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I. BEI\DROJI DALIS

, 1. UAB ,,Vardnos Siluma" (toliau - Bendrove) - tai strukturiniq padaliniq visuma,
uZtikrinanti nepertraukiam4 Silumos energijos ir kar5to vandens tiekim4 vartotojams bei teikianti
kitas paslaugas.

2. Buhalterine apskaita Bendroveje tvarkoma vadovaujantis patvirtinta apskaitos politika,
LR buhalterines apskaitos istatymu, LR imoniq finansines atskaitomybes istatymu bei kitais LR
istatymais, LR vyriausybes nutarimais, verslo apskaitos standartais, direktyvomis ir kitais teises
aktais. Buhaltering apskait4 Bendroveje organizuoja ir vykdo Finansq skyrius.

3. Bendrove vykdo apskaitos atskyrim4, siekdama Bendroves finansing informacij4
(pajamas, s4naudas, turt4, nuosav4 kapital4 ir isipareigojimus) paskirstyti verslo vienetams ir juos
sudarandioms paslaugoms, atskirai identifikuojant nepaskirstytinas ir nebfrtin4sias s4naudas.
Apskaitos atskyrimas vykdomas Reguliavimo apskaitos sistemoje (toliau - RAS),

4. Reguliavimo apskaita Bendroveje tvarkoma, atsilvelgiant i bendroves veiklos specifik4,
remiantis buhalterines apskaitos duomenimis ir vadovaujantis Reguliavimo apskaitos sistemos
apraSu, Silumos energijos veikl4 reglamentuojandiais teises aktais, Valstybines kainq ir
energetikos kontroles komisijos (toliau Komisija) nutarimais, metodiniais nurodymais,

isakymais. Reguliavimo apskait4 organizuoja imones direktoriaus paskirlas asmuo. Vykdant
Reguliavimo apskait4 taip pat dalyvauja Finansq skyriaus ir kitq Bendroves padaliniq darbuotojai.

5. RAS apraSo tikslas - atskleisti Bendroves reguliavimo (apskaitos atskyrimo ir s4naudq
paskirstymo) apskaitoje naudojamus principus, metodus ir tvarkas, atliekant apskaitos atskyrim4 ir
s4naudq paskirstym4.

6. RAS apra5as parengtas vadovaujantis Komisijos 2013 m. vasario 28 d, nutarimr-i Nr. 03-
73 patvirtinta,Silumos kainq nustatymo metodika (toliau - Metodika) bei 2018 m. gruociZio 3 1 cl.

nutarimu Nr. O3E-470.' 7. Bendroves finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Finansiniq metq pradZia

- sausio 1 d., pabaiga- gruodLio 31 d.

II. REGULIAVIMO.APSKAITOS SISTEMA'

8. Reguliavimo apskaitos sistem4 sudaro:
8.1. Informacija, apdorojama ir naudojama Reguliavimo apskaitos sistemoje.
8.2. Reguliavimo apskaitos sistemos struktDra, nusakanti informacijos grupavimo proces?

ir detalum4.
8.3. Veiksmai, atliekami surenkant, apdorojant ir naudojant informacij4.
9, Reguliavimo apskaitos sistemoje naudojamos informacijos pirminiai Saltiniai yra:
9.1. Buhalterines apskaitos informacija (Lr.Iil skyriq)
9.2. Atskira ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita, vedama reguliavimo

tikslais (2r. lY skyriq).
10. Reguliavimo apskaitos sistemoje naudojamos infonnacijos antriniai Saltiniai yra:
10.1 . Paskirstymo ne5ikliq sEra5as ir apskaidiuotos jq reik5mes (Priedas Nr. 7).
1 1. Reguliavimo apskaitos sistemos struktfir4 nusako pirminiai, tarpiniai ir galutiniai

informacij os grupavimo centrai:
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11.1. Ka5tq centrai * pirminiai grupavimo centrai, i kuriuos sugrupuojama visa pirmine

apskaitos informacija (Lr. Y skyriq).
11.2. paskirstymo centrai - tarpiniai grupavimo centrai, i kuriuos i5 ka5tq centrq.--

sugrupuojama finansine informacija, paskirstoma paslaugoms netiesiogiai (Lt. VI skyriq)'

11.3. paslaugos - galutiniai grupavimo centrai, ikuriuos apskaitos atskyrimo metu

paskirstoma pirminJ apskaitos informacija. Priklausomai nuo paskirstymo b[do, informacija

patenka i5 ka5tq centrq arba i5 paskirstymo centrq (Zr. VII gkyriq)'

l2;Reguliavimo apskaitos sistemoje atliekami veiksmai: :r'

12.1. Veiksmai pirminiq apskaitos ira5q registravimo metu:

I2.l.L Apskaitos informacijos kodavimas (Zr. VIII skyriq)'

, 12.2. Veiksmai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, apdorojant informacij4 ir rengiant

reguliacing atskaitomybg :

