apskaitos veikla 2. Apskaitos veikla 62000221, 62000222, 62000223 (RAS aprašo 2 priedas)39,92 -18,98 0,94 21,87 K1 INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas

3.1. Geriamojo vandens gavyba 600201, 600211, 600211L (RAS aprašo 2 priedas), 63084 (KC 4003), 63082 (KC40012), 63085 (KC 40022)215,77 -50,86 23,71 -1,20 0,00 187,42 K2 INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas

3.2. Geriamojo vandens ruošimas 600203 (RAS aprašo 2 priedas) 118,18 -27,59 51,19 141,78 K3 Narystės mokstis perkeltas į nepaskirstomas sąnaudas

3.3. Geriamojo vandens pristatymas 600202, 60020221, 600212, 600212L, 600701, 600711, 600711L (RAS aprašo 2 priedas)394,56 -226,86 110,21 277,91
K4

Nurašyto turto sąnaudos perkeltos į nepaskirstomas 

sąnaudas

4.1. Nuotekų surinkimas 600302, 6003021, 600312, 600312L (RAS aprašo 2 priedas)279,31 -156,28 71,69 194,72
K5

Palūkanos už gautas paskolas perkeltos į nepaskirtomas 

sąnaudas

4.2. Nuotekų valymas 600301, 600311, 600311L, 600702, 600712L  (RAS aprašo 2 priedas), 63083 (KC 40041), 63085 (KC 40023)453,37 -154,70 96,09 -1,20 393,56 Kn

4.3. Nuotekų dumblo tvarkymas 600304, 600305 (RAS aprašo 2 priedas) 201,29 -60,71 46,77 187,36

Paviršinių nuotekų tvarkymas 5. Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai) 0,00

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas 6. Kitos reguliuojamosios veiklos verslo 600101, 6001011, 600111,600111L,62000212,62000241,62000242,600102,6001020,6001021,6001022,62000211,600103,600104,600113,600113L,600703,600713L,62000243,6001051, 6001053 (RAS aprašo 2 priedas), 63084 (KC40031), 63082 (KC 4001,40011), 63083 (KC4004), 63085 (KC 4002,40021)7924,73 -1111,91 828,33 -13,18 7627,97

Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo vienetas7. Kitos veiklos (nereguliuojamosios 600501, 6001052, 6001053, 6090001-6090009, 64 kl., 68 kl. (RAS aprašo 2 priedas), 63083 (KC 40042), 63085 (KC40024)88,48 -46,23 17,24 -15,21 44,28

Elektros energijos sąnaudos -
601101, 601111, 601111L,601102,  

601401, 601411, 601411L, 601901, 
7,40 7,40

Kuro transportui sąnaudos -
601101, 601111, 601111L,601102,  

601401, 601411, 601411L, 601901, 
13,38 13,38

Šilumos energijos sąnaudos -
601101, 601111, 601111L,601102,  

601401, 601411, 601411L, 601901, 
18,79 18,79

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos -
601101, 601111, 601111L,601102,  

601401, 601411, 601411L, 601901, 
15,95 15,95

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos -
601101, 601111, 601111L,601102,  

601401, 601411, 601411L, 601901, 
75,55 -75,55 76,38 76,38

Personalo sąnaudos -
601101, 601111, 601111L,601102,  

601401, 601411, 601411L, 601901, 
1041,72 1041,72

Mokesčių sąnaudos -
601101, 601111, 601111L,601102,  

601401, 601411, 601411L, 601901, 
2,46 2,46

Finansinės sąnaudos -
601101, 601111, 601111L,601102,  

601401, 601411, 601411L, 601901, 
0,02 0,02

Administracinės sąnaudos -
601101, 601111, 601111L,601102,  

601401, 601411, 601411L, 601901, 
99,43 99,43

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos -
601101, 601111, 601111L,601102,  

601401, 601411, 601411L, 601901, 
0,00

Kitos sąnaudos -
601101, 601111, 601111L,601102,  

601401, 601411, 601411L, 601901, 
19,91 19,91

Bendrosios sąnaudos Bendrosios sąnaudos - 630001,630011L RAS (aprašo 2 priedas), 63083 (KC40043), 63082 (KC 40017), 63085 (KC 40027)570,97 -31,25 28,36 568,08 RVA 4 PR.

