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UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „KAUNO VANDENYS“
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS
REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS
I.

BENDROJI DALIS

1. Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ (toliau – Bendrovė) yra geriamojo
vandens tiekėjas bei nuotekų ir paviršinių nuotekų tvarkytojas Kauno mieste ir rajone.
2. Buhalterinė apskaita Bendrovėje tvarkoma vadovaujantis patvirtinta buhalterinės
apskaitos politika, LR buhalterinės apskaitos įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu
bei kitais LR įstatymais, LR vyriausybės nutarimais, verslo apskaitos standartais, direktyvomis ir
kitais teisės aktais. Buhalterinę apskaitą Bendrovėje organizuoja ir vykdo Buhalterinės apskaitos
skyrius.
3. Reguliavimo apskaita Bendrovėje tvarkoma, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos
specifiką, remiantis buhalterinės apskaitos duomenimis ir vadovaujantis Sistemos aprašu, geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklas reglamentuojančiais teisės aktais, Valstybinės
energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nutarimais, metodiniais nurodymais, įsakymais.
4. Bendrovė vykdo reguliavimo apskaitos atskyrimą, siekdama Bendrovės finansinę
informaciją (pajamas, sąnaudas, turtą) paskirstyti verslo vienetams ir juos sudarančioms paslaugoms,
atskirai identifikuojant nepaskirstomąsias sąnaudas. Reguliavimo apskaitos atskyrimas vykdomas
Reguliavimo apskaitos sistemoje (toliau – RAS).
5. Sistemos aprašo tikslas – atskleisti Bendrovės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo veiklas reguliavimo (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) apskaitoje naudojamus
principus, metodus ir tvarkas, atliekant apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą.
6. Sistemos aprašas parengtas vadovaujantis Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr.
O3E-459 patvirtintu Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugų šmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašu (toliau – Aprašas) (su
pakeitimais ir papildymais). Sistemos aprašas taikomas rengiant 2021 m. ir vėlesnio laikotarpio RAS
atskaitomybę.
7.

Pagrindinės šiame dokumente naudojamos sąvokos:

7.1. Ataskaitinis laikotarpis – laikotarpis, sutampantis su Bendrovės finansiniais metais
(t. y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.).
7.2. Bendrosios sąnaudos – sąnaudos, kurios su konkrečia paslauga (produktu) nesiejamos
nei tiesiogiai, nei netiesiogiai ir paskirstomos taikant norminius ekonomine bei technine logika
pagrįstus kriterijus.
7.3. Nepaskirstomosios sąnaudos – sąnaudos, kurias Bendrovė patiria ataskaitiniu
laikotarpiu, tačiau kurios nebūtinos nei galutinėms paslaugoms (produktams) teikti (reguliuojamųjų
kainų paslaugų (produktų) vertei kurti), nei verslui palaikyti (užtikrinti reguliuojamosios veiklos
nepertraukiamumą, saugumą, stabilumą). Šias sąnaudas Bendrovė patiria savo investicijų grąžos
sąskaita.
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7.4. Netiesioginės sąnaudos – sąnaudos, kurios su konkrečia paslauga (produktu) siejamos
netiesiogiai ir paskirstomos taikant ekonomine bei technine logika pagrįstus kriterijus.
7.5. Kriterijus – veiksnys, kuriuo vadovaujantis pagal priežastingumo ryšį konkrečios
pajamų, sąnaudų, ilgalaikio turto sumos yra priskiriamos galutinėms paslaugoms (produktams) ir
(arba) verslo vienetams. Siekiama, kad naudojamas kriterijus būtų ekonomiškai pagrįstas, logiškai
pateisinamas ir nustatytas nediskriminaciniais pagrindais.
7.6. Paslauga – verslo vieneto veiklos procese sukurta vertė. Paslaugos nustatytos remiantis
Aprašo nuostatomis išskiriant reguliuojamas veiklos paslaugas bei kitas paslaugas. Paslauga –
galutinis sąnaudų, pajamų ir turto paskirstymo objektas.
7.7. Sąnaudų paskirstymas – Bendrovės
vienetams ir paslaugoms.

sąnaudų priskyrimas nustatytiems verslo

7.8. Tiesioginės sąnaudos – sąnaudos, kurias galima tiesiogiai ir tiksliai priskirti
konkrečioms paslaugoms (produktams).
7.9. Verslo vienetas – Bendrovės veiklos dalis, skirta tam tikros grupės paslaugoms teikti
ir (arba) produktams tiekti. Verslo vienetą sudaro visi Bendrovės ištekliai, tų išteklių transformavimo
veiklos ir (arba) procesai, susiję su šios grupės paslaugų ir (ar) produktų vertės kūrimu ir tokių
paslaugų teikimu ir (ar) produktų tiekimu kitiems verslo vienetams ir (ar) galutinių paslaugų
gavėjams.
8. Kitos šiame Sistemos apraše vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Įstatyme,
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
nustatymo metodikoje, patvirtintoje Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-92 „Dėl
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
nustatymo metodikos patvirtinimo“, ir kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo,
paviršinių nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose, Verslo apskaitos bei
Tarptautiniuose apskaitos standartuose.
II.

REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMA

9. Reguliavimo apskaitos sistema apibrėžiama kaip veiklos apskaitos, apimančios
apskaitos atskyrimą ir sąnaudų paskirstymą, sistema, sukurta ir naudojama reguliavimo tikslais.
10. Bendrovės reguliavimo apskaitos sistemą sudaro:
10.1. RAS informacija – duomenys naudojami RAS ataskaitoms parengti;
10.2. RAS struktūra – RAS informacijos grupavimo struktūra (logika) ir detalumas;
10.3. RAS procesai – RAS informacijos surinkimo, apdorojimo ir pateikimo eiga.
III.
11.

RAS INFORMACIJA

RAS ataskaitoms parengti naudojami žemiau nurodyti duomenų šaltiniai:

11.1. Pajamos (buhalterinės apskaitos informacija);
11.2. Sąnaudos (buhalterinės apskaitos informacija);
11.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertė (buhalterinės apskaitos informacija
ir pagal Aprašo reikalavimus) ir nusidėvėjimo sąnaudos (pagal Aprašo reikalavimus).
12. Buhalterinė apskaita Bendrovėje vedama naudojant Microsoft Dynamics NAV finansų
valdymo ir apskaitos sistemą (toliau - NAVISION).
13. Registruojant ūkines operacijas NAVISION naudojamas Bendrovės veiklos
poreikiams pritaikytas sąskaitų planas (Priedas Nr. 1)

3

III.1. Pajamos
14. Ataskaitinio laikotarpio geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo verslo
vienetų pajamos paslaugų lygmeniu atskiriamos pagal Tarybos nutarimu patvirtintus tarifus bei
faktinius ataskaitinio laikotarpio kiekius. Sąsajos tarp verslo vienetų ir buhalterinės apskaitos
pateikiamos lenletėje žemiau.
Reguliavimo apskaita (verslo vienetas)

Buhalterinė apskaitos sąskaita

I. Apskaitos veikla
II. Geriamojo vandens tiekimas

500112 Pardavimo pajamos
500110 Vandens tiekimo paslaugos
500111 Sukauptos vandens tiekimo pajamos
500120 Kanalizacijos paslaugos
500121 Sukauptos nuotekų valymo pajamos
500130 Paviršinių nuotekų pajamos
500131 Sukauptos paviršinių nuotekų pajamos
500132 Paviršinių nuotekų taršos pajamos
52, 53, 54, 59 sąskaitos

III. Nuotekų tvarkymas

IV. Kita reguliuojama veikla
V. Kita nereguliuojama veikla

15. Kitų veiklų pajamos atskiriamos pagal apmokėjimui išrašytų sąskaitų (sąskaitų
tvarkymo sistemos) informaciją.
III.2. Sąnaudos
16. Sąnaudos NAVISION registruojamos į atitinkamas sąnaudų sąskaitas pagal sąnaudų
pobūdį. Rengiant RAS atskaitomybę sąnaudų sąskaitos nustatyta tvarka grupuojamos į RAS sąnaudų
grupes ir pogrupius (Priedas Nr. 2).
17. Taip pat, registruojant sąnaudas NAVISION papildomai atliekamas duomenų
kodavimas siekiant jiems priskirti taikytinus požymius (Priedas Nr. 3), kuriais remiantis vėliau
vykdoma informacijos analizė Bendrovės valdymo apskaitos tikslais bei rengiamos RAS ataskaitos:
Sąnaudų sąskaitos

Taikomas požymis (kodas)
Paslauga

6003XX
6100XX
6004XX
61XXXX
624XXX
(išskyrus 6100XX)
62XXXX
(išskyrus 624XXX)
63XXXX
64XXXX
65XXXX
69XXXX

Sąnaudų tipas

Skyrius





Tiesioginės sąnaudos

-



Netiesioginės sąnaudos

-



Bendrosios sąnaudos

-

-

Kitos veiklos sąnaudos

-

-

Finansinės-investicinės veiklos
sąnaudos

-

-

Nepaskirstomosios sąnaudos
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18.

Sąnaudų kodavimas jų registravimo NAVISION metu vykdomas žemiau nurodyta

tvarka:
18.1. Sąnaudos priskiriamos Bendrovės padaliniams (skyriams):
Kodas

Skyrius

Kodas

Skyrius

50
48
44
39
29
28
27
25

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius
Techninis - projektų skyrius
Valdybos darbo grupė
Nuotekų valykla
Administracija
Turto valdymo skyrius
Abonentų skyrius
Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos
tarnyba

18
17
13
12
09
06

Informacinių technologijų skyrius
Energetikos ir metrologijos skyrius
Centrinė dispečerinė
Vandens tyrimo laboratorija
Avarinė tarnyba
Eksploatacijos skyrius

18.2. Bendrovės gamybiniams padaliniams priskirtos sąnaudos registruojamos pagal
sąnaudų kategorijas (6003XX sąskaitose) ir tiesiogiai paskirstomos Paslaugoms:
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Kodas

Paslauga

Kodas

Skyrius

Komentaras

01

Vandens gavyba

06

Eksploatacijos skyrius

02

Vandens tiekimas

13

Centrinė dispečerinė

12

Vandens tyrimo
laboratorija

06

Eksploatacijos skyrius

06

Eksploatacijos skyrius

09

Avarinė tarnyba

06

Eksploatacijos skyrius

06

Eksploatacijos skyrius

09

Avarinė tarnyba

39

Nuotekų valykla

12

Sąnaudos susiję su gavybos
veiklomis
Visos sąnaudos (išskyrus
vadovų DU)
Sąnaudos susiję su vandens
tyrimais (išskyrus tabelio
Nr. TB0624 ir TB0671
DU)1
Vandens tiekimo tinklų
sąnaudos (išskyrus tabelio
Nr. TB0659 ir TB9428
DU)1
Vandens siurblinių
sąnaudos
Vandens tiekimo tinklų
sąnaudos
Nuotekų tinklų ir susiję
sąnaudos (išskyrus tabelio
Nr. TB0609 ir TB6030
DU)1
Nuotekų siurblinių
sąnaudos (išskyrus tabelio
Nr. TB0212 DU)1
Nuotekų tinklų ir susiję
sąnaudos
Mechaninio valymo
sąnaudos (išskyrus tabelio
Nr. TB4035, TB4053,
TB4083, TB6016, TB9060
TB9411 DU)1
Sąnaudos susiję su nuotekų
tyrimais
Biologinio valymo
sąnaudos
Dumblo tvarkymo sąnaudos
(išskyrus tabelio Nr.
TB5033 ir TB9355 DU)1
Vandens gerinimo įrenginių
ir susiję sąnaudos

03

04

1

Nuotekų surinkimas

Mechaninis nuotekų
valymas

05

Biologinis nuotekų valymas

39

Vandens tyrimo
laboratorija
Nuotekų valykla

07

Dumblo tvarkymas

39

Nuotekų valykla

08

Vandens ruošimas

06

Eksploatacijos skyrius

Atskirų tabelio Nr. DU paskirstymas paslaugoms pateikiamas Priede Nr. 7.