12.2.1. Apskaitos informacijos perkelimas (Zr. IX skyriq);

12.2.2. Pajamq paskirstymas (Lr, X skyriq);
12.2.3,Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertes paskirstymas (it. XI skyriq);

12.2.4. S4naudq paskirstymas (Lr. XII skyriq);
12,2.4.L Tiesioginis s4naudq paskirstymas (Lr. XIII skyriq);

12.2.4.2. Netiesioginis s4naudq paskirstymas (Lr. XIV skyriq);

12.2.4.3. Silumos s4naudq atskyrimas (Zr. XV skyriq);
12.2.4.4. Proporcinis s4naudq paskirstymas (Lr. XVI skyriq);

12.2.5. Balanso straipsniq paskirstymas (2r. XVII skyriq);

12.2.6. Pajamq ir s4naudq atskleidimas Silumos ir kar5to vandens tiekimo veiklose (Zr.

XVilI skyriq).

III. BI]HALTERINE APSKAITA

13. Buhalterine apskaita Bendroveje vedama naudojant Buhalterines apskaitos programq.

, IA. Reguliavimo apskaitoje naudojama visa buhalterines apskaitos informacija, i3skyrus

informacij4, susijusi4 su ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita: turto likutinq vertq

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir nusidevejimo s4naudas per ataskaitini laikotarpi.

15. Buhalt"iinep apskaitoje vedama turto, nuosavo kapitalo, isipareigojimq, pajamq ir
s4naudq struktfira nustatyta veiklos poreikiams pritaikytame pajamq, s4naudq, turlo ir
isipAreigojimq s4skaitq plane (Priedas Nr. 1), kuris leidZia Bendrovei igyvendinti Metodikos

reikalavimus apskaitos atskyrimo srityj e.

16. Buhalterineje apskaitoje registruojama finansine informacija koduojama naudojat,-
dimensijas (Zr. VIII skyriq).

IV. ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO APSKAITA

17. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita (turto vienetq s4ra5as)

reguiiavimo tikslais Bendroveje vedama atskirai nuo buhalterines apskaitos.

18. { ilgalaikio turto s4ra54 itraukiami visi turto vienetai, kuriuos Bendrove valde

ataskaitinio laikotarpio pradZioje ir igijo ataskaitinio laikotarpio metu, t.y. itraukiamas ir

ataskaitinio laikotarpio metu parduotas arba nura5ytas turtas.

19. Ilgalaikio turto s4ra5as sudarytas pagal Metodikoje ir jos prieduose numatytus turto

pogrupius.
20. Kiekvienas turto vienetas priskiriamas Metodikoje numatytam turto pogrupiui

atsiZvelgiant ijo naudojimo paskirti ir pobfidi. Kiekvienas turto vienetas priskiriamas tik vienam

turto polruplui liSst yrus pastatus, kuriq viena dalis pagal apskaitos politik4 priskirta investiciniam

turtui, o likusi dalis - pastatq ir statiniq grupei).
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21. Koncesijos, Silumos frkio turlo nuomos bldu valdomas turtas, naudojamas veikloje,
priskiriamas turto grupems ir pogrupiams kaip ir kitas Bendroves turtas, nurodant turlo
nuosavybes pobDdi (nuosavas arba nuomojamas)

22. Turto isigijimo (pradine) verte vertinama pagal buhalterinbje apskaitoje registruotE
turto isigijimo vertg.

23. Skaidiuojant ilgalaikio turto nusidevejimo s4naudas taikomi Metodikoje nustaryti ir su
Komisija suderinti turto nusidevejimo (arnortizacijos) skbidiavimo laikotprpiai (priedas Nr. 5) ir
tiesiogiai'proporcingas nusidevejimo (amortizacijos) skaidiavimo metodas.'

24. Yettinant tutlo vertQ, atskleidZiama, kokia turto vertes dalis sukurta uZ
Sqiungos strukturiniq fondq, dotacijq ar subsidijq le5as, vartotojq, nepriklagsomq
gamintojq ir frkio subjekto leias.

25. Kiekvienas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vienetas kodr-iojamas
naudojant dimensijas (Zr. VIII skyriq).

26. Reguliavimo apskaitoje naudojama ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto
apskaitos informacija: turto likutine verte ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir nusidevejirno
s4naudos per ataskaitinf laikotarpf .

v. KASTU CENTRAT

27. Kaltq centras - tai savaranki5kas imones padalinys (strukturinis padalinys ar jo dalis),
kuriam priskiriama visa ataskaitinio laikotarpio apskaitos informacija. Bindroves naudojamq
kaStq centrq s4ra5as pateikiamas Priede Nr. 6. c

28. Kiekvienas kaStq centras tud numatyt4 finansines informacijos paskirstymo
paslaugoms princip4. Ka5tq centrai, pagal jiems priskirtq s4naudrl ir ilgalaikio turto virtes
paskirstymo paslaugoms princip4, skirstomi i:

28.1. Tiesioginius. Sie kaStq centrai susijg su vienos konkredios paslaugos atskiroje
centralizuoto Silumos tiekimo (toliau - CSf) sistemo;e teikimu. Jiems 

-priskiita 
finansine

informagija ti_esiogiai priskiriama konkrediai paslaugai konkredioje CST sistemoje,' 28.2. Netiesioginius. Sie ka5tq centrai rusilg su keliq paslaugq teikimu arba nar.rdojami
veikloje susijusioje su paslaugq teikimu netiesiogiai. Jiems priskirta finansine informacija
paskirstoma paslaugoms netiesiogiai per paskirstymo centrus, naudojant paskirstymo nesiklius,

28.4. 'Bendruosius. Sie ka5tq centrai nepatenka i anksdiau apiaSytas kategorijas ir yra
susijg su bendro veiklos uZtikrinimo (administracinemis) veiklomis. Jierns priskirta finunui,r.
informacija paskirstom' paslaugoms proporcingai, atsiZvelgiant i paslaugoms tiesiogiai ir
netiesiogiai priskirt4 finansing informacij 4.

VI. PASKIRSTYMO CENTRAI

29. Paskirstymo centras - tai vidaus veikla (procesas), ar vidaus paslauga (produktas),
kuriai tarpiniame apskaitos atskyrimo etape yra priskiriama tam tikra finansine informacija , pagal
prieZastingumo princip4 siekiant j4 paskirstyti galutinems paslaugoms. Bendroves nauAolami
paskirstymo centrai yra:

Nr. Paskirstymo centras
I lnfrastruktiiro s valdvmas
2. Gedimq Salinimas
J. Paslaugq teikimas
4 Atsiskaitlmai ir apskaita
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30. paskirstymo centrams priskiriama finansine informacija i5 ka5tq centrq. Priskyrimas

vykdomas tiesiogiai arba netiesiogiai (naudojant paskirstymo nesikli). Bendroves naudoiamtl

paskirstymo centrq s4saja su ka5tq centrais, pateikiama Priede Nr. 6. v

VII. PASLAUGOS

31. ,Bendroves valdomose CSf sistemose teilti'amos p-asla.ugos. sudaro galutinius

paskirstymo centrus, kuriems paskirstoma Bendroves finansine informacija. Detalus kiekvieno

verslo vieneto paslaugq s4rasas ir paslaugq aprasymai pateikiami Priede Nr' 3' Bendrovds

valdomq CST sistemitr sqra5as pateikiamas Priede Nr' 4'

teikiamoms paslaugoms kiekvienoj e CST sistemoj e'

33. Likutine turro, nuosavo kapitalo ii isipareigojimq- verte ataskditinio laikotarpio

pabaigoje paskirstoma Bendroves verslo vienetams kiekvienoje CST sistemoje'

VIII. APSKAITOS INFORMACIJOSXODAVIMAS

34. Apskaitos informacijos kodavimas atliekamas pirminiq apskaitos ira5q registravimo

metu:
34.1. Buhalterineje apskaitoje registruojant pajamas ir sqnaudas;

34.2.ltraukiant I ilgalaikio turto vienetq s4ra54 nauj4 turto vienet4.

35. Apskaitos 
'informacijos 

kodavimas vykdomas naudojant iS anksto numatytas

"'dimensij as -_ ap skaito s informacij ai priskiriamus poZymius'

36. Buhalterines apskaitos programoje pajamq ira5ai koduojami naudojant Sias dimensijas:

Nr. Dimensiia Paai5kinimas
I Sistema @mai, kurioje buvo suteikta pajamq pripaZinim4

lemusi paslauga.

2. Paslauga F "** 
p.jtkiriamos paslaugai, kuri leme pajamq ptipaLinim1'

Pistaba: Sia*e etape paiamos ui Silumos pardavimq priskiriamos iilumos

gamybos paslaugai ir iiskaidomos dedamosioms dalims (gamybai, perdavimui,

maimeninia:m aptarnavimui) vykdant Paiam\ paskirstymq (ir. X sfuritl.

apskaitos programoje s4naudq irasai koduojami naudojant Sias-
i'

37. Buhalterines
dimensijas:

Nr. Dimensiia PaaiSkinimas
I Ka5tq centras S4naudos priskiriamos vienam kaitq centrut

irlarba viet4. Visos ataskaitinio laikotarpio
kaStq centrq.

pagal s4naudq atsiradimo prieZasti

s4naudos priskiriamos vienam i5

2. Sistema @iistemai, kurioj e s4naudos buvo. patirtos.

Jei sisternos nelmanoma identifikuoti arba s4naudos su5ijusios su keliomis

sistemomis, pasirenkama dimensijos reik5me,,Netaikoma"'

a Paslauga S4r"rd* piltkiriamos paslaugai, kuri leme s4naudq patyrim4' 
..

lei paslaugos nelmanoma identifiku5rti arba s4naudos susijusios su keliq

paslaugq telkimu, pasirenkama dimensij os reik5me,,Netaikoma"'
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Nr. Dimensiia PaaiSkinimas
AT. Butinumas S4naudos identifikuojamos kaip bfltinos/neb[tinos, vadovaujantis Metodikos

