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ATASKAITA APIE FAKTINIUS PASTEBĖJIMUS 

 

UAB „Varėnos šiluma“ vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba) 

 

Mes atlikome su jumis sutartas procedūras 2021 m. birželio 8 d. sutarties  Nr. 21/06/08R-S21-045 tarp UAB 

„Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ ir UAB „Varėnos šiluma“, kurios išvardytos žemiau, dėl  UAB „Varėnos 
šiluma“ reguliuojamosios veiklos ataskaitų 2021 m. gruodžio 31 d datai. Šią užduotį mes atlikome 
vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais susijusių paslaugų 
standartais, taikomais sutartų procedūrų užduotims ir Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros technine 
užduotimi. Užduoties tikslas - atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Taryba naudotų vertinant ar UAB 

„Varėnos šiluma“ reguliuojamosios veiklos ataskaitose teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus 

reikalavimus. 

 

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

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

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

 

Kiekvienos paslaugos lygmeniu palyginome ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sąnaudas (pagal sąnaudų 
grupes) su atitinkamais praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenimis. Įvertinus pajamų ir sąnaudų pokyčius 
rasti didesni nei 1.000,00 Eur ir 20 proc. pokyčiai.  
- Įmonės paaiškinimai detalizuojantys pajamų ir sąnaudų pokyčių priežastis žr. priedą Nr. TU 9.1.1. 

 

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

 

a) Netaikoma – pagal techninę užduotį šilumos sektoriui procedūra neatliekama. 
b) Netaikoma – pagal techninę užduotį šilumos sektoriui procedūra neatliekama. 

 

a) Palyginę mums pateiktame RVA 2 priede nurodytą IMNT įsigijimo vertę finansuotą Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis) su atitinkama BA informacija, nustatėme, kad 
duomenys sutampa. Vartotojų lėšomis įsigyto turto nėra. 

b) Netaikoma - per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyto turto, kuris finansuotas Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšomis, dotacijomis (subsidijomis). 

c) Netaikoma – per ataskaitinį laikotarpį nebuvo įsigyto turto, kuris finansuotas vartotojų lėšomis. 
 

 

Netaikoma – Įmonė neturi IMNT finansuoto ATL lėšomis. 

 

1.1.1 Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio duomenų palyginimas 

2.1.1. RAS turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas 

2.2.1. Turto vertės, finansuotos dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, patikrinimas 

2.2.2. Turto vertės, finansuotos ATL lėšomis, patikrinimas 

2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas 
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a) Netaikoma – RVA 2 priede nėra skiriamojo perkainoto turto požymio, kuris leistų identifikuoti perkainotus 
turto vienetus, kad galėtume palyginti informaciją apie turto vertės perkainojimą su buhalterinės apskaitos 
informacija. 

b) Patikrinus per ataskaitinį laikotarpį perkainotą turtą nustatėme, kad BA sistemos ataskaitoje pateikti 

perkainojimo duomenys sutampa su RVA 2 priedo informacija. 

 

Mums buvo pateiktas nenaudojamo IMNT žiniaraštis. Palyginę šio sąrašo duomenis su RVA 2 priedu 

informacija, nustatėme, kad duomenys sutampa. 

- Įmonės vadovybės patvirtinimas dėl nenaudojamo turto žr. priedą Nr.9.2.1. 

 

Netaikoma – per ataskaitinį laikotarpį suderinto turto nebuvo. 

 

Netaikoma – per ataskaitinį laikotarpį nebuvo daryti akcininkų įnašai (didintas įstatinis kapitalas, dengti 
nuostoliai ir pan.). 

 

Netaikoma – Įmonė neturi nurodytų kategorijų IMNT. 

 

Palyginę RAS apraše nurodytus naudojamus ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvus su RVA 4 priedu 
nenustatėme jokių skirtumų. Įmonės RAS apraše nurodytas skaičiavimo metodas ir nusidėvėjimo skaičiavimo 
pradžios momentas atitinka Aprašo nuostatas. 