Nepaskirstomos sąnaudos Nepaskirstomos sąnaudos - 650,74 610,00 15,58 0,00 15,21 1291,52 RVA 3 PR.

X Nepriskirta* - X (netaikoma)

12231,90 -1960,91 1960,91 0,00 0,00 0,00 12231,90

Stulpelis Aprašymas

A Sąnaudų kategorija.

B Pirminis priskyrimas: Įmonės teikiamų paslaugų sąrašas (tiesioginės sąnaudos), netiesioginių sąnaudų grupė (netiesioginės sąnaudos), bendro veiklos palaikymo sąnaudos (bendrosios sąnaudos), nepaskirstomos sąnaudos.

Įmonė gali įsiterpti papildomų eilučių, kiek tai reikalinga pirminio priskyrimo informacijai atskleisti.

Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.

C DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) numeriai, naudojami Įmonės apskaitoje pirminiam sąnaudų priskyrimui ARBA nuoroda į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.

1 pvz., Įmonės, naudojančios DK dimensijas, pateikia DK ir/ arba DK dimensijų (pvz., kaštų centrų, vidinių padalinių) numerius

2 pvz., Įmonės, nenaudojančios DK dimensijų, pateikia DK sąskaitų numerius

Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.

D DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) , nurodytų C stulpelyje, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis. 

Turi būti galimybė Įmonės apskaitos sistemoje aiškiai identifikuoti ir, esant poreikiui, detalizuoti kiekvieną, D stulpelyje nurodytą, sumą, pvz., formuojant DK sąskaitų (dimensijų) ataskaitą

E Sąnaudų priskyrimo koregavimai, skirti atskleisti:

1) sąnaudų pirminio priskyrimo korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei pirminis priskyrimas atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami.

Bendru atveju koregavimų stulpelių suma turi būti lygi nuliui.

Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.

F Stulpelių D ir E suma

Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.

G RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.

H E stulpelyje atskleistų koregavimų numeriai.

J E stulpelyje atskleistų koregavimų turinio ir tikslo aprašymas.

* - eilutėje "Nepriskirta" pateikiama sąnaudų suma, kuriai ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo priskirtas DK (dimensija) sąsajos požymis. Ši suma priskiriama (atskleidžiama) per koregavimus E stulpelyje.

2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi 

būti atskleista.

K1 ir K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusidėvėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas bei nusidėvėjimo skirtumo atskleidimas 

nepaskirstomose sąnaudose.

RVA 4 PR.

E

Geriamojo vandens tiekimas

Nuotekų tvarkymas

RVA 4 PR.

SĄNAUDŲ PIRMINIS PRISKYRIMAS

IŠ VISO:

Netiesioginės sąnaudos

Tiesioginės sąnaudos

B



VANDENS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

2. Apskaitos veikla 

3.1. 
Geriamojo 

vandens 
gavyba 

3.2. 
Geriamojo 

vandens 
ruošimas

3.3. 
Geriamojo 

vandens 
pristatymas

4.1. Nuotekų 
surinkimas

4.2. Nuotekų 
valymas

4.3. Nuotekų 
dumblo 

tvarkymas

5. Paviršinių 
nuotekų 

tvarkymas 
(tik esant 
atskirai 

paviršinių 
nuotekų 

tvarkymo 
sistemai)