6
09

10

Paviršinių nuotekų
šalinimas

Nuotekų transportavimas
asenizacijos transporto
priemonėmis

06

Eksploatacijos skyrius

09

Avarinė tarnyba

06

Eksploatacijos skyrius

Paviršinių nuotekų tinklų ir
susiję sąnaudos
Paviršinių nuotekų tinklų ir
susiję sąnaudos
Sąnaudos susiję su nuotekų
transportavimu asenizacijos
transporto priemonėmis

18.3. Bendrovės pardavimo ir apskaitos prietaisų priežiūros veiklų padaliniams priskirtos
sąnaudos registruojamos pagal sąnaudų kategorijas (6100XX sąskaitose) ir tiesiogiai priskiriamos
geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio veiklos
verslo vienetui2:
Kodas
-

Paslauga

Kodas

Geriamojo vandens
apskaitos prietaisų
įsigijimo, įrengimo ir
eksploatavimo užmokesčio
veikla

25

27

Skyrius
Vandens skaitiklių
remonto ir mtrologijos
tarnyba
Abonentų skyrius

Komentaras
Paslaugų apskaitos ir
susijusios sąnaudos
Vartotojų aptarnavimo ir
susijusios sąnaudos

18.4. Bendrovės aptarnaujantiems padaliniams priskirtos sąnaudos negali būti paskirstomos
Paslaugoms tiesiogiai, todėl registruojamos pagal sąnaudų kategorijas (6004XX sąskaitose) ir
priskiriamos netiesioginėms sąnaudoms.
Kodas

Paslauga
Netiesioginės sąnaudos

-

Kodas
17

Skyrius
Energetikos ir
metrologijos skyrius
Informacinių
technologijų skyrius
Turto valdymo skyrius
Techninis - projektų
skyrius

18
28
48

Komentaras
Visos sąnaudos (išskyrus
vadovų DU)

18.5. Bendrovės administraciniams padaliniams priskirtos sąnaudos negali būti
paskirstomos Paslaugoms nei tiesiogiai nei netiesiogiai, todėl registruojamos pagal sąnaudų
kategorijas (61XXXX sąskaitose, išskyrus 6100XX) ir priskiriamos administracinėms sąnaudoms.
Kodas
-

Paslauga
Administracinės sąnaudos

Kodas
29
50
44

2

Skyrius
Administracija
Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrius
Valdybos darbo grupė

Komentaras
Visos sąnaudos

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai patvirtinus 2019 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. O3E-91 Geriamojo vandens
apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką, Apskaitos veikla tapo tik
geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksplotavimo veikla, o pardavimai ir klientų aptarnavimas
perkeltas į bendrąją (administracinę) veiklą.
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18.6. Likusios sąnaudos registruojamos pagal sąnaudų kategorijas (62XXX-69XXXX
sąskaitose) ir joms požymiai (kodai) nėra priskiriami.
III.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto duomenys
19. RAS tikslais naudojamas ilgalaikio materialiojo/ nematerialiojo turto sąrašas atitinka
buhalterinės apskaitos ilgalaikio materialiojo/ nematerialiojo turto sąrašą.
20. Į ilgalaikio turto sąrašą įtraukiami visi turto vienetai, kuriuos Bendrovė valdė
ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir įgijo ataskaitinio laikotarpio metu, išskyrus ataskaitiniu
laikotarpiu parduotą arba nurašytą turtą, kuris dar dėvėjosi ataskaitiniu laikotarpiu. Pastarojo turto tik
nusidėvėjimas apskaičiuojamas ir į RAS ataskaitas įtraukiamas iš atskiro nurašyto/parduoto turto
sąrašo.
21. Ilgalaikio turto vienetai yra suskirstyti pagal Apraše ir jo prieduose numatytus turto
pogrupius (Priedas Nr. 5). Kiekvienas turto vienetas priskiriamas Apraše numatytam turto pogrupiui
atsižvelgiant į jo naudojimo paskirtį ir pobūdį. Kiekvienas turto vienetas priskiriamas tik vienam turto
pogrupiui.
22. Turto įsigijimo (pradinė) vertė vertinama pagal buhalterinėje apskaitoje registruotą
turto įsigijimo vertę, pagerinimus išskiriant atskirais turto vieneto komponentais.
23. Vertinant turto įsigijimo vertę, atskleidžiama, kokia turto vertės dalis sukurta už
Europos Sąjungos struktūrinių fondų, dotacijų ar subsidijų, vartotojų lėšas ir Bendrovės lėšas bei
atskleidžiama nenaudojama/užkonservuota ir perkainota dalis.
24. Turto vienetų rekonstrukcijos ar esminio pagerinimo darbų išlaidos pripažįstamos
ilgalaikiu turtu registruojamos kaip atskiri rekonstruoto turto vieneto komponentai, kuriems taikomas
rekonstruoto turto nusidėvėjimo normatyvas.
25. Ilgalaikio turto, kuriuo didinamas Bendrovės įstatinis kapitalas, nudėvimoji vertė
apskaičiuojama iš perduoto turto buhalterinės likutinės vertės perdavimo datai eliminuojant Aprašo
16.4 papunktyje nurodytoms ilgalaikio turto rūšims priskirtų ilgalaikio turto vienetų likutines vertes.
26.

Reguliuojamos veiklos paslaugoms nepriskiriama:

27. plėtros darbų vertė, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių formavimui buvo atliekami
plėtros darbai, eksploatacijos pradžios;
28.

prestižo vertė;

29.

investicinio turto vertė;

30.

finansinio turto vertė;

31.

atidėtojo mokesčio turto vertė;

32.

ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamajai veiklai vykdyti, vertė;

33. ilgalaikio turto (ar jo dalies), įsigyto įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų
nustatyta tvarka nesuderinto su Taryba vertė;
34. ilgalaikio turto (bet kurios kategorijos) vertės pokytis, susijęs su ilgalaikio turto
perkainojimo veikla;
35. nebaigtos statybos vertė, neatlygintinai gautų, nenaudojamų, esančių atsargose
ilgalaikio turto vienetų vertė, išnuomoto (išskyrus Aprašo 14 punkte numatytu atveju, kai ne mažiau
kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamajai veiklai) ar panaudos teisėmis perduoto turto
vertė;
36. ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta už Europos Sąjungos struktūrinių fondų,
dotacijų ar subsidijų ir joms prilygintas lėšas;

8

37.

eksploatuojamo išsinuomoto, panaudos ar panašiais pagrindais gauto ilgalaikio turto

38.

eksploatuojamo, tačiau Bendrovės balanse nesančio, ilgalaikio turto vertė;

39.

tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio nematerialaus turto vertė;

vertė;

40. ilgalaikio turto vienetų vertės dalis, sukurta vartotojų ir abonentų lėšomis, prijungiant
juos prie tinklų.
IV.

RAS STRUKTŪRA

41. Ruošiant RAS ataskaitas, skyriuje aukščiau aprašyta RAS informacija paskirstoma
Paslaugoms, kurios sudaro galutinius paskirstymo objektus.
42. Detalus verslo vienetų paslaugų sąrašas ir paslaugų aprašymai pateikiami Priede Nr. 6.
43.

Sąnaudos skirstomos Paslaugoms žemiau nurodyta tvarka:

43.1. Gamybinių padalinių sąnaudos priskiriamos Paslaugoms tiesiogiai, registruojant
ūkines operacijas NAVISION (žr. 18.2).
43.2. Aptarnaujančių padalinių sąnaudos, registruojant ūkines operacijas NAVISION
priskiriamos netiesioginėms sąnaudoms (žr. 18.4). Netiesioginės sąnaudos grupuojamos pagal
sąnaudų kategorijas ir paskirstomos Paslaugoms naudojant sąnaudų paskirtymo kriterijus (žr. Priedą
Nr. 4).
43.3. Administracinių padalinių sąnaudos, registruojant ūkines operacijas NAVISION
priskiriamos bendrosioms sąnaudoms (žr. 18.5). Bendrosios sąnaudos, paskirstomos Paslaugoms
proporcingai pagal Paslaugoms tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtas pastovias sąnaudas.
44. Ilgalaikis materialusis ir nematerialusis turtas skirstomas Paslaugoms žemiau nurodyta
tvarka:
44.1. Turto naudojamo konkrečiai Paslaugai teikti vertė priskiriama atitinkamai Paslaugai
tiesiogiai.
44.2. Turto, kurio negalima priskirti tiesiogiai konkrečiai Paslaugai, vertė paskirstoma
netiesiogiai atitinkamoms paslaugoms pagal tai, kokiu mastu šis turtas naudojamas paslaugos
teikimo veikloje (su dotacijomis ir nusidėvėjusiu, bet eksploatuojamu ilgalaikiu turtu). Netiesioginis
turtas grupuojamas pagal turto grupes ir paskirstomas Paslaugoms kriterijų pagalba (žr. Priedą Nr. 4).
44.3. Turto, kuris yra naudojamas bendram veiklos palaikymui (administracinis turtas),
vertė paskirstoma Paslaugoms proporcingai Paslaugoms tiesiogiai ir netiesiogiai priskirtas pastovias
sąnaudas.
V.

RAS PROCESAI

V.1. Informacijos registravimas
45. Ataskaitinio laikotarpio eigoje Bendrovė vykdo ūkinių operacijų registravimą verslo
valdymo ir buhalterinės apskaitos sistemoje NAVISION.
46. Registruojant ūkines operacijas NAVISION informacija koduojama siekiant jai priskirti
taikytinus požymius (kodus) (žr. III skyrių).
V.2. Apskaitos informacijos apdorojimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
47. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Buhalterinės apskaitos informacija ir Ilgalaikio
materialiojo (nematerialiojo) turto apskaitos informacija į Reguliavimo apskaitos sistemą, t.y. RAS
modelio pagalba sugrupuojama pagal Reguliavimo apskaitoje naudojamas pajamų, sąnaudų ir turto
kategorijas, grupes ir pogrupius (Priedas Nr. 2).
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V.3. Pajamų paskirstymas
48. Ataskaitinio laikotarpio geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo verslo
vienetų pajamos paslaugų lygmeniu atskiriamos pagal Tarybos nutarimu patvirtintus tarifus bei
faktinius ataskaitinio laikotarpio kiekius
49. Kitų veiklų pajamos atskiriamos pagal apmokėjimui išrašytų sąskaitų (sąskaitų
tvarkymo sistemos) informaciją.
V.4. Ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto nusidėvėjimo sąnaudų apskaičiavimas
50. Skaičiuojant ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto nusidėvėjimo sąnaudas
naudojami Aprašo 1 priede nustatyti ir turto nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpiai
(Priedas Nr. 5), taikant tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo metodą.
51. Tais atvejais, kai Aprašo 1 priede nėra nustatyto ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) skaičiavimo laikotarpio, tai Bendrovė taiko ekonomiškai pagrįstą ilgalaikio turto
nusidėvėjimo (amortizacijos) skaičiavimo laikotarpį Verslo apskaitos bei Tarptautiniuose apskaitos
standartuose nustatyta tvarka (Priedas Nr. 5).
52. Įsigyto turto nusidėvėjimas skaičiuojamas reguliuojamą įsigijimo vertę dalijant iš tam
konkrečiam turto pogrupiui numatyto nusidėvėjimo normatyvo. Nusidėvėjimas pradedamas
skaičiuoti įvedus turtą į eksploataciją (nuo kito mėnesio 1 dienos).
V.5. Sąnaudų paskirstymas paslaugoms
53. Ataskaitinio laikotarpio sąnaudų skirstymas vykdomas žemiau nurodyta tvarka.
54.

I etapas – identifikuojamos nepaskirstomosios sąnaudos:

54.1. Sąnaudos
nedalyvauja.

priskirtos

nepaskirstomosioms

tolesniame

paskirstymo

procese

54.2. Detalus nepaskirstomųjų sąnaudų sąrašas pateikiamas Priede Nr. 2 (Kodas NEP).
55.

II etapas – paskirstomos tiesioginės sąnaudos:

55.1. Visos Tiesioginėms priskirtos sąnaudos priskiriamos Paslaugoms pagal buhalterinėje
apskaitoje priskirtą požymį (kodą);
56.

III etapas – paskirstomos netiesioginės sąnaudos:

56.1. Visos Netiesioginėms priskirtos sąnaudos grupuojamos pagal sąnaudų kategorijas ir
naudojant paskirstymo kriterijus paskirstomos paslaugoms (žr. Priedą Nr. 4 ir Priedą Nr.7);
56.2. Kiekvienos sąnaudų kategorijos sąnaudos paskirstomos paslaugoms proporcingai
pagal joms priskirtą kriterijaus reikšmę;
56.3. Apskaičiuotos skaitinės ataskaitinio laikotarpio kriterijų reikšmės pateikiamos kartu
su metine reguliacine atskaitomybe.
57.

IV etapas – paskirstomos bendrosios sąnaudos:

57.1. Bendrosioms priskirtos sąnaudos paskirstomos paslaugoms proporcingai pagal
tiesiogiai ir netiesiogiai toms paslaugoms priskirtų pastovių sąnaudų sumą;
V.6. Ilgalaikio materialiojo (nematerialiojo) turto vertės paskirstymas
58. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertės paskirstymas atliekamas
analogiškai sąnaudų paskirstymui (žr. V.5 skyrių), atskirai skirstant kiekvieną turto vienetą ir jo
finansinę informaciją (pradinę vertę, likutinę vertę, nusidėvėjimo sąnaudas).