 

 

a) Netaikoma – pagal techninę užduotį šilumos sektoriui procedūra neatliekama.  
b) Per ataskaitinį laikotarpį įsigytiems iš Įmonės lėšų IMNT atrinktiems turto vienetams atlikus metinio 

nusidėvėjimo perskaičiavimą remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginę rezultatus su RVA 2 priedo 
duomenimis – neatitikimų nenustatėme. 

c) Netaikoma – atlikti procedūros neįmanoma, kadangi Įmonėje ankstesniais metais ne kartą buvo keisti 
nusidėvėjimo normatyvai įvairioms turto grupėms. 

 

Iš tiesiogiai bei netiesiogiai paslaugoms ir bendram veiklos palaikymui priskiriamo turto sąrašo atsitiktine 
tvarka atrinkome po 5 turto vienetus kiekvienam VV kiekvienoje sistemoje. Gavome Įmonės paaiškinimus. 
- Žiūrėti gautus Įmonės paaiškinimus priede TU 9.2.2 

 

2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas 

2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas 

2.2.6. Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas 

2.2.7. Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas 

2.3.1. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (1) 

2.3.2.   Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2) 

2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo patikrinimas 

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas 
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Netaikoma – pagal RAS aprašo 7 priedą, paskirstymo kriterijai apskaičiuojami vadovybės vertinimu laikotarpio 
pabaigoje. Įmonė pateikė paskirstymo kriterijų sąrašą, tačiau jų perskaičiuoti nėra galimybės, nes programa 

skaičiuoja automatiškai pagal nustatytas formules. Negalėjome patikrinti ar jų reikšmės apskaičiuotos pagal 
RAS aprašo nuostatas. 

 

a) Netaikoma – Įmonė neveda atskiro RAS turto sąrašo ir kitos informacijos be RVA 2 priedo apie 

reguliuojamai veiklai naudojamo ilgalaikio turto vertes nepateikė. 

b) Netiesiogiai paslaugoms priskiriamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo 
nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes ir RAS apraše nurodytas sąnaudų centrų ir paslaugų 
sąsajas. 

c) Bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms naudojant pagal RAS aprašo 
nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes. 

 

Netaikoma - Įmonė neturi kogeneracinio turto. 

 

Patikrinę nustatėme, kad yra kitos reguliuojamos ir nereguliuojamos veiklos paslaugų, kurioms priskiriamos 
pajamos, bet nėra priskirta jokio turto. 
- Žiūrėti gautus Įmonės paaiškinimus priede TU 9.2.3 

 

Palyginę RVA 2, 5-11 prieduose nurodytą metinio nusidėvėjimo duomenimis nustatėme skirtumą. 

 

Ataskaita Metinis nusidėvėjimas, Eur 

RVA 2 priedas 338.934,14 

RVA 5 priedas 339.052,62 

Skirtumas -118,48 

 

3. Pajamų tikrinimas (TU 9.3 p.p.) 
 

 

Patikrinę bendrą pajamų sumą RVA ir FA nustatėme, kad duomenys sutampa. 

 

a) Patikrinę bendrą pajamų sumą RVA (paslaugų lygmeniu) su pirminiais pajamų registravimo šaltiniais (DK 

sąskaitomis), nustatėme, kad suminiai duomenys sutampa, tačiau pirminių šaltinių informacija nėra 
pakankamai detali. 

b) Įmonės pajamų skirstymas reguliuojamos veiklos paslaugų lygmeniu (šilumos gamyba, perdavimas, 
mažmeninis aptarnavimas) atliekamas papildomais skaičiavimais. 

 

2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas 

2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

2.6.1. Nusidėvėjimo sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 

3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas 
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Netaikoma – per ataskaitinį laikotarpį negauta pajamų už reguliuojamosios veiklos turto nuomą. 
 

4. Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 9.4 p.p.) 

 

a) Patikrinę  Įmonės užpildytos DU suvestinės stulpelio E sumą su BA informaciją, o stulpelio G sumą su RVA 
duomenimis nustatėme, kad duomenys sutampa. 
 

- Žiūrėti Įmonės užpildytą TU 3.1 priedą. 
 

b) F stulpelyje atskleidimų nėra. 

 

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

 

Netaikoma – Įmonės užpildytas TU 3.1 priedas nėra pakankamai detalus, kad galėtume atrinkti atskirus DU 
vienetus patikrinimui. 

 

Įmonė vykdo nereguliuojamą veiklą iš kurios gauna pajamų, tačiau nepriskiria darbo užmokesčio sąnaudų. 
Gauti Įmonės paaiškinimai dėl ko paslaugos gali būti teikiamos nenaudojant žmogiškųjų resursų. 
- Žiūrėti gautus Įmonės paaiškinimus priede TU 9.4.2 

 

Palyginę TU 3.1 priede G stulpelio pateiktus ataskaitinio laikotarpio duomenis skyrių detalumu, kuriuo 
vykdomas darbo užmokesčio sąnaudų pirminis priskyrimas, su RVA 5-11 priedų suminėmis sumomis skirtumų 
nenustatėme. Detalesniu lygmeniu palyginti su RVA priedais neįmanoma, kadangi priedas užpildytas 
nepakankamai detaliai. 

 

5. Sąnaudų tikrinimas (TU 9.5 p.p.) 

 

a) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio bendra suma sutampa su 
RVA. 

- Žiūrėti Įmonės užpildytą TU 3.2 priedą. 

b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo duomenis nustatėme, kad stulpelio D bendra suma atitinka BA 

informacija. 

a) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelyje nurodyta informacija 

atitinka RVA. 

4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1) 

4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2) 

4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas 

4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas 

4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas 

5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas 

5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas 
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b) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo duomenis nustatėme, kad B ir C stulpelių sąsajos atitinka Sistemų 
aprašo 2 priedo duomenis. 

c) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.2 priedo duomenis nustatėme, kad  C-D stulpelių informacija atitinka DK 
duomenis. 

d) Įmonės paaiškinimai, E stulpeliuose atskleistiems sąnaudų koregavimams, apibūdinantys koregavimo turinį 
ir tikslą pateikiami priede 3.2. H-J stulpeliuose.  

Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.3 priedo duomenis nustatėme, kad jie sutampa su RVA informacija. 
- Žiūrėti Įmonės užpildytą TU 3.3 priedą. 

 

Patikrinome įmonės nepaskirstomų sąnaudų suvestinę - ar nėra sąnaudų, kurios turi būti papildomai priskirtos 
nepaskirstytinosioms dėl viršytų apribojimų nustatytų nurodytuose Aprašo punktuose. Nenustatėme sąnaudų, 
kurios turi būti papildomai priskirtos nepaskirstytinosioms dėl viršytų nustatytų apribojimų Apraše. 

 

a) Patikrinome apskaitos įrašus ir nenustatėme, kad sąnaudos tūrėtų būti priskirtos nepaskirstomoms 
sąnaudoms. 

b) Atsitiktine tvarka atsirinkome 5 įrašus ir patikrinome ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos 
nepaskirstomosioms. Neatitikimų nerasta. 

 

a) Patikrinę Įmonės užpildyto TU 3.4 priedo duomenis nustatėme, kad F stulpelio informacija sutampa su RVA. 
 

- Žiūrėti Įmonės užpildytą TU 3.4 priedą. 
 

b) Netaikoma - Įmonės užpildyto TU 3.4 priedo D stulpelis tuščias. 
c) Netaikoma – atsižvelgus į 5.4.1 užduotis b) punkto atsakymą, procedūra neatliekama. 