6. Kitos 
reguliuojamosio
s veiklos verslo 

vienetas

7. Kitos veiklos 
(nereguliuojamos
ios veiklos) verslo 

vienetas

A B C
Elektros energijos sąnaudos 100 3 3 3 5 4 7 3 71 0
Kuro transportui sąnaudos
Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos 
transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui vežti, 100 5 3 2 5 3 7 3 70 1
Kuras lengviesiems automobiliams 100 5 4 3 6 4 9 4 63 1
Šilumos energijos sąnaudos 100 1 4 3 6 4 9 4 67 1
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos -
Remonto medžiagų ir detalių  sąnaudos 100 5 3 2 5 3 7 3 71 1
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos 100 4 4 3 5 4 8 4 68 0
Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, 
energetikos įrenginių) paslaugos 100 0 3 2 5 3 6 3 74 3
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 100 2 4 3 6 4 8 4 68 1
Personalo sąnaudos -
Darbo užmokesčio sąnaudos 100 7 3 2 4 3 6 3 70 1
   Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV 
sąnaudos 100 7 3 2 4 3 6 3 70 1
Darbo saugos sąnaudos 100 8 3 2 4 3 6 3 70 1
Kitos personalo sąnaudos 100 4 4 3 6 4 8 4 68 1
Mokesčių sąnaudos -
Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 100 4 4 3 5 4 8 4 69 0
Žemės nuomos mokesčio sąnaudos 100 5 3 2 4 3 6 3 74 1
Finansinės sąnaudos 100 2 2 2 3 2 4 2 83 0
Administracinės sąnaudos -
Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos 100 4 3 2 4 3 6 3 73 1
Žyminio mokesčio sąnaudos			 100 5 3 2 4 3 6 3 74 1
Ryšių paslaugų sąnaudos			 100 4 3 3 5 4 7 3 71 1
Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos			 100 5 3 2 4 3 6 3 74 1
Kanceliarinės sąnaudos			 100 10 3 2 4 3 6 3 69 0
Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos			 100 4 3 6 4 8 4 72 -
Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos 100 4 4 3 5 4 8 4 68 0
Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos 100 3 2 2 3 2 5 2 81 0
Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos 100 5 3 2 4 3 6 3 75 1
Kitos administravimo sąnaudos. 100 2 4 3 6 4 8 4 68 1
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos - - - - - - - - -
Kitos sąnaudos 100 1 4 3 7 5 9 4 65 1

Bendrosios sąnaudos Pagal tiesiogiai ir netiesiogiai priskiriamas pastoviąsiąs sąnaudas, tūkst.Eur100 2 3 4 6 4 8 4 - 67 1
Bendrosios sąnaudos (nusidėvėjimas) Verslo vienetui, paslaugai priskirta  bendrojo turto dalis (% nuo viso bendro turto)100 2 2 3 11 5 8 2 66 1

B DALIS. PASKIRSTYMO PATIKRINIMAS

2. Apskaitos veikla 

3.1. 
Geriamojo 

vandens 
gavyba 

3.2. 
Geriamojo 

vandens 
ruošimas

3.3. 
Geriamojo 

vandens 
pristatymas

4.1. Nuotekų 
surinkimas

4.2. Nuotekų 
valymas

4.3. Nuotekų 
dumblo 

tvarkymas

5. Paviršinių 
nuotekų 

tvarkymas 
(tik esant 
atskirai 

paviršinių 

6. Kitos 
reguliuojamosio
s veiklos verslo 

vienetas

7. Kitos veiklos 
(nereguliuojamos
ios veiklos) verslo 

vienetas

E G
Elektros energijos sąnaudos 7,40 0,20 0,26 0,19 0,38 0,27 0,54 0,26 0,00 5,28 0,03

RVA PRIEDAS

RVA 4 PR.

1. Pagal Bendrovės RAS aprašo VIII 
skyriaus nuostatas netiesioginės 

sąnaudos priskiriamos paskirstymo 
centrams ir pasiskirsto paslaugoms 

naudojant sąnaudų paskirstymo 
kriterijus.

Bendrovės apskaitoje naudojami šitie 
sąnaudų centrai:

- Infrastruktūros valdymo ir 
eksploatacijos  veiklų grupė;

- Paslaugų (produktų) teikimo veiklų 
grupė;

- Gedimų šalinimo veiklų grupės;
- Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų 

grupė;
- Transporto valdymo veiklų grupė;

- Materialinio aprūpinimo veiklų grupė. 

2. Naudojant paskirstymo kriterijus 
netiesioginės sąnaudos pasiskirsto tarp 

vandens ir nuotekų, šilumos tiekimo bei 
nereguliuojamos veiklos verslo vienetų. 

Reiškia, kad paskirstymo kriterijai 
taikomi konkrečiam paskirstymo 

centrui (grupei), o ne netiesioginių 
sąnaudų grupei ar pogrupiui.  

3. Ataskaitoje netiesioginės vandens 
gavybos, ruošimo ir pristatymo bei 

nuotekų surinkimo, valymo ir dumblo 
tvarkymo sąnaudos paskirstytos 
proporcingai šioms paslaugoms 

priskirtoms tiesioginėms sąnaudoms.