39.2 punkto nuostatomis

38. Ilgalaikio materialido ir nematerialiojo turto apskaitoje kiekvienas turto vienetas
koduojamas naudojant Sias dimensijas: e'

39 - U Z dimensijq nustat5rm4 atsakingi imones darbuotoj ai:.
39.1. Pajamos - Komercijos skyriaus darbuotojai, finansq skyriaus darbuotojai;' 39.2. Sqnaudos:
39.2.1. Darbo uZmokesdio sqnaudos -finansq skyriaus darbuotojai (pagal darbuotojq

priskyrim4 ka5tq centrams) Priedas Nr. 8;
39.2.2'. Nusidevejimo s4naudos -finansq skyriaus darbuotojai (pagal ilgalaikio turto

kodavimq)
39.2.3. Kitos s4naudos - materialiai atsakingi darbuotojai (pagal s4naudrl panaudojim4).
39.3. Ilgalaikis turtas - materialiai atsakingas darbuotojas.

. IX. APSKAITOS INFORMACIJOS PERIGLIMAS

40. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Buhalterines apskaitos informacija ir Ilgalaikio
materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos informacija perkeliama i Reguliavimo apskaitos
sistem4, t.y. pateikiama pagal Reguliavimo apskaitoje naudojamas pajamrL s4naudq, turto ir
lsiparei goj imq kategorij as, grupes ir po grupius.

4I. Buhalterines apskaitos sqskaitq plano s4sajq su Metodikos s4naudtl pogrupiais
detalizavimas pateikiamas Priedas Nr. 2.

42. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita vykdoma pagal Metodikos
reikalavimus.

43. Paai5kejus, kad pateiktose reguliuojamosios veiklos ataskaitose nurodyti netiksliis
duomenys, Ukio subjektas privalo nedelsiant raitu informuoti reguliuojandi4j4 institucijE,
nurodant kokie duomenys ir del kokiq prieZasdiq turi bfiti pakoreguoti ir pateikti auditoriaus
lvertinim4, ar atlikti pakeitimai regulidojamosios veiklos ataskaitose yra reik5mingi bei ar
reikalingas pakartotinis auditas, ir per 10 darbo dienq (po pakartotinio audito,-_kai jis yra
reikalingas) reguliuojandiajai institucijai pateikti patikslintas reguliuojamosios veiklos ataskaitas.
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Nr. Dimensiia PaaiSkinimas
I Ka5tu centras Turto vienetas priskiriamos vienam i5 ka5tq centn4 pagal ka5tq centr4,

kuriame turtas naudojamas.
2. Sistema Turto vienetas priskiriamas vienai atskirai CST sistemai, kurioje yra

naudojamas
Jei sistemos neimanoma identifikuoti arba turto vienetas naudojamas
keliose sistemose, pasirenkama dimensiios reik5me ..Netaikoma".

J. Paslauga Turto vienetas priskiriamas vienai atskirai paslaugai, kuriai teikti yra
naudojamas.
Jei paslaugos nelmanoma identifikuoti arba turto vienetas susijgs su keliq
paslaugq teikimu, pasirenkama dimensijos reik5me,Netaikoma"-

4. Bfltinumas Turto vieneto nusidevejimo s4naudos identifikuojamos kaip
bfltinos/neb[tinos, vadovauiantis Metodiko s 39.2 punkto nuostatomis.

5. LeSq Saltinis Turto vieneto isigijimo verte paskirstoma pagal le5q, uZ kurias turtas
isigytas, Saltini. o

Atitinkamai skaidomas sukauptas nusideveiimas ir likutine verte.
6. Naudojimas Turto vienetas identifikuojamas kaip naudojamas/nenaudojamas Bendroves

veikloje ataskaitinio laikotarpio metu.



Komisijai patikslintos ataskaitos turi b[ti pateikiamos per Komisijos Duomeml surinkimo rr
analizes informacing sistem4. Auditoriaus ivertinimo ir pakartotinio audito nereikia, jeigr
duomenys reguliuojamosios veiklos ataskaitose koreguojami ukio subjektui gavus Komisijos-
pastabas del duomenq tikslinimo.

x. PAJAMU PASKrRSr"yot
q

44..'Ataskaitinio laikotarpio Bendroves pajamos paskirstomos tiesiogiai kiekvienoje
valdomoje CST sistemoje teikiamoms paslaugoms, remiantis atsiskaitymq su klientais sistemos' 
ira5ais ir buhalterines apskaitos informacija.