10

V.7. RAS atskaitomybės parengimas
59. Atlikus informacijos registravimą, apdorojimą ir paskirstymą, vadovaujantis Tarybos
nuostatomis, užpildomos RAS atskaitomybės formos.
___________________________
PRIEDAS NR. 1
SĄSKAITŲ PLANAS
Sąsakaita
1
11
113
1130
1138
1139
114
1140
1148
1149
115
1150
11500
11501
1158
11580
11581
1159
116
12
120
1200
121
1210
12100
12101
1211
1212
1217
12170
12171
1218
1219
122
1220
12200

Pavadinimas
ILGALAIKIS TURTAS
Nematerialusis turtas
Programinė įranga
Programinės įrangos įsigijimo savikaina
Programinės įrangos vertės amortizacija (-)
Programinės įrangos vertės sumažėjimas (-)
Koncesijos, patentai, licencijos
Koncesijų, patentų, licencijų įsig.savik
Koncesijų, patentų, licencijų vertės amor.
Koncesijų, patentų, licencijų vertės sumažėjimas
Kitas nematerialusis turtas
Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina
Techninės ir kitos dokumentacijos įsigijimo savik
Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina
Kito nematerialaus turto vertės amortizacija (-)
Techninės ir kitos dokumentacijos amortizacija (-)
Kito nematerialaus turto vertės amortizacija (-)
Kito nematerialaus turto vertės sumažėjimas (-)
Sumokėti avansai už nematerialųjį turtą
Materialusis turtas
Žemė
Žemės įsigijimo savikaina
Pastatai ir statiniai
Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina
Pastatų įsigijimo savikaina
Gyvenamieji namai įsigijimo savikaina
Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkain
Ruošiami naudoti pastatai ir statiniai
Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusid
Pastatų įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
Gyvenamieji namai įsigijimo savikainos nusid
Pastatų ir stat. vertės pokyčio dėl perkain. nusid
Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (-)
Mašinos ir įranga
Mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina
Statinių įsigijimo savikaina
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Sąsakaita
12201
12202
12203
12204
12205
12206
1221
1222
1227
12270
12271
12272
12273
12274
12275
12276
1228
1229
123
1230
1231
1232
1237
1238
1239
124
1240
12400
12401
12402
12403
1241
1242
1247
12470
12471
12472
12473
1248
1249
126
1260
1261
12610
12611

Pavadinimas
Gręžinių įsigijimo savikaina
Jėgos mašinų ir įrengimų savikaina
Darbo mašinų ir įrengimų savikaina
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo savikaina
Matavimo ir reguliavimo prietaisų įsigijimo savik
Kompiuterinės ir organiz. technikos įsig.savikaina
Mašinų ir įrangos vertės pokytis dėl perkainavimo
Ruošiamos naudoti mašinos ir įranga
Mašinų ir įrangos įsigijimo savikainos nusid
Statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
Gręžinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
Jėgos mašinų ir įrengimų savikainos nusidėvėjimas
Darbo mašinų ir įrengimų savikainos nusidėvėjimas
Kitų mašinų ir įrengimų įsigijimo savikainos nusid
Matavimo ir regul.prietaisų įsigijimo savik. nusid
Kompiuterinės ir organizac. tech. įsig.savik.nusid
Mašinų ir įrangos vertės pokyčio dėl perkain.nusid
Mašinų ir įrangos vertės sumažėjimas (−)
Transporto priemonės
Transporto priemonių įsigijimo savikaina
Transporto priemonių vertės pokytis dėl perkainoj
Ruošiamos naudoti transporto priemonės
Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusid
Transporto priem.vertės pokyčio dėl perkain.nusid.
Transporto priemonių vertės sumažėjimas (−)
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Kitų įrenginių, įrankių įsigijimo savikaina
Perdavimo įrenginių ir tinklų įsigijimo savikaina
Instrumentų įsigijimo savikaina
Inventoriaus, ūkio reikmenų įsigijimo savikaina
Kt.ilgalaikio materialaus turto įsig. savikaina
Kitų įrenginių, įrankių vertės pokytis dėl perkain
Ruoš. naudoti kiti įrenginiai, prietaisai,įrankiai
Kitų įrenginių, įrankių įsigijimo savikainos nusid
Perdavimo įrenginių ir tinklų įsig. savik. nusid
Instrumentų įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)
Inventoriaus, ūkio reikmenų įsigijimo savik.nusid
Kt.ilgalaikio mater. turto įsigijimo savik. nusid
Kitų įrengimų,prietaisų vertės pok.dėl perkai.nusi
Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės sumaž
Sumokėti avansai ir vyk.mat.turto statybos darbai
Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą
Vykdomi mat. turto statybos darbai (iš bendr.lėšų)
Statomas (gaminamas) ar rekon. ilgalaikis mat. tur
Statomo,rekon. IMT turto vertės pokytis dėl perkai
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Sąsakaita
12613
12614
12619
1262
12620
12621
12622
12623
12624
1290
1297
16
166
1660
16600
2
20
201
2010
201001
201002
201003
201004
201005
201006
201007
201008
201009
201010
201011
201012
201013
201014
201015
201016
201017
201018
2012
2019
208
2080
20800
20801
20802
209

Pavadinimas
Skaitiklių rekonstrukcija
Skaitiklių keit. rangos būdu TS
Statomo ar rekonst. IMT vertės sumažėjimas (−)
Vykdomi kapitalinės statybos darbai (projektai)
Tinklai Vičiūnai
Nuotekų tinklų plėtra Kauno m. 0003
Geriamo vandens 0006
Nuotekų tinklai VIPA
Kleboniškio VGĮ
Veikloje nenaudojamas ilgalaikis mater. turtas
Veikloje nenaud. Ilgal.mater.turto nusid
Finansinis turtas
Ilgalaikės investicijos
Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai
Įsigijimo savikaina
TRUMPALAIKIS TURTAS
Atsargos
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės
Žaliavų, medžiagų ir komp.detalių įsigijimo savika
Statybinės medžiagos
Metalo gaminiai
Kitos (remonto) medžiagos
Vandentiekio įranga
Naftos produktai
Metalo laužas
Transporto atsarginės dalys
Kitos atsarginės dalys
Kanceliarinės prekės
Elektros prekės
Medikamentai
Cheminės medžiagos
Spec.rūbai
Ūkinės prekės
Tara
Civilinė sauga
Technologinės medžiagos
Vandens skaitikliai
Žaliavos,medžiagos, komp.detalės pas treč.asmenis
Atsargų vertės sumažėjimas
Sumokėti avansai
Sumokėti avansai tiekėjams
Sumokėti avansai tiekėjams už paslaugas
Sumokėti avansai tiekėjams už medžiagas
Sumokėti avansai tiekėjams KS (Kapitalinė statyba)
Atsargų tarpinė sąsk. registravimui
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Sąsakaita
24
241
2410
24100
24101
24102
2411
24110
24111
24112
24113
24114
2419
24190
24191
244
2441
24410
24411
24412
24413
2442
24420
2443
24430
24431
24432
2444
2445
24450
244500
244501
24459
2446
24460
24461
24462
2449
251000
256070
27
270200
270210
270220
270240

Pavadinimas
Per vienerius metus gautinos sumos
Pirkėjų skolos
Pirkėjų skolų už vandenį vertė
Pirkėjų skolos už vandenį
Gautina kompensacija už vandenį
Pirkėjai terminalas
Pirkėjų skolų už kitas paslaugas vertė
Pirkėjų skola už medžiagas
Pirkėjų skola už kitas paslaugas
Sukauptos pajamos už kitas paslaugas
Pirkėjų skola už taršą
Sukauptos pajamos už paviršines nuotekas
Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (−)
Gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)
Nurašyta abejotinų ir beviltiškų sumų (−)
Kitos gautinos sumos
Gautinas pridėtinės vertės mokestis
Gautinas PVM
Gautinas PVM iš KS (Kapitalinė statyba)
Gautinas atvirkštinis pridėtinės vertės mokestis
Gautinas importo pridėtinės vertės mokestis
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
Mokesčių permokos
PVM permoka
GPM permoka
NT permoka
VSDF skola įmonei
Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos
Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė
Atskaitingi asmenys-komandiruotės
Atskaitingi asmenys-ūkio išlaidos
Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertės sumaž
Kitos gautinos skolos
Gautinos sumos iš darbuotojų
Kitos gautinos sumos
Gautinas finansavimas iš kitų šaltinių
Kitos abejotinos skolos (−)
PVM nuolaidos 13%
Kitos įvairios gautinos sumos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigai kasoje
Medicinos banko atsiskaitymo
Šiaulių banko atsiskaitymo
DNB gyventojų atsiskaitymo
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Sąsakaita
270250
270260
270280
270290
270300
270310
270330
270340
270350
270370
270380
270390
270400
271
27100
271000
271001
271002
271003
271004
271005
271006
271007
27101
271010
271011
271012
271013
27102
271020
271021
271030
271040
271050
271060
272
273
2730
2731
274
279
29
291
2910
2911

Pavadinimas
Danske Bank atsiskaitymo
KU atsiskaitymo
Pašto atsiskaitymo
Maxima atsiskaitymo
Pinigai kelyje (statistika)
Tarpinė pinigai kelyje
Aservis atsiskaitymo
Perlo atsiskaitymo
Swedbank atsiskaitymo
Kauno spauda atsiskaitymo
Mokėjimo paslaugos
Citadele atsiskaitymo
Nordea atsiskaitymo
Sąskaitos bankuose
AB Swedbank
AB Swedbank 7926 (pagrindinė)
AB Swedbank 6192 (įmokos)
AB Swedbank 7548 (kompensacijos)
AB Swedbank 8023
AB Swedbank 5663
AB Swedbank 1081
AB Swedbank 7781
AB Swedbank 7927
AB SEB bankas
AB SEB bankas 9823 (pagrindinė)
AB SEB bankas 9810 (įmokos)
AB SEB bankas 2497 (kortelės)
AB SEB bankas 8636
AB Luminor bank
AB Luminor bank 0912 (pagrindinė)
AB Luminor bank 4106 (DU)
Danske bankas (3810)
Šiaulių bankas (7885)
Paysera (6725)
Perlo paslaugos (1491)
Kasa
Pinigai kelyje
Mokėjimų terminalas (FoxBox)
Pinigai kelyje
Pinigų ekvivalentai
Įšaldytos lėšos (-)
Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukaup. pajamos
Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Prenumerata
Draudimas

15

Sąsakaita
2912
2913
292
2920
3
30
301
3011
3012
3013
3014
302
303
305
306
307
308
309
31
32
321
322
33
331
332
333
34
341
3411
3412
342
3421
3422
3423
3424
4
40
40070
401
4010
4011
402
403
4030
40300

Pavadinimas
IT paslaugos
Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos
Sukauptos pajamos
Sukauptos pajamos
NUOSAVAS KAPITALAS
Kapitalas
Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pag. kapitalas)
Paprastosios akcijos
Privilegijuotosios akcijos
Darbuotojų akcijos
Pajai
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
Savos akcijos (pajai) (-)
Įmonės savininko kapitalas
Turtą,kuris pagal įst.gali būti vals.nuos,atit.kap
Centr. valdomą valst. turtą atitinkantis kapitalas
Savininkų įnašai
Nesumokėti savininkų įnašai (-)
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Ilgalaikio materialiojo turto perkain. rezervas
Finansinio turto perkainojimo rezervas
Rezervai
Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas
Savoms akcijoms įsigyti
Kiti rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas/nuostoli
Pelno(nuos) atask. prip.atask.m. gryn.pelnas(nuos)
Pelno(nuos) atask.nepripažintas atas.m.pelnas/nuos
Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas/nuostol
Pelno(nuos) atask.pripažintas ankst.m.pelnas/nuos
Pelno(nuos) atask.nepripažintas anks.m.pelnas/nuos
Ankst.metų pelnas/nuos. dėl apsk.politikos keitimo
Ankstesnių metų esminių klaidų taisymo pelnas/nuos
ĮSIPAREIGOJIMAI
Dotacijos ir subsidijos
gyventojų/antstolių pavedimai
Su turtu susijusios dotacijos
Gautos subsidijos įstatinio kapitalo didinimui
Gautas finansavimas iš kitų šaltinių
Su pajamomis susijusios dotacijos
Gauta subsidija KS
Subsidija ES
Geriamo vandens 0006
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Sąsakaita
40301
40302
40303
4031
40310
41
411
4110
412
4120
413
4130
42
421
4210
4211
4213
4214
422
4220
42200
42202
42203
4221
423
4230
4231
424
425
426
4260
4261
427
428
44
440
4400
4401
4402
4403
4404
441
4410
4411
4413

Pavadinimas
Paviršinių nuotekų 0003
VIPA
LAAIF1
Subsidija iš kitų šaltinių
IWAMA
Atidėjiniai
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
Pensijų įsipareigojimas
Mokesčių atidėjiniai
Atidėtas pelno mokestis
Kiti atidėjiniai
Atidėjiniai įsipareigojimams padengti
Po vien. metų mokėtinos sumos ir kiti ilgal.įsipar
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius
Lizingo (finan. nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipar
Kiti skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis
Paskola FM
Paskola CEB
Paskola VIPA
Kiti įsipareigojimai
Gauti avansai
Iš pirkėjų gauti avansai
Iš paslaugų gavėjų gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos
Patronuojamosioms įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Kitos mokėtinos sumos ir ilgal. įsipareigojimai
Per vienus metus mokėt. sumos ir kiti trump. įsip
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius
Lizingo ar panašių įsipareigojimų einam.metų dalis
Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipar
Kitų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Kiti skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Įsipareigojimai pagal trumpal. paskolų sutartis
Skolų kredito įstaigoms einamųjų metų dalis
Kiti įsipareigojimai