FA

NETIESIOGINIŲ SĄNAUDŲ GRUPĖS

NETIESIOGINIŲ SĄNAUDŲ GRUPĖS Nešiklis, mato vnt. Nešiklio reikšmė 
iš viso

IŠ VISO

D

Sąnaudų iš viso

IŠ VISO



Kuro transportui sąnaudos
6,07 0,32 0,19 0,15 0,28 0,20 0,40 0,19 0,00 4,26 0,07
7,31 0,40 0,31 0,23 0,46 0,32 0,65 0,31 0,00 4,58 0,06

Šilumos energijos sąnaudos 18,79 0,25 0,79 0,60 1,18 0,83 1,67 0,79 0,00 12,53 0,15
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
Remonto medžiagų ir detalių  sąnaudos 13,04 0,65 0,42 0,32 0,62 0,43 0,88 0,42 0,00 9,22 0,09
Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo sąnaudos 0,21 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,14 0,00
Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos 2,71 0,01 0,08 0,06 0,12 0,09 0,17 0,08 0,00 2,02 0,07
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 76,38 1,40 3,05 2,31 4,53 3,17 6,41 3,05 0,00 52,04 0,42
Personalo sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos 1.015,99 71,57 29,63 22,41 43,93 30,78 62,21 29,62 0,00 715,75 10,10
   Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio įmokų VSDFV 
sąnaudos 18,41 1,32 0,54 0,40 0,79 0,56 1,12 0,53 0,00 12,96 0,18
Darbo saugos sąnaudos 2,72 0,22 0,08 0,06 0,11 0,08 0,16 0,08 0,00 1,91 0,02
Kitos personalo sąnaudos 4,60 0,17 0,17 0,13 0,26 0,18 0,37 0,17 0,00 3,11 0,04
Mokesčių sąnaudos
Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos 2,39 0,09 0,09 0,06 0,13 0,09 0,18 0,09 0,00 1,66 0,01
Žemės nuomos mokesčio sąnaudos 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00
Finansinės sąnaudos 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
Administracinės sąnaudos
Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos 6,36 0,28 0,19 0,14 0,28 0,19 0,39 0,19 0,00 4,65 0,06
Žyminio mokesčio sąnaudos			 -1,10 -0,05 -0,03 -0,02 -0,04 -0,03 -0,06 -0,03 0,00 -0,81 -0,01
Ryšių paslaugų sąnaudos			 3,19 0,12 0,11 0,08 0,16 0,11 0,23 0,11 0,00 2,25 0,02
Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos			 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00
Kanceliarinės sąnaudos			 1,01 0,10 0,03 0,02 0,04 0,03 0,06 0,03 0,00 0,69 0,01
Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos			 0,14 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,00
Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos 42,00 1,87 1,54 1,16 2,28 1,60 3,22 1,54 0,00 28,63 0,16
Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos 31,02 0,91 0,68 0,51 1,01 0,70 1,42 0,68 0,00 25,01 0,10
Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo sąnaudos 0,66 0,03 0,02 0,01 0,03 0,02 0,04 0,02 0,00 0,49 0,01
Kitos administravimo sąnaudos. 16,13 0,36 0,63 0,48 0,94 0,66 1,33 0,63 0,00 11,00 0,11
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
Kitos sąnaudos 19,91 0,18 0,89 0,68 1,32 0,93 1,88 0,89 0,00 12,98 0,16

1.295,43 80,38 39,67 30,01 58,82 41,21 83,30 39,66 0,00 910,55 11,84 RVA 4 PR.

539,72 11,87 15,69 19,64 34,72 22,60 45,68 23,73 - 360,76 5,01
28,36 0,56 0,59 0,92 3,02 1,46 2,17 0,63 0,00 18,81 0,21

Stulpelis Aprašymas
A Netiesioginių sąnaudų grupių sąrašas. Papildomai atskira eilute nurodomos Bendrosios sąnaudos.
B Įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotų paskirstymo kriterijų sąrašas: pavadinimas ir mato vienetas.

Turi atitikti RAS aprašo informaciją.
Turi atitikti kartu su RVA teikiamo Paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją.

C Įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotų paskirstymo kriterijų suminės reikšmės
Turi sutapti su D stulpelių suma.

D Įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotų paskirstymo kriterijų reikšmės kiekvienai paslaugai konkrečioje sistemoje.
E Sąnaudų centrui priskirta sąnaudų suma, kuri skirstoma naudojant paskirstymo kriterijus.