, 45- Silumos pardavimo ir kar5to vandens tiekimo pajamos skirstomos paslaugoms Siais

etapais:
45.1. Buhalterineje apskaitoje pajamos priskiriamos pajamq uZ Silumos energij4 ir pajamq

uZ kar5to vandens paruoSim4 grupems (s4skaitoms):

Nr DK saskaita Apskaitomos pajamos

I 50010 Pajamos uZ Silumos
energij4

Pajamos uL Silumos dnergij4, iskaitant Silumos energij4
panaudot4 kar5tam vandeniui ruo5ti

2. 50011 Kar5to vandens
pardavimas

Kar5to vandens tiekimo pajamos i5skyrus
energij4 kar5tam vandeniui paruo5ti (iskaitant
temperaturai parduot4 Silumos kieki).

dali uL Silumos
kar5to vandens

5. Neatsiskaitomqiu Silumos apskaitos prietaisu aptarnavimo veikla

45.2. Registruojant pajamas buhalterineje apskaitoje nustatoma CST sistema (pasirenkama
dimensijos reik5me), kurioje pajamos gautos.

45.3. Reguliavimo apskaitoje kiekvienoje sistemoje Silumos pardavimo ir kar5to vandens
tiekimo ppjamos paskirstomos paslaugoms Sia tvarka:

Nr. Buhalterind
anskaita

Reguliavimo apskaita

DK saskaita Paslausa Paiamu anskaiiiavimas
I 50010 Pajamos uZ

Silumos energij4
Siluma (produktas) (parduotas Silumos kiekis x Silumos gamybos

paslaugos kainos dedamoji) - (kar5to vandens
temperaturai parduotas Silumos kiekis x Silumo.
samvbos paslausos kainos dedamoii)

iPerdavimas (parduotas Silumos kiekis x perdavimo
paslaugos kainos dedamoji) - (kar5to vandens
temperaf[rai parduotas Silumos kiekis x
perdavimo oaslausos kainos dedamoii)

MaZmeninis
aptarnavimas

(parduotas Silumos kiekis x maZmeninio
aptarnavimo paslaugos kainos dedamoji)
(kar5to vandens temperattrai parduotas Silumos
kiekis x maZmeninio aptarnavimo paslaugos
kainos dedamoii)

2. 50011 Kar5to
vandens pardavimas

Kar5to vandens
tiekimas

(parduotas karSto vandens kiekis x kar5to
vandens kairfa) - (su kar5tu vandeniu parduotas
Silumos kiekis x Silumos kaina) + (kar5to
vandens temperahlrai parduotas Silumos kiekis x
Silumos kaina)
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Nr. Buhalterin6
apskaita

Reguliavimo apskaita

DK saskaita Paslauga Pajamq apskaidiavimas
3. Neatsiskaitomqjq

Silumos apskaitos
prietaisq
aptarnavimo veikla

(parduotas Silumos kiekis x neatsiskaitomrljq
Silumos apskaitos prietaisq aptarrravimo kainos
dedamoji (karSto vandens temperatfirai
parduotars' Silumos kiekis x neatsiskaitomqjtl
Silumos apskaitos prietaisq aptanravimo kainos
dedamoji)

XI. ILGALAIKIO MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO VERTES
PASKIRSTYMAS

46. Paslaugoms skirstoma turto, fakti5kai naudojamo Bendroves veikioje, isigyto uZ
Bendroves le5as, sukurto pagal investicinius projektus, suderintus su reguliuojandia institr,rcija,
vertes dalis, nesusijusi su perkainojimo veikla, pagalpriskirtas dimensijq reikSmes:

Nr. Paskirstymo biidas Pasirinkta dimensiiu reiklmd
Biitinumas L65u Saltinis Naudoiimas

I Paskirstoma paslausoms B[tinas Bendroves leios Naudoiarnas
2. Nepaskirstoma

paslaugoms
Nebiitinas (turto
perkainojimas, su
reguliuojandia
institucij.a
nesuderinta
investicija, kt.)

Kitos le5os (ES_le5os,

dotacijq leSos, 
-

vartotojq leSos,

nepriklausomq
gamintoj L1 leSos)

Nenaudojamas
(likviduotas,
nuraSytas, esantis
atsargose,
uZkonservuotas,
nebaigta stafyba,
pletros darbai)

' 41. Ukio subjektui, vykdandiam s4naudq paskirstym4, draudLiama
verslo vienetams ir paslaugoms (produktams) priskirti Sias nepaskirstom4sias

regr"rliuojamq kainq
s4naudas:

47.I. rcprezentacines s4naudas, sudarandias daugiau kaip 0,1 proc.
kainq verslo vieneto s4naudq;

atskiro regrrliuojamq

47 .2. afidejiniq s4naudas;.' 47.3. darbuotojq'gyvybes draudimo s4naudas ir papildomo draudimo s4naudas, kai
draudZiamieji _ivykiai kyla i5 neteisetq Ukio subjekto veiksmrl, t. y. kai draudZiamasis ivykis
atsiranda del Ukio subjekto padarytq teises aktq paZeidimq arba paieigq paZeidimq, apiaidumo,
klaidq, netikslumq, neleisetq veiksmq, neveikiino,.kuriuos atliko apdrausti darbuoiojai ar Ukio
subjektas (pvt,, vadovq civilines atsakomybes draudimas, darbdavio draudimas nuo nelaimingq
atsitikimq darbe ir pan.), i5skyrus darbuotojq, dirbandiq pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai
pavojingais irenginiais, draudimo nuo nelaimingq atsitikimq darbe s4naudas;