17

Sąsakaita
442
4420
44200
4421
4422
443
4430
44301
4431
4432
4433
44330
44331
4434
444
445
4450
4451
446
447
4470
4471
448
4480
44800
44801
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
449
4490
4491
4492
44920
44921
44922
44923
44924
4493
44930
44931

Pavadinimas
Gauti avansai
Iš pirkėjų gauti avansai (už vandenį)
Paskola FM
Iš paslaugų gavėjų gauti avansai
Gautos permokos iš pirkėjų
Skolos tiekėjams
Skolos tiekėjams už paslaugas
Skolos tiekėjams už elektros energiją
Skolos tiekėjams už medžiagas
Skolos tiekėjams KS (Kapitalinė statyba)
Kitos skolos tiekėjams
Skolos tiekėjams už IMT
Skolos tiekėjams už INT
Skolos tiekėjams pagal projektus
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos
Patronuojamosioms įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Kiti panašūs įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Mokėtinas darbo užmokestis
Mokėtinas darbo užmokestis
Permokėtas darbo užmokestis
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
Mokėtinos garantinio fondo įmokos
Kitos išmokos darbuotojams
Atostoginių kaupiniai
Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos
Pensijų fondo sukaupimas
Kitos mokėtinos sumos
Mokėtini dividendai
Mokėtinos tantjemos
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis
Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis
Mokėtinas atvirkštinis pridėtinės vertės mokestis
Mokėtinas importo pridėtinės vertės mokestis
Mokėtinas pirkėjo pridėtinės vertės mokestis
Skola biudžetui PVM
Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai
Žemės mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
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Sąsakaita
44932
44933
44934
44935
4494
4495
450020
49
491
4910
4911
4912
492
5
50
500110
500111
500112
500120
500121
500130
500131
500132
52
520001
523000
523100
528001
528002
528003
528004
528006
528007
528008
528010
528011
528012
528016
528017
528018
528019
528020
528021
528022
528023

Pavadinimas
Mokestis už gamtinius išteklius
Taršos mokestis Kauno m.
Taršos mokestis Kauno raj.
Viršnormatyvinė tarša
Kitos mokėtinos sumos
Įmonės savininkams mokėtinos sumos
užskaitos
Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikot. pajamos
Sukauptos sąnaudos
Sukauptos audito sąnaudos
Sukauptos palūkanų sąnaudos
Kitos sukauptos sąnaudos
Ateinančių laikotarpių pajamos
Pajamos
Pardavimai ir paslaugos
Vandens tiekimo paslaugos
Sukauptos vandens tiekimo pajamos
Pardavimo pajamos iš skaitiklių statymo
Nuotekų tvarkymo paslaugos
Sukauptos nuotekų tvarkymo pajamos
Paviršinių nuotekų pajamos
Sukauptos paviršinių nuotekų pajamos
Paviršinių nuotekų taršos pajamos
Kitos veiklos pajamos
Vandens skaitiklių pastatymas, remontas ir patikra
Pajamos iš parduoto ilgalturto
Pajamos iš pard. trump. tturto
Skaitliukų patikrinimai r
Geriamojo vand. lab. paja
Nuotekų lab. pajamos
Konkursinių org. pajamos
Transporto nuomos pajamos
Trąsų praplovimo pajamos
Fontanų pajamos
Deratizavimo pajamos
Poilsio namų pajamos
Pajamos už skaitiklių plombavimą
Kitos veiklos pajamos
Šiluminių trasų nuomos pa
Elektros energijos pardavimo pajamos
Telefonų abonentų pajamos
Metalo laužo pard. pajamo
Šiluminės energijos pajam
Bendrabučių pajamos
Neg. patalpų pajamos
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Sąsakaita
528024
528025
528100
528101
528111
53
530001
530002
530003
530004
530005
530006
530007
530008
530009
530010
530011
530012
530013
530014
530020
54
540010
540020
540030
540040
55
550010
550020
59
590010
590020
590030
6
600201
6003
600301
600302
600303
600304
600305
600306
600307
600308
600309

Pavadinimas
Biodujų pardavimo pajamos
Pajamos plastmasės pardavimo laužo
Lietaus nuotekų pajamos
Lietaus nuotekų taršos pajamos
Lietaus nuotekų taršos sukauptos pajamos
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
Pajamų subsidija einamųjų metų sąnaudoms
Kapitalo subsidijų ir dotacijų amortizavimas
Pajamų subsidija einamųjų metų palūkanoms
Delspinigiai, baudos, draudimo atlygis
Dividendai
Banko palūkanos už likutį sąskaitoje
Banko palūkanos už terminuotus indėlius
Teigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka
PVM lengvata
Praėjusių metų taršos mokestis
Įvairios kitos finan. ir invest. veiklos pajamos
Pelnas iš naudoto ilgalaikio mat.turto perleidimo
Pajamos už teismo išlaida
FInansinio turto diskontavimo pajamos
Pajamų subsidija
Pagautė
Žalos atlyginimas
Pajamų subsidija praėj. laik. išlaidoms padengti
Kitos ypatingos pajamos
Draudimo pajamos
Mokesčių atidėjiniai
Pelno mokesčių koregavimas
Pervedimas iš atidėjimų mokesčiams
Pelno paskirstymas
Praėjusių metų nepaskirstytas pelnas
Pervedimai iš rezervų
Nepaskirstytasis nuostolis
Sąnaudos
Blogų skolų atidėjimo sąnaudos
Tiesioginės sąnaudos
Medžiagos
Kuras
Atsarginės dalys
Kompensacijos
IT vertės sumažėjimo sąna
Elektros energija
Šiluminė energija
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Remonto darbai
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Sąsakaita
600310
600311
600312
600313
600314
600315
600316
600317
600318
600319
600320
600321
600322
600323
600324
600325
600326
600327
600329
600330
600332
600333
600334
600335
600336
600337
600338
600339
600340
600341
600342
600343
600344
600345
600346
600347
600348
600360
600361
600362
600363
600364
600365
600366
600367

Pavadinimas
Remonto darbai ūkio būdu
Spec. drabužiai
Technologinės medžiagos
Kolektoriaus nuoma
Fekalo perpumpavimas
Panaudos būdu gauto turto remonto darbai
Transporto paslaugos
Paslaugos pagal sutartis
Pagal patik.sut.ekspl.išl.(fontanai, tinklai)
Komandiruotės
Ryšiai
Kitos pagrindinės išlaidos
Ilgalaikio nematerialaus turto amortizac
Sukauptų atostoginių sąnaudos sodra
Įmokų surinkimo išlaidos
Banko paslaugos
Prietaisų patikra
Vandens savo reikmėm išla
Garantinio fondo sąnaudos
Palūkanos už paskolas
Mėnesiniai bilietai
Pašalpos
Automobilių draudiminis remontas
Kelialapių išlaidos
Draudimo sąnaudos
Ilgalaikio turto nurašyto
Atsargų nurašytos sumos
Pirkėjų skolų nurašytos s
Nuomos išlaidos
Kvalifikaciniai kursai da
Kvalifikaciniai kursai inžinieriams
Skelbimai ir reklamos išl
Blankų įsigijimo išlaidos
Prenumerata
Kanceliarinės prekės
Šiukšlių išvežimo išlaido
Techninių apžiūrų pasl.,autom. remontas ir nuoma
DU-darbininkai
DU-inžin.pers.
Išmokėti atostoginiai
DU-kiti darb.
DU-padal.vad.,administr
US atlyginimai
US soc. draudimas
Soc.draudimas
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Sąsakaita
600368
6004
600401
600402
600403
600404
600405
600406
600407
600408
600409
600410
600411
600412
600413
600416
600417
600418
600419
600420
600421
600422
600423
600426
600427
600428
600430
600431
600432
600433
600434
600435
600436
600437
600438
600439
600440
600441
600442
600443
600444
600445
600446
600447
600448

Pavadinimas
Sukauptų atostoginių sąnaudos
Netiesioginės sąnaudos
Medžiagos
Kuras
Atsarginės dalys
Kompensacijos
IT vertės sumažėjimo sąnaudos
Elektros energija
Šiluminė energija
Ilgalaikio turto nusidėvė
Remonto darbai
Remonto darbai ūkio būdu
Spec. drabužiai
Technologinės medžiagos
Kolektoriaus nuoma
Transporto paslaugos
Paslaugos pagal sutartis
Fontano eksploatacijos išlaidos
Komandiruotės
Ryšiai
Kitos pagrindinės išlaido
Ilg.nemater. turto amortizacija
Sukauptų atostoginių sąnaudos sodra
Prietaisų patikra
Vandens savo reikšmėms iš
Iš invest.įsigyto turto nusidėvėjimas
Palūkanos už paskolas
Žyminis mokestis
Mėnesiniai bilietai
Pašalpos
Automobilių draudiminis remontas
Kelialapių išlaidos
Draudimo išlaidos
Ilgalaikio turto nurašytos sumos
Atsargų nurašytos sumos
Pirkėjų skolų nurašytos sumos
Nuomos išlaidos
Kvalifikac. kursai darbinkams
Kvalif.kursai inžinieriams
Skelbimai ir reklamos išlaidos
Blankų įsigijimo išlaidos
Prenumerata
Kanceliarinės prekės
Šiukšlių išvežimo išlaidos
Techninių apžiūrų pasl.,autom. remontas ir nuoma
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Sąsakaita
600449
600450
600451
600458
600460
600461
600462
600463
600464
600465
600466
600467
600468
61
610001
610002
610003
610004
610005
610006
610007
610008
610009
610010
610011
610012
610016
610017
610019
610020
610021
610022
610023
610024
610025
610026
610027
610029
610030
610031
610032
610033
610034
610035
610036

Pavadinimas
Teismo išlaidos
Transporto savininkų moke
Mokestis už kelius
Automobilių draudiminis remontas
DU-darbin.
DU-inž.person.
Išmokėti atostoginiai
DU-kiti darb.
DU-padal.vad. administr.
US atlyginimai
US soc. draudimas
Soc.draudimas
Sukauptų atostoginių sąnaudos
Veiklos administracinės sąnaudos
Medžiagos
Kuras
Atsarginės dalys
Kompensacijos
IT vertės sumažėjimo sąnaudos
Elektros energija
Šiluminė energija
Ilgal.turto nusidėvėjimas
Remonto darbai
Remonto darbai ūkio būdu
Spec. drabužiai
Technologinės medžiagos
Transporto paslaugos
Paslaugos pagal sutartis
Komandiruotės
Ryšiai
Kitos pagrindinės išlaido
Ilg.nemater.turto amortizacija
Sukauptų atostoginių sąnaudos sodra
Įmokų surinkimo išlaidos
Banko paslaugos
Prietaisų patikra
Vandens savo reikmėm išla
Garantinio fondo sąnaudos
Palūkanos už paskolas
Žyminis mokestis
Mėnesiniai bilietai
Pašalpos
Automobilių draudiminis remontas
Kelialapių išlaidos
Draudimo išlaidos
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Sąsakaita
610037
610038
610039
610040
610041
610042
610043
610044
610045
610046
610047
610048
610049
610050
610051
610052
610053
610054
610055
610056
610057
610058
610060
610061
610062
610063
610064
610065
610067
610068
610069
610070
610071
610118
610139
610149
62
623000
623100
624
624001
624002
624003
624004
624005

Pavadinimas
Ilgalaikio turto nurašytos sumos
Atsargų nurašytos sumos
Pirkėjų blogų skolų nurašytos sumos
Nuomos išlaidos
Kvalifik.kursai darbininkams
Kvalifik.kursai inžinieri
Skelbimai ir reklamos išlaidos
Blankų įsigijimo išlaidos
Prenumerata
Kanceliarinės prekės
Šiukšlių išvežimo išlaido
Techninių apžiūrų paslaug
Asociacijos nario mokesti
Reprezentacijos išlaidos
Labdara ir parama
Auditas ir konsultacijos
Teismo išlaidos
PVM sąnaudos
Skaitiklių patikra
Skaitiklių rangos būdu ketimas ir įrengimas
Skaitiklių ūkio būdu keitimas ir įrengimas
Atostogų rezervas
DU-darbininkai
DU-inžin.person.
Išmokėti atostoginiai
DU-kiti darb.
DU-padal.vadov., administ
2PP3m atost. rezervas
Soc.draudimas
Sukauptų atostoginių sąnaudos
Atsargų vertės sumažėjima
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas
Išankstinių apmokėjimų vertės sumažėjimas
Pensijų fondo sąnaudos
Gautinų sumų sumažėjimas
Nario mokesčiai
Kitos veiklos sąnaudos
Parduoto ilgalaik.turto sąnaudos
Parduoto trump.turto sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Kelių mokestis
Žemės mokestis
Taršos mokestis
Gamtos išteklių mokestis
Nekilnojamo turto mokesti
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Sąsakaita
624006
624007
624008
624009
624013
626000
626001
628001
628002
628003
628004
628005
628006
628007
628008
628010
628011
628012
628016
628017
628018
628019
628020
628021
628022
628023
628024
628025
628100
628101
628102
628103
628105
630
630001
630002
630003
630004
630005
630006
630007
630008
630009
64
640001