Kiekvieno sąnaudų centro suma turi sutapti su RVA informacija.
F Kiekvienos netiesioginių sąnaudų grupės suma, paskirstyta konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje, naudojant paskirstymo kriterijus

Turi atitikti E stulpelio dalį, lygią D stulelyje nurodytai paskirstymo kriterijaus reikšmei (F = E ÷ C × D)
F stulpelio duomenys paslaugų lygmeniu turi sutapti su RVA duomenimis.

G RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti F stulpelio duomenys.

RVA 4 PR.

RVA 4 PR.

Bendrosios sąnaudos (nusidėvėjimas)
Bendrosios sąnaudos (iš viso)

Netiesioginės sąnaudos (iš viso)

Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui (asenizacijos transporto priemonėms, transportui dumblui, vandeniui 
vežti, autobusams žmonėms vežti) 
Kuras lengviesiems automobiliams



2. Apskaitos veikla #
3.1. Geriamojo 

vandens gavyba 
#

3.2. Geriamojo 

vandens ruošimas
#

3.3. Geriamojo 

vandens pristatymas
#

4.1. Nuotekų 

surinkimas
#

4.2. Nuotekų 

valymas
#

4.3. Nuotekų 

dumblo tvarkymas
#

5. Paviršinių 

nuotekų tvarkymas 
#

6. Kitos 

reguliuojamosios ir 

nereguliuojamosios 

veiklos VV

# # #

A. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos -                              -                              -                             -                              x x x x 217,30                        x x 217,30

B. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos x x x x -                              -                              -                              -                              333,95                        x x 333,95

C. Elektros energijos sąnaudos - 43,21                        2,44                          32,77                        34,67                        73,36                        5,83                           -                              318,21                        5,86                         6,99                      523,35

D. Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos x 0,04                           -                             2,47                           x 0,78                           19,48                        -                              3.331,69                     x x 3.354,46

E. Kuro transportui sąnaudos 0,91                           2,46                           -                             8,99                           19,95                        4,36                           -                              -                              42,77                           14,90                       2,23                      96,58

F. Šilumos energijos sąnaudos -                              -                              23,81                        10,87                        5,04                           15,19                        19,27                        -                              3,80                             17,38                       17,07                    112,42

G. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 21,80                        6,56                           6,54                          11,17                        40,01                        23,33                        0,19                           - 162,43                        29,45                       5,89                      307,37

H. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 1,11                           37,70                        41,26                        110,91                      82,11                        114,47                      61,18                        -                              832,33                        75,69                       33,82                    1.390,58

I. Personalo sąnaudos 52,06                        40,72                        55,28                        81,70                        59,35                        130,56                      79,53                        -                              1.067,08                     631,39                     482,97                 2.680,65

J. Mokesčių sąnaudos -                              59,44                        -                             -                              1,26                           6,65                           0,81                           -                              57,69                           -                            0,61                      126,46

K. Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos 0,12                           4,36                           0,89                          9,19                           5,16                           20,11                        4,11                           - 3.253,16                     82,12                       109,97                 3.489,20

L. Nepaskirstomosios sąnaudos x x x x x x x x x x 222,39                 222,39

IŠ VISO 76,01 194,49 130,23 268,06 247,55 388,83 190,40 0,00 9.620,41 856,80 881,93 12.854,70 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 m. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos -                              -                              -                             -                              x x x x 219,63                        x x 219,63

B. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos x x x x -                              -                              -                              -                              296,43                        x x 296,43

C. Elektros energijos sąnaudos 44,95                        2,62                          35,17                        41,26                        78,46                        5,96                           -                              304,36                        7,40                         6,72                      526,90

D. Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos x 0,18                           x 2,53                           x 3,41                           16,65                        -                              1.949,37                     x x 1.972,14

E. Kuro transportui sąnaudos - 1,54                           -                             6,12                           13,17                        3,64                           - -                              30,48                           13,38                       1,50                      69,84

F. Šilumos energijos sąnaudos -                              -                              18,40                        8,27                           3,02                           13,01                        16,77                        -                              x 18,79                       12,88                    91,14

G. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 20,93                        9,49                           7,28                          10,29                        7,81                           30,21                        10,55                        - 171,78                        15,95                       6,28                      290,56

H. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 0,94                           23,71                        51,19                        110,21                      71,69                        96,09                        46,77                        -                              845,57                        76,38                       28,36                    1.350,91

I. Personalo sąnaudos -                              43,57                        61,24                        91,41                        49,51                        144,93                      85,60                        -                              870,71                        1.041,72                 466,10                 2.854,78

J. Mokesčių sąnaudos -                              56,28                        -                             - 1,10                           6,45                           0,75                           -                              153,71                        2,46                         0,82                      221,58

K. Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos -                              7,69                           1,05                          13,92                        7,16                           17,35                        4,31                           - 2.830,20                     119,35                     45,43                    3.046,46

L. Nepaskirstomosios sąnaudos x x x x x x x x x x 1.291,52              1.291,52

IŠ VISO 21,87 187,42 141,78 277,91 194,72 393,56 187,36 0,00 7.672,25 1.295,43 1.859,60 12.231,90 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos - - - - x x x x x x x 1%

B. Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos x x x x - - - - x x x -11%

C. Elektros energijos sąnaudos - 4% 7% 7% 19% 7% 2% - x 26% -4% 1% 1

D. Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos x 378% - 2% x 337% -14,5% - x x x -41% 2

E. Kuro transportui sąnaudos - -37% - -32% -34% -17% - - x -10% -32% -28% 3

F. Šilumos energijos sąnaudos - - -23% -24% -40% -14% -13% - x 8% -25% -19% 4

G. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos -4% 45% 11% -8% -80% 30% 5430% - x -46% 7% -5% 5

H. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos -15% -37% 24% -1% -13% -16% -24% - x 1% -16% -3% 6

I. Personalo sąnaudos -100% 7% 11% 12% -17% 11% 8% - x 65% -3% 6% 7

J. Mokesčių sąnaudos - -5% - - -12% -3% -7% - x - 33% 75% 8

K. Finansinės, administracinės ir kitos sąnaudos -100% 76% 18% 52% 39% -14% 5% - x 45% -59% -13% 9

L. Nepaskirstomosios sąnaudos x x x x x x x x x x 481% 481% 10

IŠ VISO -71% -4% 9% 4% -21% 1% -2% 0% -20% 51% 111% -5%

Įmonės komentarai:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 Pagrindinės nepaskirstomų sąnaudų padidėjimo priežastys: 1) palyginus su 2019 m. reikšmingai padidėjo nusidėvėjimo sąnaudų skirtumas tarp buhalterinės ir reguliavimo apskaitų, 610,0 tūkst. Eur; 2) 2020 m. buvo nuvertintas dyzelinis  kuras, 383,8 tūkst. Eur.

IŠ VISO

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos sumažėjo dėl pilnai nusidėvėjusio turto. Vandens ruošimo veikloje šios sąnaudos padidėjo dėl atlikto vandenvietės 482 pastato (vandens nugeležinimo stotis su 2-jo vandens pakėlimo siurbline) bei  487/489 pastato remonto darbų, kurie padidino jų vertę bei nusidėvėjimo sąnaudas.

Palyginus su 2019 m. reikšmingai padidėjo netiesioginės veiklos personalo sąnaudos. Pasikeitė komercijos tarnybos ir pinigų surinkimo grupės sąnaudų priskyrimas. 2019 m. RVA šios sąnaudos priskirtos tiesioginių sąnaudų grupei. Rengiant 2020 m. RVA jos perkeltos į netiesiogines sąnaudas siekiant suvienodinti abejų reguliuojamų veiklų (šilumos ir vandens) RVA pildymo 

principus ir duomenis.

Palyginus su 2019 m. padidėdjo administracinės veiklos mokesčių sąnaudos dėl nekilnojamojo turto mokesčio. Po įmonės pertvarkymo iš savivaldybės įmonės į uždarąją akcinę bendrovę Bendrovė privalo mokėti nekilnojamojo turto mokestį.

Palyginus su 2019 m. reikšmingai padidėjo teisinių paslaugų sąnaudos, pagrinde dėl turto perregistravimo po įmonės pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę. Netiesioginių sąnaudų pokyčiui įtakos taip pat turėjo komercijos tarnybos ir pinigų surinkimo grupės sąnaudų priskyrimo pasikeitimas. 2019 m. RVA šios sąnaudos priskirtos tiesioginių sąnaudų grupei. Rengiant 2020 m. 