47.4. nusidevejirno (amortizacijos) s4naudas, priskaidiuojamas nuo Silumos generavimo
irenginiq (iskaitant ir d[rnq ekonomaizerius) vertes, virSi.jandios 70 proc. maksimalaus
centralizuoto Silumos tiekimo sistemos Silumos poreikio ii Silumos poreikio piko pajegumq ir
Silumos rezervinds galios pajegumq poreiki, kuriq nustatymas reglamentuojamas 3iln*o,
gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sqlygq apra5e, ir kitas su tokiais Silumos generavimo
irenginiais susijusias s4naudas;

47.5 nusidevejimo (amoftizacijos) s4naudq dali, priskaidiuojam4 nuo nebenaudojamo
ilgalaikio turto vieneto ar jo dalies likutines vertes po igyvendintq investicijq, skirtq to ilgalaikio
turto vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar modernizavimui, i5skyrus atvejus, kai
savivaldybes taryba ir (arba) Komisija priitna atskir4 sprendim4 del tokio ilgalaikio turto likutines
veftes pripaZinimo ekonomi5kai pagrista investicijq derinimo metu;
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48. Ilgalaikio rnaterialiojo ir nematerialiojo turto verte paskirstoma paslaugoms pagal

kiekvienam turto vienetui priskirtas dimensijrl reik5mes.

Nr. Paskirstymo bfldas Pasirinkta dimensiiu reik5m€
Kabtu centras Sistema Paslauga

Tiesioginis priskyrimas Pasirinktas
tiesioginis,
netiesioginis arba

bendrasis ka5tq
cenffas

Pasirinkta konkreti
sistema

qt

Pasirinkta konkreti
paslauga

2. Tiesioginis priskyrimas Pasirinktas
tiesioginis ka5tq

centras

Pasirinkta reik5me

,,Netaikoma"

Pasirinkta reik5me
.Netaikoma"

aJ. Netiesioginis priskyrimas Pasirinktas
netiesioginis ka5tq
centras

Pasirinkta reik5me
..Netaikoma"

Fasirinkta reik5me

,].ietaikoma"

4. Proporcinis priskyrimas Pasirinktas bendrasis
kaStu centras

Pasirinkta reik5me
..Netaikoma"

Pasirinkta reik5me
..Netaikoma"

49. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertes paskirstymas atliekama.

analogi5kai s4naudq paskirstymui (pladiau Zr. XII-XVI skyrius).
50. Silumos gamybos irenginiai skirstomi paslaugoms, maZiausiomis s4naudomis

uztikrinant patikim4 ir kokybi5k4 Silumos tiekim4 Silumos vartgtojams. Vykdant atskyrimE

atsiZvelgiama i toje CST sistemoje instaliuot4 valdomq Silumos gamybos irenginiq gali4 ir per

paskutinius 3 metus fiksuot4 maksimalq sistemos galios poreiki, teises aktq reikalavimus ir
Reguliuoj andios institucij os sprendimus :'

50.1. Silumos gamybos paslaugai priskiriama Silumos gamybos irenginiq vertes dalis,

pagal irenginiq panaudojim4 Silumos gamybai (kuomet bendra instaliuota galia atitinka per

paskutinius 3 metus fiksuot4 maksimalq sistemos galios poreiki). {renginiq galios perteklius
'atimam'as nustatant rezervines galios dydi.

50.2. Rezervines galios uZtikrinimo paslaugai priskiriama irenginiq vertes dalis, atitinkanti

irenginiq galios dali, tLtikrinandi4 papildomos galios poreiki, lygq konkredioje sistemoje esandio

didZiausio katilo galiai, tadiau ne didesnei kaip 30 proc. maksimalios galios sistemoje.

50.3. Nepaskirstogro .turto kategorijai priskiriami irenginiai vertes dalis, atitinkanti

irenginiq gali4, vir5ijandi4 maksimalq sistemos galios ir rezervines galios poreiki.
50.4. Rezervines galio paskirstymas pagal sistemas pateikiama Priede Nr. 10.

i XII. SANAUDV PASKIRSTYMAS

51. Ataskaitinio laikotarpio s4naudq paskirstymas vykdomas Sia tvarka:
5 1.1. Paskirstomos tiesiogines s4naudos;
5 1 .2. Paskirstomos netiesiogines sqnaudos;
5 1 .3. Perskirstomos Silumos technologinems
5 1 .4. Paskirstomos bendrosios s4naudos.