Pavadinimas
Neatskaitomas PVM
Transporto savininkų mokestis
Garantinis fondo mokestis
Kiti mokesčiai
Taršos mokestis Kauno raj
Ilgalaik. turto sąnaudos
Trumpalaikio turto sąnaud
Skaitiklių tikrinimo sąna
Geriamojo vandens lab.sąnaudos
Nuotekų lab. paslaugų sąnaudos
Konkursinės medžiagos paruošimo sąlygos
IT vertės sumažėjimo sąnaudos
Transporto nuomos sąnaudo
Trąsų aptarnavimo ir įrengimų nuomos savikaina
Fontanų sąnaudos
Deratizavimo sąnaudosturto pardavimo
Poilsio namų išlaidos
Skaitiklių plombavimo sąnaudos
Įvairios kitos veiklos sąnaudos
Šiluminių trąsų nuomos sąnaudos
Elektros energijos pardavimo sąnaudos
Telefonų abonentų mokesti
Metalo laužo pardavimo sąnaudos
Šiluminės energijos sąnau
Bendrabučių sąnaudos
Neg. patalpų sąnaudos
Biodujų gav. išlaidos
Sąnaudos plastmasės pardavimo laužo
Lietaus nuotekų sąnaudos
Lietaus nuotekų taršos sąnaudos
Netiesioginių sukauptų atostoginių sąnaudos
Išmokėtos atostogos lietaus nuotekų sk.
2PP3m.atostog.rezervas
Finansinės - investicinės veiklos sąnaudos
Skolų sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Beviltiškų skolų sąnaudos
Delspinigiai ir baudos
Nuostoliai dėl fin.turto ir investi. perleidimo
Banko palūkanos už likutį sąskaitoje
Neigiama valiutos kursų pasikeitimo įtaka
Nuostoliai dėl naudoto ilgalaikio turtoperleidimo
Kitos finansinės sąnaudos
Netekimai - nepaskirstomos veiklos sąnaudos
Žalos atlyginimas
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Sąsakaita
640002
640003
640004
640005
65
650000
650010
650020
69
690001
690002
690003
690004
690005
690006
710
720
730
740
750
810
9001
9005
998
99801
99802
99803
99804
99805
99806
99807
99808
99809
99810
99811
999
99901

Pavadinimas
Ypatingai nurašytos ilgalaikio turto sumos
Atidėjimai ypatingiems įsipar. ir reikal.padengti
Kitos ypatingos sąnaudos
Draudiminių įvykių sanaud
Mokesčiai
Ataskaitinių metų pelno mokestis
Ataskaitinių metų pelno mokesčiai
Praėjusių metų pelno mokesčiai
Pelno paskirstymas
Pervedimai į įstatymo numatytus rezervus
Pervedimai į kitus rezervus
Nepaskirstytas ankstesnių metų pelnas
Dividendai
Išmokos vadovams ir darbuotojams
Kiti paskirstymai
Priskaičiuoti delsp.
Delspinigių pajamos
Pirkėjų skolos už teismus
Teismo išlaidos
Apmokėtos teismo išlaidos
Likučiai už 2003m
Likučiams tvarkyti
2017 m. pajamų/sąnaudų uždarymo BIL
Vidinės operacijos užbalansinės
Vidiniai perdavimai atsargų
Tarpine elektros energijai
Skaitikliai gauti iš gyventojų su nuline verte
Antstolių išieškotos sumos
Kitos įvairios gautinos sumos
Antstolių palūkanos
Koregavimai-Tikslinimui skirta DK sąskaita
IT gautas patikėjimo teise
IT nuosavybės teise prikl. Kauno m. savivaldybei
Turtas, naudojamas pagal Veiklos nuomos sutartis
Turtas, kuris nepriklauso įmonei
Užbalansiniai likučiai
2017.12.31 Likučių užbalansinė
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PRIEDAS NR. 2
RAS SĄNAUDŲ GRUPAVIMAS
NR.

APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

RAS MODELIO DIMENSIJOS

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)

J1.Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos

-

Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos

J2.Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo
sąnaudos

-

2.2.

Dumblo tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos

J2.Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo
sąnaudos

-

3.

Elektros energijos sąnaudos

1.

Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos

2.

Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos

2.1.

600306
Elektros energija (sąskaitos
Apraše „Elektros energija“)
3.1.

3.2.

Elektros energija siurbliams, orapūtėms,
maišyklėms ir kitiems technologiniams
įrenginiams

Patalpų šildymo, apšvietimo, vėdinimo ir
eksploatacijos elektros energijos sąnaudos

C1.Elektros energija įrenginiams

C2.Elektros energija patalpų eksploatacijai

600406
Elektros energija (sąskaitos
Apraše „Elektros energija“)
610006
Elektros energija (sąskaitos
Apraše „Elektros energija)
600306
Elektros energija (nuo 2020 m.
sąskaitos Apraše „Elektros energija-šildymui“)
600406
Elektros energija (nuo 2020 m.
sąskaitos Apraše „Elektros energija-šildymui“)
610006
Elektros energija (nuo 2020 m.
sąskaitos Apraše „Elektros energija-šildymui“)
628018
sąnaudos.

Elektros energijos pardavimo
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4.1.

APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI
Technologinių medžiagų ir technologinio kuro
sąnaudos
Technologinių medžiagų sąnaudos

D1.Technologinės medžiagos

4.2.

Technologinio kuro sąnaudos

D2.Technologinis kuras (dumblui tvarkyti)

5.

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

NR.
4.

5.1.
5.2.
6.

RAS MODELIO DIMENSIJOS

E1.Kuras mašinoms ir gamybiniam transportui
E2.Kuras lengviesiams automobiliams

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)

600312
Technologinės medžiagos
600307
Šiluminė energija ( 39-Nuotekų
valykla, veikla 07-dumblo tvarkymas; požymis
„DUJOS“)
600302
600402

Kuras
Kuras

610002

Kuras

600307
Šiluminė energija (išskyrus
padalinio 39- Nuotekų valykla, veiklos 07 dumblo tvarkymas požymį „DUJOS“)

6.1.

7.

7.1.

Šilumos energijos patalpų šildymui sąnaudos

C3.Šilumos energija

600407

Šiluminė energija

610007

Šiluminė energija

628021

Šiluminės energijos sąnaudos

600301
600401
610001
600303
600403
610003
600310

Medžiagos
Medžiagos
Medžiagos
Atsarginės dalys
Atsarginės dalys
Atsarginės dalys
Remonto darbai ūkio būdu

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

Remonto medžiagų ir detalių sąnaudos

A3.Eksploatacinės medžiagos ir remontas

28
NR.

7.2.

APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo
sąnaudos

RAS MODELIO DIMENSIJOS

A4.Remonto ir aptarnavimo paslaugų pirkimo
sąnaudos

7.3.

Metrologinės patikros sąnaudos

A5.Metrologinės patikros sąnaudos

7.4.

Avarijų šalinimo sąnaudos

A6.Avarijų šalinimo sąnaudos

7.5.

Kitos techninio aptarnavimo ir patikros (kėlimo
mechanizmų, energetikos įrenginių) paslaugos

A7.Kitos techninio aptarnavimo ir patikros
paslaugos

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
600410
Remonto darbai ūkio būdu
610010
Remonto darbai ūkio būdu
600309
Remonto darbai
600409
Remonto darbai
610009
Remonto darbai
600315
Panaudos būdu gauto turto
remonto darbai
610016
Transporto paslaugos (25
Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos
tarnybos ir 27 Abonentų skyriaus)
628001
Skaitiklių tikrinimo sąna
628012
Skaitiklių plombavimo sąnaudos
610055
Skaitiklių patikra
600326
Prietaisų patikra
600426
Prietaisų patikra
610026
Prietaisų patikra
600348
Techninių apžiūrų pasl.,autom.
remontas ir nuoma
600448
Techninių apžiūrų pasl.,autom.
remontas ir nuoma
610048
Techninių apžiūrų paslaug.
600334
Automobilių draudiminis
remontas
600434
Automobilių draudiminis
remontas
610034
Automobilių draudiminis
remontas
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NR.

APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

8.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

9.

Personalo sąnaudos

9.1.

Darbo užmokesčio sąnaudos

RAS MODELIO DIMENSIJOS

A1.Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

B1.Darbo užmokestis

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
600458
Automobilių draudiminis
remontas
600308
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
600408
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
610008
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
600322
Ilgalaikio nematerialaus turto
amortizac.
600422
Ilgalaikio nematerialaus turto
amortizac.
610022
Ilgalaikio nematerialaus turto
amortizac.
600428
Iš invest.įsigyto turto
nusidėvėjimas
628024
Biodujų gavimo išlaidos (yra tik
nusidėvėjimas)
600360
600460
610060
600361
600461
610061
600362
600462
610062
600363
600463
610063

DU-darbininkai
DU-darbin.
DU-darbininkai
DU-inž.person.
DU-inž.person.
DU-inž.person.
Išmokėti atostoginiai
Išmokėti atostoginiai
Išmokėti atostoginiai
DU-kiti darb.
DU-kiti darb.
DU-kiti darb.
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9.2.

9.3.

9.4.

APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

Darbdavio įmokų VSDFV ir kitų darbdavio
įmokų VSDFV sąnaudos

Darbo saugos sąnaudos

Kitos personalo sąnaudos

RAS MODELIO DIMENSIJOS

B2.Soc. draudimas

B3.Darbo saugos priemonės

B4.Personalo mokymas, atestavimas

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
600364
600464
610064
600365
600465
600367
600467
610067
600366
600466
600311
600411
610011
600341
darbininkams
600441
darbininkams
610041
darbininkams
600342
inžinieriams
600442
inžinieriams
610042
inžinieriams
600319
600419
610019

DU-padal.vad.,administracija
DU-padal.vad.,administracija
DU-padal.vad.,administracija
US atlyginimai
US atlyginimai
Soc.draudimas
Soc.draudimas
Soc.draudimas
US soc. draudimas
US soc. draudimas
Spec. drabužiai
Spec. drabužiai
Spec. drabužiai
Kvalifikaciniai kursai
Kvalifikaciniai kursai
Kvalifikaciniai kursai
Kvalifikaciniai kursai
Kvalifikaciniai kursai
Kvalifikaciniai kursai
Komandiruotės
Komandiruotės
Komandiruotės
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APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

10.

Mokesčių sąnaudos

10.1.

Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius
sąnaudos

RAS MODELIO DIMENSIJOS

B5.Kitos personalo sąnaudos

600304
600404
610004
600332
600432
610032

Kompensacijos
Kompensacijos
Kompensacijos
Mėnesiniai bilietai
Mėnesiniai bilietai
Mėnesiniai bilietai

L1.Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

624004

Gamtos išteklių mokestis

624003
624013
624005
624002

Taršos mokestis
Taršos mokestis Kauno raj
Nekilnojamo turto mokestis
Žemės mokestis

L5.Energetikos įstatyme numatytų mokesčių
sąnaudos

610149

Nario mokesčiai

L6.Kiti mokesčiai

624006
600450
600451

Neatskaitomas PVM
Transporto savininkų moke
Mokestis už kelius

I1.Bankų paslaugos
K12.Kitos finansinės sąnaudos

610025

Banko paslaugos

I3.Teisinės paslaugos
K8.Žyminio mokesčio sąnaudos
I9.Konsultacinės paslaugos
I2.Telekomunikacijos paslaugos

610053
610031
600320

Teismo išlaidos
Žyminis mokestis

10.2.

Mokesčio už taršą sąnaudos

L2.Mokesčiai už taršą

10.3.
10.4.

Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos
Žemės nuomos mokesčio sąnaudos

L3.Nekilnojamo turto mokesčai
L4.Žemės nuomos mokesčiai

10.5.

11.
11.1.
11.2.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

Kitų mokesčių sąnaudos

Finansinės sąnaudos
Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos
Kitos finansinės sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Teisinių paslaugų pirkimo sąnaudos
Žyminio mokesčio sąnaudos
Konsultacinių paslaugų pirkimo sąnaudos
Ryšių paslaugų sąnaudos

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)

Ryšiai
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APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

RAS MODELIO DIMENSIJOS

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
600420
Ryšiai
610020
Ryšiai (be 25-Vandens skaitiklių
remonto ir metrologijos tarnybos, 27-Abonentų
skyriaus, 29-Administracijos sąskaitos Apraše
„Korespondencijos siunta“)
628019
Telefonų abonentų mokestis

12.5.

12.6.

12.7.

Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos

Kanceliarinės sąnaudos

Org. inventoriaus aptarnavimo, remonto
paslaugų pirkimo sąnaudos

K6.Pašto, pasiuntinių paslaugų sąnaudos

K1.Kanceliarinės sąnaudos

I7.Org. inventoriaus aptarnavimo sąnaudos

600344
Blankų įsigijimo išlaidos
600444
Blankų įsigijimo išlaidos
610044
Blankų įsigijimo išlaidos (be 25Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos
tarnybos ir 27-Abonentų skyriaus)
600346
Kanceliarinės prekės
600446
Kanceliarinės prekės
610046
Kanceliarinės prekės (be 25Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos
tarnybos ir 27-Abonentų skyriaus)
600317
Paslaugos pagal sutartis
(sąskaitos Apraše požymis „ORGTECH_R“ ir
„KASET_PILD“)
600417
Paslaugos pagal sutartis
(sąskaitos Apraše požymis „ORGTECH_R“ ir
„KASET_PILD“)
610017
Paslaugos pagal sutartis
(sąskaitos Apraše požymis „ORGTECH_R“ ir
„KASET_PILD“)

33
NR.

APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

RAS MODELIO DIMENSIJOS

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
600321
Kitos pagrindinės išlaidos
(sąskaitos Apraše požymis „ORGTECH_R“ ir
„KASET_PILD“)
600421
Kitos pagrindinės išlaidos
(sąskaitos Apraše požymis „ORGTECH_R“ ir
„KASET_PILD“)
610021
Kitos pagrindinės išlaidos
(sąskaitos Apraše požymis „ORGTECH_R“ ir
„KASET_PILD“)

12.8.

Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos

K7.Profesinės literatūros, spaudos sąnaudos

600345
600445
610045

Prenumerata
Prenumerata
Prenumerata

600317
Paslaugos pagal sutartis
(sąskaitos Apraše požymis „VALYM_PASL“)
12.9.

Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo sąnaudos

I6.Patalpų priežiūros paslaugų pirkimo
sąnaudos

600417
Paslaugos pagal sutartis
(sąskaitos Apraše požymis „VALYM_PASL“)
610017
Paslaugos pagal sutartis
(sąskaitos Apraše požymis „VALYM_PASL“)

12.10.

12.11.

Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo sąnaudos

Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos

I10.Apskaitos ir audito paslaugų pirkimo
sąnaudos

610052

F1.Transporto paslaugų pirkimo sąnaudos

600316
Transporto paslaugos (išskyrus
požymius „AUTOKRANO“ ir
„NUOMA_EKSK“)
600416
Transporto paslaugos (išskyrus
požymius „AUTOKRANO“ ir
„NUOMA_EKSK“)

Auditas ir konsultacijos
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APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

RAS MODELIO DIMENSIJOS

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
610016
Transporto paslaugos (be 25Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos
tarnybos ir 27-Abonentų skyriaus; požymių
„AUTOKRANO“ ir „NUOMA_EKSK“)
628006

12.12.

Įmokų administravimo paslaugų sąnaudos

12.13.

Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo
sąnaudos

I4.Gyventojų įmokų administravimas
K3.Vartotojų informavimo paslaugų pirkimo
sąnaudos

12.14.
12.15.

Paskirstomosios draudimo sąnaudos
Kitos administravimo sąnaudos.

K5.Administracinės ir kitos sąnaudos

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

K2.Sąskaitų pateikimo, sutarčių sudarymo
sąnaudos

13.

K4.Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
14.

610024
Įmokų surinkimo išlaidos
600343
Skelbimai ir reklamos išl
610043
Skelbimai ir reklamos išl
610044
Blankų įsigijimo išlaidos (25Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos
tarnybos ir 27-Abonentų skyriaus)
610046
Kanceliarinės prekės (25Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos
tarnybos ir 27-Abonentų skyriaus)
610020
Ryšiai (25-Vandens skaitiklių
remonto ir metrologijos tarnybos ir 27-Abonentų
skyriaus sąskaitos Apraše „Korespondencijos
siunta“)
600443
Skelbimai ir reklamos išlaidos

Kitos sąnaudos
600313

14.1.

Transporto nuomos sąnaudos

Turto nuomos sąnaudos

K9.Turto nuoma

Kolektoriaus nuoma

600316
Transporto paslaugos ( požymis
„AUTOKRANO“ ir „NUOMA_EKSK)
600416
Transporto paslaugos ( požymis
„AUTOKRANO“ ir „NUOMA_EKSK)
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APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

RAS MODELIO DIMENSIJOS

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
610016
Transporto paslaugos ( požymis
„AUTOKRANO“ ir „NUOMA_EKSK)

14.2.

14.3.

Draudimo sąnaudos

Laboratorinių tyrimų pirkimo sąnaudos

H1.Draudimo sąnaudos

G1.Laboratorijų paslaugos
I5.Apskaitos prietaisų keitimo paslaugos

600340
600440

Nuomos išlaidos
Nuomos išlaidos

610040

Nuomos išlaidos

600336
600436
610036
628002
628003

Draudimo sąnaudos
Draudimo sąnaudos
Draudimo sąnaudos
Geriamojo vandens lab. sąnaudos
Nuotekų lab. paslaugų sąnaudos

600317
Paslaugos pagal sutartis (be
sąskaitos Apraše požymių „VALYM_PASL“ ,
„ORGTECH_R“ ir „KASET_PILD“)

14.4.

Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos
I8.Kitų paslaugų pirkimo sąnaudos

600417
Paslaugos pagal sutartis (be
sąskaitos Apraše požymių „VALYM_PASL“ ,
„ORGTECH_R“ ir „KASET_PILD“)
610017
Paslaugos pagal sutartis (be
sąskaitos Apraše požymių „VALYM_PASL“ ,
„ORGTECH_R“ ir „KASET_PILD“)
600321
Kitos pagrindinės išlaidos (be
sąskaitos Apraše požymių „VALYM_PASL“ ,
„ORGTECH_R“ ir „KASET_PILD“)
600421
Kitos pagrindinės išlaidos (be
sąskaitos Apraše požymių „VALYM_PASL“ ,
„ORGTECH_R“ ir „KASET_PILD“)
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14.5.

APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

Kitos pastoviosios sąnaudos

RAS MODELIO DIMENSIJOS

K10.Kitos pastovios sąnaudos

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
610021
Kitos pagrindinės išlaidos (be
sąskaitos Apraše požymių „VALYM_PASL“ ,
„ORGTECH_R“ ir „KASET_PILD“) 44Valdybos darbo grupė- DU išimamas per
koregavimus
600347
Šiukšlių išvežimo išlaido
600447
Šiukšlių išvežimo išlaido
610047
Šiukšlių išvežimo išlaido
600314
Fekalo perpumpavimas
600318
Pagal patik.sut.ekspl.išl.(fontanai,
tinklai)
600327
Vandens savo reikmėm išla
600427
Vandens savo reikmėm išla
610027
Vandens savo reikmėm išla
623000
Parduoto ilgalaik.turto sąnaudos
626000
Ilgalaik. turto sąnaudos
628004
Konkursinės medžiagos
paruošimo sąlygos
628005
IT vertės sumažėjimo sąnaudos
628007
Trąsų aptarnavimo ir įrengimų
nuomos savikaina
628008
Fontanų sąnaudos
628010
Deratizavimo sąnaudos turto
pardavimo
628011
Poilsio namų išlaidos
628016
Įvairios kitos veiklos sąnaudos
628017
Šiluminių trąsų nuomos
sąnaudos
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APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

RAS MODELIO DIMENSIJOS

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
628020
sąnaudos
628022
628025
laužo
628023

14.6.

Trumpalaikio turto (vandens ir nuotekų apskaitos
prietaisai) nurašymo sąnaudos

A2.Trumpalaikio turto (apskaitos prietaisų)
nurašymo sąnaudos

-

14.7.

Kitos kintamosios sąnaudos

K11.Kitos kintamos sąnaudos

-

15.

Nepaskirstomosios sąnaudos

15.1.

Beviltiškos skolos, baudos, delspinigiai (GVTNT)

15.2.

15.3.
15.4.
15.5.

Tantjemų išmokos (GVTNT)
Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus
sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo
dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamu
verslo vienetu (GVTNT)

Bendrabučių sąnaudos
Sąnaudos plastmasės pardavimo
Neg. patalpų sąnaudos

610039
sumos
610139
600201
630004

Pirkėjų blogų skolų nurašytos

NEP3.Parama, labdara, švietimas, papildomas
draudimas

610051

Labdara ir parama

NEP4.Tantjemų išmokos

-

NEP5.Narystės, stojamosios įmokos

610049

Asociacijos nario mokestis

NEP21.Palūkanos

630002

Palūkanų sąnaudos

NEP1.Abejotinos ir beviltiškos skolos
NEP2.Baudos ir delspinigiai

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)

Metalo laužo pardavimo

Gautinų sumų sumažėjimas
Blogų skolų atidėjimo sąnaudos
Delspinigiai ir baudos
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APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI

Patirtos palūkanų ir kitos finansinės-investicinės
veiklos sąnaudos (GVTNT)

RAS MODELIO DIMENSIJOS

NEP22.Finansinės sąnaudos

NEP23.Valiutų kursų įtaka
NEP24.Kitos finansinės sąnaudos

15.6.

15.7.

15.8.

Komandiruočių, personalo mokymo sąnaudos
(išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai
veiklai vykdyti) (GVTNT)

Reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių,
rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos
(išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai
veiklai vykdyti) (GVTNT)
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

NEP8.Komandiruočių, personalo vystymo

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
630006
Banko palūkanos už likutį
sąskaitoje
630001
Skolų sąnaudos
630005
Nuostoliai dėl fin.turto ir
investicijų perleidimo
630008
Nuostoliai dėl naudoto ilgalaikio
turto perleidimo
630009
Kitos finansinės sąnaudos
630003
Beviltiškų skolų sąnaudos
630007
Neigiama valiutos kursų
pasikeitimo įtaka
600335
Kelialapių išlaidos
600435
Kelialapių išlaidos
610035
Kelialapių išlaidos
600319
Komandiruotės, kurios nebūtinos
veiklai vykdyti
600419
Komandiruotės, kurios nebūtinos
veiklai vykdyti
610019
Komandiruotės, kurios nebūtinos
veiklai vykdyti

NEP7.Reklama, rinkodara, viešųjų ryšių,
konsultacijų, tyrimų sąnaudos

-

NEP6.Reprezentacija

610050

Reprezentacijos išlaidos

NEP12.Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto,
esančio atsargose, išnuomoto, panaudos teise
perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto
sąnaudos, išsinuomoto, neatlygintinai gauto,

600337
600437
610037
610038

Ilgalaikio turto nurašyto
Ilgalaikio turto nurašyto
Ilgalaikio turto nurašyto
Atsargų nurašytos sumos
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15.9.

15.10.

15.11.

APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI
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)

Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos
(GVTNT)
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)
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

RAS MODELIO DIMENSIJOS
panaudos teisėmis disponuojamo turto
nusidėvėjimo sąnaudos

NEP13.Nebaigtos statybos turto sąnaudos

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
600338
600438
610069
610070
sumažėjimas
600305
600405
610005
610071
sumažėjimas
600339
600439

Atsargų nurašytos sumos
Atsargų nurašytos sumos
Atsargų vertės sumažėjima
Ilgalaikio turto vertės
IT vertės sumažėjimo sąna
IT vertės sumažėjimo sąnaudos
IT vertės sumažėjimo sąnaudos
Išankstinių apmokėjimų vertės
Pirkėjų skolų nurašytos s
Pirkėjų skolų nurašytos sumos

600333
600433

Pašalpos
Pašalpos

610033

Pašalpos

NEP9.Išmokų sąnaudos

NEP10.Mokymų dalyvių maitinimo,
konkursų, parodų, įvairių renginių
organizavimo, dovanų pirkimo, žalos
atlyginimo, vartotojų patirtų nuostolių
atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo

640001
Žalos atlyginimas
640002
Ypatingai nurašytos ilgalaikio
turto
640003
Atidėjimai ypatingiems įsipar. ir
reikal.padengti
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15.12.

15.13.
15.14.

15.15.

APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI
nuo dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo
teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio
paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo
sąnaudos (GVTNT)

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

Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios
sąnaudos, kitos nereguliuojamos veiklos sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis,
priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės
pokyčio, susijusio su turto perkainojimu (GVTNT)
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis,
priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės,
sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšas, dotacijų ir subsidijų, ir joms prilygintas lėšų
(GVTNT)

RAS MODELIO DIMENSIJOS
dividendų, sporto salių ir kaimo turizmo
paslaugų sąnaudos

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)
640004
640005
650000
650010
mokesčiai
650020

NEP11.Sąnaudos įmonės įvaizdžio kūrimui,
salių nuomos, svečių maitinimo ir pan.
sąnaudos

-

NEP20.Atidėjinių sąnaudos

600368
600468
610058
600323
sodra
600423
sodra
610023
sodra
610118

NEP25.Kitos nepaskirstomos sąnaudos

-

NEP14.Nusidėvėjimo sąnaudos nuo perkainoto
turto

-

NEP15.Nusidėvėjimo sąnaudos nuo nuo ES
dalies

-

Kitos ypatingos sąnaudos
Draudiminių įvykių sanaud
Ataskaitinių metų pelno mokestis
Ataskaitinių metų pelno
Praėjusių metų pelno mokesčiai

Sukauptų atostoginių sąnaudos
Sukauptų atostoginių sąnaudos
Atostogų rezervas
Sukauptų atostoginių sąnaudos
Sukauptų atostoginių sąnaudos
Sukauptų atostoginių sąnaudos
Pensijų fondo sąnaudos
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15.16.

15.17.

15.18.

15.19.