RVA jos perkeltos į netiesiogines sąnaudas siekiant suvienodinti abejų reguliuojamų veiklų (šilumos ir vandens) RVA pildymo principus ir duomenis. Bendrosios sąnaudos sumažėjo, nes 2019 m. buvo atliktas turto vertinimas už 65,5 tūkst. Eur.

Pokytis (%)

Palyginus su 2019 m. padidėjo elektros energijos vidutinė kaina nuo 9,7 ct/kWh iki 10,1 ct/kWh. Be to pasikeitė komercijos tarnybos ir pinigų surinkimo grupės sąnaudų priskyrimas. 2019 m. RVA šios sąnaudos priskirtos tiesioginių sąnaudų grupei. Rengiant 2020 m. RVA jos perkeltos į netiesiogines sąnaudas siekiant suvienodinti abejų reguliuojamų veiklų (šilumos ir vandens) 

RVA pildymo principus ir duomenis.

Nuotekų valymo veiklos technologinių medžiagų sąnaudos padidėjo palyginus su 2019 m., nes dalis dumblo tvarkymo veiklos technologinių medžiagų (flukoliantas PRAESTOL) sąnaudų klaidingai nurašyta į nuotekų valymo veiklos sąskaitą: 05 mėn. 1300,10 Eur, 12 mėn. 430,0 Eur.

Pagrindinė kuro sąnaudų sumažėjimo priežastis yra paskelbtas Lietuvoje karantinas dėl COVID-19.  įmonėje organizuojamas darbas nuotoliniu būdu bei apribotas važiavimas į komandiruotes dėl mokymų, seminarų, kurie taip pat vyksta nuotoliniu būdu.

Pagrindinę įtaką šilumos energijos sąnaudų sumažėjimui turėjo mažesnės palyginus su 2019 m. gamtinių dujų ir biokuro rinkos kainos, įskaičiuojamos į šilumos kainą.

Palyginus su 2019 m. padidėjo remonto ir aptarnavimo sąnaudos vandens gavybos ir nuotekų valymo veiklose. Eksploatuojamas turtas (infrastruktūra, įranga, įrankiai) sensta, reikalingos didesnės sąnaudos jo aptarnavimui siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir saugų paslaugų teikimą vartotojams. Palyginus su 2020 m. sumažėjos nuotekų surinkimo veiklos remonto sąnaudos, 

nes 2019 m. buvo atlikti kanalizacijos kolektoriaus  ir kanalizacijos siurbimo stoties įrangos remonto darbai atitinkamai už 13074,22 Eur ir 15516,76 Eur. Pdidėjo nuotekų dumblo tvarkymo veiklos remontos sąnaudos, nes 2020 m. atlikti privažiavimo kelio betono dangos atstatymo darbai už 9880,80 Eur.

2019

SĄNAUDŲ GRUPĖS

TIESIOGINĖS SĄNAUDOS

NETIESIOGINĖS 

SĄNAUDOS

BENDROSIOS 

SĄNAUDOS



Pajamos 2019 2020 Pokytis Komentaras

A. Geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos 781 823 5% -

B. Nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pajamos 367 330 -10% -

C. Nuotekų valymo pajamos 646 707 9% -

D. Pajamos už padidėjusią ir savitąją taršą - - - -

E. Nuotekų dumblo tvarkymo pajamos 251 251 -0% -

F. Pajamos už kitų bendrovių atvežtą tvarkyti nuotekų dumblą - - - -

G. Paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos - - - -

H. Apskaitos veiklos pajamos 236 238 1% -

I. kitos reguliuojamosios veiklos pajamos

10.812 9.036 -16%

2020 m. iš reguliojamos veiklos (šilumos) gautos mažesnės pajamos, palyginus su 2019 m., nes 2020 m. realizuota 11,2 

tūkst. MWh mažiau šilumos energijos ir 12 proc. sumažėjo šilumos kaina dėl perkamo kuro kainos sumažėjimo ir naujo 

bazinio šilumos tarifo. 

J. Nereguliuojamosios veiklos pajamos 182 1.179 548% 2020 m. įmonė pardavė apyvartinius taršos leidimus už 1 035 000 Eur. 

H. GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos - - - -

Iš viso 13.276 12.565 -5%
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