52. Ataskaitinio laikotarpio sqnaudos

registravimo metu pirminiams apskaitos ira5ams
nustatoma ir s4naudq kategorija.

ir savo reikmems s4naudos;

paskirstomos paslaugoms pagal s4naudq
priskirtas dimensijq reik5mes. Atitinkamai

Nr Paskirstymo
bIdas

S4naudq
kategorija

Pasirinkta dimensij q reik5md

Ka5tq centras Sistema Paslauga
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Nr Paskirstymo
biidas

S4naudq
kategorija

Pasirinkta dimensij q reikimd

KaStq centras Sistema Paslauga

Tiesioginis
priskyrimas

Tiesiogines
s4naudos

Pasirinktas
tiesioginis,
netiesioginis
arba bendrasis
kaSfu centras

Pasirinkta konkreti.
sistema

q'

Pasirinkta konkreti
paslauga

2. Tiesioginis
priskyrimas

Tiesiogines
s4naudos

Pasirinktas
tiesioginis kaitrl
centras

Pasirinkta reik5me
,,Netaikoma"

Pasirinkta reikime
,,Netaikoma"

Netiesioginis
priskyrimas

Netiesiogines
s4naudos

Pasirinktas
netiesioginis
ka5tu centras

Pasirinkta reik5me

,,Netaikoma"
Pasirinkta reikSrne

,,Netaikoma"

A
4 Proporcinis

priskyrimas
Bendrosios
s4naudos

Pasirinktas
bendrasis ka5tq
centras

Pasirinkta reik5me

,,Netaikoma"
Pasirinkta reikSme

,,Netailioma"

5. Nepaskirst5rtinos
sanaudos

Netaikoma (priskiriamapagal s4naudq pogrupius).

XIII. TIESIOGINIS S,{NAIIDV PASKIRSTYMAS

53. Tiesiogiai paslaugoms priskiriamos: i
53.1. Bet kuriame ka5tq centre patirtos s4naudos, kurios yra identifikuojamos kaip
susijusios su vienos paslaugos vienoje CST sistemoje teikimu;
53.2. Tiesioginiams ka5tq centrams priskirtos s4naudos.

xrv. NETrEsIocrNIs SANAUDV PASKTRSTYMAS

' 54. Netiesiogiai paslaugoms paskirstomos sqnaudos, priskirtos, netiesioginiams ka5tq
centlams.

55. Netiesioginiams kaitq centrams priskirtos s4naudos priskiriamos paskirstymo
centrams. Priskyrimas vykdomas tiesiogiai arba netiesiogiai (naudojant paskirstymo ne5iklius).
Ka5tq centry s4saja su paskirstymo centrais pateikiama Priede Nr. 6.

56. Kiekvienas paskirstymo centras turi i5 anksto numatyt4 paskirstymo neiikij, kurio
pagalba paskirstymo centrui priskirlos s4naudos paskirstomos paslaugoms. Kiekvienam
paskirstymo centrui priskirtos sqnaudos paskirstomos paslaugoms proporcingai pagal joms
priskirt4 neSiklio reik5mg. i

57. Bendroves naudojamq paskirstymo nesikliq s4ra5as pateikiamas Priede Nr. 7.
Apskaidiuotos skaitines ataskaitinio laikotarpio nesikliq reikSmes pateikiamos Ai5kinamajame
ra5te kartu su metine reguliacine atskaitomybe.

xv. srLUMos SANAITDV ATSKYRTMAS

58. Tiesiogiai ir netiesiogiai Silumos gamybos paslaugoms priskirtas sEnaudos
perskirstomos paslaugoms ir bendrosioms s4naudoms proporcingai pagal sunaudotos elektros
energijos ki_eki.

59. Silumos gamybos s4naudos perskirstomos:
59.1. Silumos gamybos paslaugai - pagal i sistem4 patiekt4 fuarduot4 ir prarast4

perdavimo tinkle) Silumos energijos kiekf ir Silumos gamybos procese sunaudotos Silumos
energijos kieki;
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59.2, Bendrosioms s4naudoms - pagal savo reikmdms sunaudotos Silumos energijos kieki'

Si s4naudq dalis priskiriama bendrosioms i4naudoms ir toliau paskirstoma paslaugoms kafiu sI

kitomis bendrosiomis sqnaudomis (Zr. XVtr skyriq)

xvr. PROPORCTNTS SANATIDV PASKIRSTYMAS

60, proporcingai paslaugoms paskirstomos s4naudos, priskirtos, bendriesiems ka5tq
:l:

centrams:
61. Bendriesiems ka5tq centrams priskirtos sqnaudas paskirstomos paslaugoms

proporcingai pagal Jiesiogiai ir netiesiogiai toms paslaugoms priskirtq s4naudq sum4

xvII. BALANSO STRATPSNTI/ PASKIRSTYMAS

62. Atlikus ataskaitinio laikotarpio pajamq, s4naudq bei ilgalaikio materialiojo ir

nematerialiojo turlo vertes ataskaitinio laikotarpio pabaigoje paskirstym4, vykdomas likusiq

balanso straipsniq (turto, isipareigojimq ir nuosavo kapitalo) paskirstymas verslo vienetams.