APRAŠO SĄNAUDŲ GRUPĖS IR
POGRUPIAI
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo
plėtros darbų, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių
formavimui buvo atliekami plėtros darbai,
eksploatacijos pradžios (GVTNT)
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo
prestižo, investicinio turto, finansinio turto, kito
ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamai
veiklai vykdyti (GVTNT)
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis,
priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės
dalies, sukurtos vartotojų ir abonentų lėšomis,
prijungiant juos prie tinklų (GVTNT)
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis,
priskaičiuojama nuo nebenaudojamo ilgalaikio
turto vieneto ar jo dalies likutinės vertės po
įgyvendintų investicijų, skirtų to ilgalaikio turto
vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar
modernizavimui (GVTNT)

RAS MODELIO DIMENSIJOS

DK SĄSKAITOS (DIMENSIJOS)

NEP16.Nusidėvėjimo sąnaudos nuo plėtros
darbų

-

NEP17.Nusidėvėjimo sąnaudos nuo prestižo,
investicinio turto, finansinio turto

-

NEP18.Nusidėvėjimo sąnauos nuo vartotojų
lėšomis sukurto turto

-

NEP19.Nusidėvėjimo sąnaudų dalis nuo
nebenaudojamo turto

-
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PRIEDAS NR. 3
RAS NAUDOJAMI VALDYMO APSKAITOS POŽYMIAI (KODAI)
Sąnaudų priskyrimas Paslaugoms:
Kodas

Paslauga

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Vandens gavyba
Vandens pristatymas
Nuotekų surinkimas
Mechaninis nuotekų valymas
Biologinis nuotekų valymas
Azoto, fosforo šalinimas
Dumblo tvarkymas
Vandens ruošimas
Paviršinių nuotekų šalinimas
Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonėmis

Sąnaudų priskyrimas padaliniams:
Kodas

Skyrius

50
48
44
39
29
28
27
25
18
17
13
12
09
06

Teisės ir viešųjų pirkimų skyrius
Techninis - projektų skyrius
Valdybos darbo grupė
Nuotekų valykla
Administracija
Turto valdymo skyrius
Abonentų skyrius
Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos tarnyba
Informacinių technologijų skyrius
Energetikos ir metrologijos skyrius
Centrinė dispečerinė
Vandens tyrimo laboratorija
Avarinė tarnyba
Eksploatacijos skyrius
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PRIEDAS NR. 4
SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO KRITERIJAI
Sąnaudų paskirstymo centras
Elektros energija siurbliams,
orapūtėms, maišyklėms ir kitiems
technologiniams įrenginiams
Patalpų šildymo, apšvietimo,
vėdinimo ir eksploatacijos
elektros energijos sąnaudos
Kuras mašinoms ir gamybiniam
transportui (asenizacijos
transporto priemonėms,
transportui dumblui, vandeniui
vežti, autobusams žmonėms vežti)
Kuras lengviesiems
automobiliams
Šilumos energijos patalpų
šildymui sąnaudos
Remonto medžiagų ir detalių
sąnaudos
Remonto ir aptarnavimo paslaugų
pirkimo sąnaudos
Metrologinės patikros sąnaudos
Avarijų šalinimo sąnaudos
Kitos techninio aptarnavimo ir
patikros (kėlimo mechanizmų,
energetikos įrenginių) paslaugos
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos
Darbo užmokesčio sąnaudos
Darbdavio įmokų VSDFV ir
kitų darbdavio įmokų VSDFV
sąnaudos

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė3
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Darbo laikas (vadovybės įvertis)4
Darbo laikas (vadovybės įvertis)

Darbo saugos sąnaudos

Darbo laikas (vadovybės įvertis)

Kitos personalo sąnaudos

Darbo laikas (vadovybės įvertis)

Nekilnojamojo turto mokesčio
sąnaudos
Žemės nuomos mokesčio
sąnaudos
3

Sąnaudų paskirstymo kriterijus

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto Bendrovės veikloje naudojamo ilgalaikio turto įsigijimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, įskaitant ne nuosavomis lėšomis įsigytą turtą.
4
Detalus kriterijaus apskaičiavimas pateikiamas Priede Nr.7.
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Sąnaudų paskirstymo centras
Kitų mokesčių sąnaudos
Banko paslaugų (komisinių)
sąnaudos
Kitos finansinės sąnaudos
Teisinių paslaugų pirkimo
sąnaudos
Žyminio mokesčio sąnaudos
Konsultacinių paslaugų pirkimo
sąnaudos
Ryšių paslaugų sąnaudos
Pašto, pasiuntinių paslaugų
sąnaudos
Kanceliarinės sąnaudos
Org. inventoriaus aptarnavimo,
remonto paslaugų pirkimo
sąnaudos
Profesinės literatūros, spaudos
sąnaudos
Patalpų priežiūros paslaugų
pirkimo sąnaudos
Apskaitos ir audito paslaugų
pirkimo sąnaudos
Transporto paslaugų pirkimo
sąnaudos
Įmokų administravimo paslaugų
sąnaudos
Vartotojų informavimo
paslaugų pirkimo sąnaudos
Kitos administravimo sąnaudos.
Rinkodaros ir pardavimų
sąnaudos
Kitos sąnaudos

Sąnaudų paskirstymo kriterijus
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
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TURTO VERTĖS PASKIRSTYMO KRITERIJAI
Turto paskirstymo centras

Turto paskirstymo kriterijus

standartinė programinė įranga

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

spec. programinė įranga

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

kitas nematerialus turtas

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

Pastatai (administraciniai,
gamybiniai-ūkiniai ir pan.)

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

keliai, aikštelės, šaligatviai ir
tvoros

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

vamzdynai

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

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

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

nuotekų ir dumblo siurbliai iki 5
kW

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

apskaitos prietaisai

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

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

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė
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Turto paskirstymo centras

Turto paskirstymo kriterijus

lengvieji automobiliai

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

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

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

Biuro įranga

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

Žemė

Tiesiogiai paslaugoms priskirto naudojamo turto
buhalterinė įsigijimo vertė

46 iš 59
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PRIEDAS NR. 5
ILGALAIKIO TURTO POGRUPIAI IR NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) NORMATYVAI

Eil. Nr.

Ilgalaikio turto
grupė Apraše

NEMATERIALUSIS
TURTAS

I.1.

NEMATERIALUSIS
TURTAS

NEMATERIALUSIS
TURTAS

Ilgalaikio turto pogrupis
Apraše

standartinė programinė
įranga

spec. programinė įranga

Buhalterinės
apskaitos
kodas

Buhalterinės apskaitos
pavadinimas

RAS kodas

14STAND_NG

Standartinė programinė įrangaNeties.gam. išlaidos

14STAND

14STAND_TG

Standartinė programinė įrangaTies.gam.išlaidos

14STAND

14STAND_VA

Standartinė programinė įrangaVeiklos adm.sąnaudos

14STAND

14SPEC_NG

Spec.programinė įrangaNeties.gam. išlaidos

14SPEC

14SPEC_TG

Spec.programinė įrangaTies.gam.išlaidos

14SPEC

14SPEC_VA

Spec.programinė įrangaVeiklos adm.sąnaudos

14SPEC

14DOK_NG

Techninė ir kt dokumentacijaNeties.gam. išlaidos

kt. nematerialus

14DOK_TG

Techninė ir kita
dokumentacijaTies.gam.išlaidos
Kitas nematerialus turtasNeties.gam. išlaidos

kt. nematerialus

kitas nematerialus turtas
14KT_NG

Laikotarpis,
metais

4

4

4
kt. nematerialus
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Eil. Nr.

II.2.1.

II.2.2.

II.2.3.

Ilgalaikio turto
grupė Apraše

PASTATAI IR
STATINIAI

PASTATAI IR
STATINIAI

PASTATAI IR
STATINIAI

Ilgalaikio turto pogrupis
Apraše

Pastatai (administraciniai,
gamybiniai-ūkiniai ir
pan.)

keliai, aikštelės,
šaligatviai ir tvoros

vamzdynai

Buhalterinės
apskaitos
kodas

Buhalterinės apskaitos
pavadinimas

RAS kodas

14LIC_NG

Koncesijos, patentaiNeties.gam. išlaidos

kt. nematerialus

14LIC_TG

Koncesijos, patentaiTies.gam.išlaidos

kt. nematerialus

14LIC_VA

Koncesijos, patentai-Veiklos
adm.sąnaudos

kt. nematerialus

01NE_TG

Patatai-Veikloje nenaud. IMTTies.gam.išlaidos

Pastatai

01PAS_NG

Pastatai-Neties.gam. išlaidos

Pastatai

01PAS_TG

Pastatai-Ties.gam.išlaidos

Pastatai

02GYV_NG

Gyvenamieji namaiNeties.gam. išlaidos

Pastatai

03KŠT_NG

Keliai,šaligatviai,tvorosNeties.gam. išlaidos

03KŠT

03KŠT_TG

Keliai,šaligatviai,tvorosTies.gam.išlaidos

03KŠT

04FK_NE_TG

Vamzdynai nuotekos-Veikloje
nen.-Ties.gam.išlaidos

04FK

04FK_TG

Vamzdynai nuotekosTies.gam.išlaidos

04FK

04LK_TG

Vamzdynai lietusTies.gam.išlaidos

04LK

Laikotarpis,
metais

50

30

50
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Eil. Nr.

II.2.4.

II.3.1.

Ilgalaikio turto
grupė Apraše

PASTATAI IR
STATINIAI

MAŠINOS IR
ĮRANGA

Ilgalaikio turto pogrupis
Apraše

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

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,

Buhalterinės
apskaitos
kodas

Buhalterinės apskaitos
pavadinimas

RAS kodas

04VT_NE_TG

Vamzdynai vanduo-Veikloje
nen.-Ties.gam.išlaidos

04VT

04VT_TG

Vamzdynai vanduoTies.gam.išlaidos

04VT

15ĮRE_POK

Kt įrengimų vertės pok. dėl
perk-Biodujų gav.išlai

04VT

03GRĘŽ_TG
03NE_TG

Gręžiniai-Ties.gam.išlaidos
Statiniai-Veikloje nenaud.
IMT-Ties.gam.išlaidos

kiti įrenginiai
kiti įrenginiai

03STAT_NG

Statiniai-Neties.gam. išlaidos

kiti įrenginiai

03STAT_TG

Statiniai-Ties.gam.išlaidos

kiti įrenginiai

04S_BIO

Statiniai-Biodujų gav. išlaidos

kiti įrenginiai

04S_NG

Statiniai-Neties.gam. išlaidos

kiti įrenginiai

04S_TG

Statiniai-Ties.gam.išlaidos

kiti įrenginiai

05_BIO

Jėgos mašinos ir įrengimaiBiodujų gav. išlaidos

mašinos ir įranga

05_NG

Jėgos mašinos ir įrengimaiNeties.gam. išlaidos

mašinos ir įranga

05_TG

Jėgos mašinos ir įrengimaiTies.gam.išlaidos

mašinos ir įranga

05_VA

Jėgos mašinos ir įrengimaiVeiklos adm.sąnaudos

mašinos ir įranga

Laikotarpis,
metais

35

10
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Eil. Nr.

Ilgalaikio turto
grupė Apraše

Ilgalaikio turto pogrupis
Apraše
grandikliai, filtrai,
centrifugos)

II.3.2.
II.4.1.

MAŠINOS IR
ĮRANGA

nuotekų ir dumblo
siurbliai iki 5 kW
apskaitos prietaisai

Buhalterinės
apskaitos
kodas

Buhalterinės apskaitos
pavadinimas

RAS kodas

06_BIO

Darbo mašinos ir įrengimaiBiodujų gav. išlaidos

mašinos ir įranga

06_NG

Darbo mašinos ir įrengimaiNeties.gam. išlaidos

mašinos ir įranga

06_TG

Darbo mašinos ir įrengimaiTies.gam.išlaidos

mašinos ir įranga

06_VA

Darbo mašinos ir įrengimaiVeiklos adm.sąnaudos

mašinos ir įranga

06SIURB_TG

Siurbliai-Ties.gam.išlaidos

mašinos ir įranga

07KTMA_NG

Kitos mašinos ir įrengimaiNeties.gam. išlaidos

mašinos ir įranga

07KTMA_TG

Kitos mašinos ir įrengimaiTies.gam.išlaidos

mašinos ir įranga

07KTMA_VA

Kitos mašinos ir įrengimaiVeiklos adm.sąnaudos

mašinos ir įranga

07MATA_TG

Matav. ir reg. prietaisaiTies.gam.išlaidos

mašinos ir įranga

13_NG

Kita įranga ir pan-Neties.gam.
išlaidos

mašinos ir įranga

06SIURB_TG

Siurbliai-Ties.gam.išlaidos

06SIURB_iki5kW

Laikotarpis,
metais

5
08_SK

Skaitikliai-Veiklos
adm.sąnaudos

skaitikliai

6
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Eil. Nr.

Ilgalaikio turto
grupė Apraše

Ilgalaikio turto pogrupis
Apraše

KITI ĮRENGINIAI,
PRIETAISAI IR
ĮRANKIAI

II.4.2.