63. Ataskaitinio-laikotarpio pabaigoje perZifrrigri turto ir fsipareigojimq straipsniq

elementai (pirminiai apskaitos iraSai, pvz., detalus gautinq sirmq s4ra!as).

64. Turto ir isipareigoji*.1 siraipsniq elementai, tiesiogiai naudojami konkretaus versl

vleneto"utsf.i-:" CSf rirt.*"oi" u.iko.|., ti.siogiai priskiriami tam verslo vienetui.

65. Litusi tiesiogiai nepristirta kiekvieno turto ir isipareigojimq straipsnio suma

paskirstoma visq cSt sistemq veislo vienetams naudojant paskirstyrno ne5iklius (Priedas Nr. 7).

66. Atlikus ataskaitinio laikotarpio pajamq, s4naudq, turto ir isipareigojimq vefies

paskirstym4, vykdomas nuosavo kapitalo paskirstymas verslo vienetams. Kapitalo, privalomojo

i.r..uo- ir 
'praejusiq 

laikotarpiq nepaskirstyto pelno (nuostoliq) suma paskirstoma kartu ir

priskiriama konkrediam verslo vienetui kaip tam verslo vienetui priskirto turto ir isipareigojimq
skirtumas p agal formulg :

X, - (8, + RP, * PP,) = FA, +CA, - FL, -CLi - DSi

kur:
Xi -"kapitalo, privalomojo rezervo ir praejusiq laikotarpiq nepaskirstyto

suma
E, - nuoruuas kapitalas, Eur;
Rpi - privalomas rezervas, Eur;
Ppi- praejusio laikqtarpio pelnas (nuostoliai), Eur;

pelno (nuostoliq)

FAi* ilgalaikis turtas, Eur;
CAi- trumpalaikis turtas, Eur;
FLi - ilgalaikiai isipareigojimai, Eur;

CLi - trumpalaikiai isipareigojimai, Eur;

DSi - dotacijos ir subsidijos, Eur.

i- konkretus verslo vienetas i;

67. Atskirai vienam verslo vienetui priskirta kapitalo, privalomasis

laikotarpirl nepaskirstytojo pelno (nuostoliq) suma paskirstoma i nuosavo

pagal formules:

X,=(E,+Rp,+Pp,); Ei

kur:
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Rp, :+x Rp;X,
- xL.X)

rezervo ir praejusiq
kapitalo straipsnius

v
pD, ="i x pp

X



Xi - i verslo vieneto kapitalo, privalomojo rezervo ir praejusiq laikotarpiq nepaskirstyto
. pelno (nuostoliq) suma;

E - fkio subjekto (visrl verslo vienetq) nuosavas kapitalas, Eur;
Rp - tkio subjekto (visq verslo vienetq) privalomas rezewas, Eur; .'

Pp - frkio subjekto (visq verslo vienetq) praejusio laikotarpio pelnas (nuostoliai), Eur;
i- konkretus verslo vienetas i. 

q ,

xvirr. PAJAMU rR s^{NAUDU ATSKLEIDTMAS Srlunnos n r,tiSro vANDENS
TIEKIMO VEIKLOSE

. 68. Atlikus'apskaitos atskyrim4, Silumos pardavimo ir kar5to vandens tiekimo pajamos ir
s4naudos koieguojamos ir atskleidZiamos Metodikos 1 priedo lenteliq eilutese ,,sandoriii tarp VV
- Pajamos" ir,,Sandoriai tarp VV - S4naudoso'. Atliekami Sie papildymai:

XIX. SIUMOS KIEKIO SU NEPASKIRSTYTU KARSTU VANDENIU NUSTATYMo
TVARKA

Pateikiama priede Nr. 9
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Nr. Paslauga Metodikos Priedo Nr. 1 eilutE
Sandoriai tarn W - Paiamos Sandoriai tarp VV - Sanaudos

I Siluma (produktas) (Faktinis ataskaitinio
laikotarpio perdavimo
nuostoliq tinkle kiekis x
Silumos gamybos paslaugos
kainos dedamoji) +

Qrlepaskirstl'tas Silumos kiekis
x Silumos gamybos paslaugos
kainos dedamoii)

2. Silumos perdavimas Nepaskirstytas Silumos kiekis
x Silumos perdavimo
paslaugos kainos dedamoji

Faktinis ataskaitinio laikotarpio
perdavimo nuostolirl tinkle kiekis
x Silumos gamybos paslaugos
kbinos dedamoii

N4aZmeninis
aptarnavimas

Nepaskirstytas Silumos kiekis x
maZmeninio aptarnavimo
paslaugos kainos dedamoii

4.

Neatsiskaitomqjq
Silumos apskaitos
prietaisq aptarnavimas

Nepaskirstytas Silumos kiekis x

neatsiskaitomqiq Silumos
apskaitos prietaisq aptarnavimo
kainos dedamoii

5" KarSto
vandens tiekimas

Su kar5tu vandeniu parduotas
Silumos kiekis x Silumos kaina

Su karitu vandeniu parduotas
Silumos kiekis x Silumos kaina