KITI ĮRENGINIAI,
PRIETAISAI IR
ĮRANKIAI

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

Buhalterinės
apskaitos
kodas

Buhalterinės apskaitos
pavadinimas

RAS kodas

08NSĮ_VA

Nuotolinio nuskaitymo įrangaVeiklos adm.sąnaudos

skaitikliai

08SK_BIO

Matav. ir reg. prietaisaiBiodujų gav. išlaidos

skaitikliai

08SK_NG

Matav. ir reg. prietaisaiNeties.gam. išlaidos

skaitikliai

08SK_TG

Matav. ir reg. prietaisaiTiesioginės sąnaudos

skaitikliai

06DAR_NG

Darbo mašinos ir įrengimaiNeties.gam. išlaidos

įrankiai

06DAR_TG

Darbo mašinos ir įrengimaiTies.gam.išlaidos

įrankiai

06DAR_VA

Darbo mašinos ir įrengimaiVeiklos adm.sąnaudos

įrankiai

07DAR_NG

Kitos mašinos ir įrengimaiNeties.gam. išlaidos

įrankiai

07DAR_TG

Kitos mašinos ir įrengimaiTies.gam.išlaidos

įrankiai

08MAT_BIO

Matav. ir reg. prietaisaiBiodujų gav. išlaidos

įrankiai

08MAT_NG

Matav. ir reg. prietaisaiNeties.gam. išlaidos

įrankiai

08MAT_TG

Matav. ir reg. prietaisaiTiesioginės sąnaudos

įrankiai

Laikotarpis,
metais

6
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Eil. Nr.

II.5.1.

II.5.2.

II.6.1.

Ilgalaikio turto
grupė Apraše

TRANSPORTO
PRIEMONĖS

TRANSPORTO
PRIEMONĖS

KITAS
ILGALAIKIS
TURTAS

Ilgalaikio turto pogrupis
Apraše

lengvieji automobiliai

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

Buhalterinės
apskaitos
kodas

RAS kodas

08MAT_VA

Matav. ir reg. prietaisaiVeiklos adm.sąnaudos

įrankiai

11_NG
11_TG
11_VA
12_NG

Įrankiai-Neties.gam. išlaidos
Įrankiai-Ties.gam.išlaidos
Įrankiai-Veiklos adm.sąnaudos
Inventorius, ūkio reikmenysNeties.gam. išlaidos

įrankiai
įrankiai
įrankiai
įrankiai

12_TG

Inventorius, ūkio reikmenysTies.gam.išlaidos

įrankiai

12_VA

Inventorius, ūkio reikmenysVeiklos adm.sąnaudos

įrankiai

10L_NG

Lengvieji automobiliaiNeties.gam. išlaidos

lengvi auto

10L_TG

Lengvieji automobiliaiTies.gam.išlaidos

lengvi auto

10L_VA

Lengvieji automobiliai-Veiklos
adm.sąnaudos

lengvi auto

07ASEN_TG

Asenizacijos transp.priemonėsTies.gam.išlaidos

spec. Auto

10SPEC_NG

Spec.transportas-Neties.gam.
išlaidos

spec. Auto

10SPEC_TG

Spec.transportasTies.gam.išlaidos
Žemė

spec. Auto

01ŽEMĖ
-

Buhalterinės apskaitos
pavadinimas

Laikotarpis,
metais

7

10

01ŽEMĖ
0
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Eil. Nr.

II.6.2.

Ilgalaikio turto
grupė Apraše

KITAS
ILGALAIKIS
TURTAS

Ilgalaikio turto pogrupis
Apraše

-

Buhalterinės
apskaitos
kodas

Buhalterinės apskaitos
pavadinimas

RAS kodas

12BALD_TG

Baldai-Neties.gam. išlaidos

biuro įranga

12BALD_VA

Baldai-Ties.gam.išlaidos

biuro įranga

12BALD_NG

Baldai-Veiklos adm.sąnaudos

biuro įranga

09_NG

Kompiuterinės ir org.technikaNeties.gam. išlaidos

biuro įranga

09_TG

Kompiuterinės ir org.technikaTies.gam.išlaidos

biuro įranga

09_VA

Kompiuterinės ir org.technikaVeiklos adm.sąnaudos

biuro įranga

12BIUR_NG

Biuro įranga-Neties.gam.
išlaidos
Biuro įranga-Ties.gam.išlaidos

biuro įranga

Biuro įranga-Veiklos
adm.sąnaudos

biuro įranga

12BIUR_TG
12BIUR_VA

Laikotarpis,
metais

6

biuro įranga
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PRIEDAS NR. 6
VERSLO VIENETŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR PASLAUGŲ APRAŠYMAS
Eil.
Nr.

Verslo vieneto pavadinimas

Verslo vieneto aprašymas

Sąnaudų grupė

Buhalterinė
sąskaita

Geriamojo vandens tiekimas

1.1

Vandens gavyba

1.2

Vandens ruošimas

Vandens, kuris atitinka teisės aktų nustatytus
geriamojo vandens saugos ir kokybės
reikalavimus arba kuris tinka šitokiam
vandeniui paruošti, surinkimas iš vandeningojo
sluoksnio ar natūralaus šaltinio specialiais Tiesioginės
įrenginiais.
UAB „Kauno vandenys“ eksploatuoja 4
vandenvietes: Petrašiūnų, Vičiūnų, Eigulių ir
Kleboniškio, esančias Kauno mieste
Gamtinio
vandens
savybių
gerinimas
fizikiniais, cheminiais ir biologiniais metodais,
kad jis atitiktų teisės aktais nustatytus geriamojo
vandens saugos ir kokybės reikalavimus bei
Tiesioginės
tenkintų vandens vartotojų poreikius. UAB
„Kauno vandenys“ eksploatuoja Petrašiūnų ir
Vičiūnų vandens gerinimo įrenginius, esančius
Kaune

6003XX

6003XX

54 iš 59

55

Eil.
Nr.

1.3

Verslo vieneto pavadinimas

Verslo vieneto aprašymas

Sąnaudų grupė

Vandens pristatymas

Visuma techninių, organizacinių priemonių,
kuriomis užtikrinamas geriamojo vandens
pristatymas vartotojams ir abonentams
(įskaitant pristatymą transporto priemonėmis).
UAB „Kauno vandenys“ eksploatuoja 1448,40
km vandens tiekimo tinklų ir 79 vandens Tiesioginės
siurblines. Vanduo tiekiamas UAB „Kauno
vandenys“ išduotoje Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijoje
Nr. L7-GVTNT-48 nurodytoje teritorijoje
Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybėse.

Buhalterinė
sąskaita

6003XX

Nuotekų tvarkymas

2.1

Nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo
tinklais

2.2

Nuotekų valymas

Nuotekų paėmimas iš jų susidarymo vietos ir
transportavimas
skirstomaisiais
ir
magistraliniais
tinklais.
UAB
„Kauno
vandenys“ eksploatuoja 1018,41 km nuotekų
tinklų ir 245 nuotekų perpumpavimo siurblines. Tiesioginės
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo veiklos licencijoje Nr. L7-GVTNT48 nurodytoje teritorijoje Kauno miesto ir
Kauno rajono savivaldybėse.
Teršalai iš nuotekų šalinami Nuotekų
Tiesioginės
valykloje, esančioje Kauno mieste.

6003XX

6003XX
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Eil.
Nr.

Verslo vieneto pavadinimas

2.3

Nuotekų dumblo tvarkymas

2.4

Paviršinių nuotekų tvarkymas

Verslo vieneto aprašymas

Sąnaudų grupė

Nuotekų dumblo tankinimas, apdorojimas prieš
anaerobinį
apdorojimą,
anaerobinis
apdorojimas ir sausinimas, džiovinimas,
kompostavimas, nuotekų dumblo arba jo
komposto išvežimas.
Tiesioginės
Dumblas tvarkomas Nuotekų valyklos dumblo
apdorojimo įrenginiuose. Dumblo saugojimo
aikštelėje, esančioje Vilemų k. saugomas iki
2018 m. vežtas dumblas.
Paviršinių
nuotekų
surinkimas,
transportavimas, apskaita, išleidimas, valymo
metu susidarančio dumblo (šlamo) pirminis
Tiesioginės
tvarkymas.
UAB „Kauno vandenys“ eksploatuoja 353,57
km paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų.

Buhalterinė
sąskaita

6003XX

6003XX

Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio veiklos verslo vienetas

3.1

Apskaitos veikla

Veikla, apimanti apskaitos prietaisų priežiūrą
(įrengimą, pakeitimą, taisymą, metrologines
patikras).
Vandens skaitiklių remonto ir metrologijos
grupė ir Abonentų skyrius

Apskaitos veiklos
sąnaudos

6100XX

Netiesioginė veikla

4

Netiesioginė veikla

Bendrovės Energetikos ir metrologijos skyrius,
Informacinių technologijų skyrius, Techninis - Netiesioginės
projektų skyrius, Turto valdymo skyrius.

6004XX

Administracinė veikla
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Eil.
Nr.

5

Verslo vieneto pavadinimas

Verslo vieneto aprašymas

Sąnaudų grupė

Buhalterinė
sąskaita

Administracinė veikla

Bendrovės administracija, Teisės ir viešųjų
pirkimų skyrius, Valdybos darbo grupė

Bendrosios
(administracinės)

61XXXX
sąskaitose,
išskyrus
6100XX

Kitos nereguliuojamos veiklos verslo vienetas
6.1

Laboratorijos paslaugos

Laboratoriniai vandens ir nuotekų tyrimai

Kitos veiklos
sąnaudos

62XXXX

6.2

Nuotekų tvarkymo padalinių paslaugos

Nuotekų valykloje pagamintų biodujų, elektros
pardavimas

Kitos veiklos
sąnaudos

62XXXX

6.3

Transporto paslaugos

Autotransporto ir mechanizmų nuoma

Kitos veiklos
sąnaudos

62XXXX

6.4

Turto nuoma

Turto nuoma

Kitos veiklos
sąnaudos

62XXXX

6.5

Pardavimų paslaugos

Trumpalaikio turto, metalo laužo pardavimas

Kitos veiklos
sąnaudos

62XXXX

Tiesioginės

6003XX

Kitos veiklos
sąnaudos

62XXXX

6.6

Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto
priemonėmis

6.7

Kitos paslaugos

Nuotekų paėmimas iš jų susidarymo vietos ir
transportavimas asenizacijos transporto
priemonėmis. Nuotekos atvežamos į Kauno m.
nuotekų išpylimo stotį adresu Ašigalio g. 8,
Kaunas, iš kur patenka į Nuotekų valyklą.
Kitos vienkartinės arba netipinės įmonės
veiklai paslaugos
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PRIEDAS NR. 7
PERSONALO SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO KRITERIJUS
Personalo sąnaudų paskirstymo kriterijus apskaičiuojamas 3 etapais:
1. Aptarnaujančių padalinių darbuotojų darbo užmokestis paskirstomas paslaugoms proporcingai pagal tiesiogiai paslaugoms priskirto
naudojamo turto buhalterinę įsigijimo vertę.
2.

Tabelio Nr.
TB0212
TB0609
TB0624
TB0659
TB0671
TB0760
TB4035
TB4053
TB4083
TB5033
TB6016
TB6030
TB9060
TB9355
TB9411
TB9428
TB9455
TB9547

Gamybinių padalinių darbuotojų, kurie dirba su konkrečiomis paslaugomis darbo užmokestis paskirstomas pagal žemiau pateiktą lentelę:

Padalinys
Eksploatacijos skyrius
Eksploatacijos skyrius
Vandens tyrimo laboratorija
Eksploatacijos skyrius
Vandens tyrimo laboratorija
Avarinė tarnyba
Nuotekų valykla
Nuotekų valykla
Nuotekų valykla
Nuotekų valykla
Nuotekų valykla
Eksploatacijos skyrius
Nuotekų valykla
Nuotekų valykla
Nuotekų valykla
Eksploatacijos skyrius
Eksploatacijos skyrius
Nuotekų valykla

Vandens
gavyba
1/5
1/5

Vandens
ruošimas
1/5
1/5

Vandens
pristatymas
1/2
1/5
1/2
1/5
1/2
1/3

Nuotekų
surinkimas

Nuotekų
valymas

1/2
1/5

1/5

1/5

1/2
1/5

1/5
1/2

1/3

1/3

1/5
1/5

1/5
1/5

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

1/5

1/5
1/2
1/2
1/2

1/5
1/5

Paviršinių
nuotekų
tvarkymas
1/5

1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/5

Nuotekų
dumblo
tvarkymas

1/2
1/2
1/2

1/5
1/5

1/5
1/5
1/2

1/2
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3. Pagal 1-2 etapo rezultatus apskaičiuojamas kiekvienai paslaugai priskirtas darbo užmokesčio sąnaudų dydis, kuriuo remiantis
apskaičiuojamas kriterijus Personalo sąnaudų paskirstymui. Apskaičiuotas kriterijus apjungia du kriterijus5 nes pagal galiojančias Aprašo
nuostatas vienam sąnaudų pogrupiui gali būti taikomas tik vienas konkretus kriterijus.

5

Aptarnaujančių padalinių darbuotojų DU sąnaudų paskirstymo ir gamybinių padalinių darbuotojų DU sąnaudų paskirstymo.
59 iš 59