 

a)-c) Netaikoma – atsižvelgus į 5.4.1 užduoties b) punkto atsakymą, procedūros neatliekamos. 

 

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

b) Patikrinę sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijus nenustatėme neatitikimų RAS aprašo informacijai. 
c)  Netaikoma – patikrinimo atlikti negalėjome, nes paskirstymo kriterijai skaičiuojami programoje 

automatiškai. 

 

a) Patikrinę  Įmonės užpildyto TU 3.5 priedo duomenis nustatėme, kad A dalies duomenys atitinka prie RVA 
pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją. 

- Žiūrėti Įmonės užpildytą TU 3.5 priedą. 

5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1) 

5.3.2.  Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2) 

5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3) 

5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1) 

5.4.2.  Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2) 

5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas 

5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 
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b) Patikrinę  Įmonės užpildyto TU 3.5 priedo duomenis nustatėme, kad B dalies duomenys atitinka RVA 
informaciją. 

 

Netaikoma – Įmonė neturi kogeneracinių sąnaudų. 

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

 

Patikrinę turto duomenis skirtinguose RVA prieduose, nustatėme, kad jie nesutampa. 

 

RVA 1 Verslo vieneto reguliuojamo turto vertė, Eur (5) 0,00 

RVA 2 Nudėvėtina likutinė vertė (leidžiamos priskirti turto vertės) 2.714.047,42 

Skirtumas -2.714.047,42 

 

 

Netaikoma – pagal techninę užduotį šilumos sektoriui procedūra neatliekama. 

 

Užtikrinimas, kad sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa vykdomas per RVA užkėlimą į 
DSAIS formas. Užtikrinimas, kad RVA duomenys atitinka DSAIS duomenis atliktas procedūroje 6.3.1 žemiau. 

 

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

 

a) Netaikoma – DSAIS formos patikrai nebuvo pateiktos. 

b) Netaikoma – procedūra skirta vandentvarkos sektoriui. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kadangi aukščiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius audito 
standartus ar Tarptautinius peržvalgos standartus (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar tvarkas), jokio 

užtikrinimo dėl Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų (nurodytos datos duomenimis) mes nepareiškiame. 
 

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

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

5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas 

6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

6.1.2.  Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

6.1.3. Patikrinti ar  sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa 

6.2.1.  Patikrinti ar RVA parengtos be matematinių klaidų 

6.3.1.  Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa 
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UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“,  
Žygio g. 97A-103, LT08236 Vilnius  

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001505 

Auditorius Dainius Vaičekonis 

2022 m. balandžio 28 d.                               

 

 

 

 

 

 

 



ŠILUMOS SEKTORIUS
DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR.
PAREIGYBĖ / SKYRIUS / PADALINYS  

/ DK DIMENSIJA

DARBUOTOJŲ 
SKAIČIUS PIRMINIS PRISKYRIMAS DK (DIMENSIJŲ) SUMA K1 K2 K3 … Kn RVA SUMA RVA PRIEDAS

A B C D E G H

1 Administracija 9 Bendras veiklos užtikrinimas 163286.33 163286.33

2 Komercijos skyrius 3
Mažmeninis aptarnavimas,  pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų 
priežiūros,karšto vandens tiekimas ir KV aptarnavimas

45466.22 45466.22

3 Turto valdymo gupė 1 Šilumos gamybos, perdavimo, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 14819.84 14819.84

4 Šilumos tinklų ir punktų priežiūros grupė 12
Šilumos perdavimo, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, karšto 
vandens tiekimas ir karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas

72586.45 72586.45

5 Technikos direktorius 1
Šilumos gamybos, perdavimo, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, 
karšto vandens tiekimas

26686.52 26686.52

6
Varėnos, Valkininkų, Matuizų, mažųjų 
katilinių grupė

43 Šilumos gamyba 458752.97 458752.97

7 Gamybos vadovas 1 Šilumos gamyba 22245.02 22245.02

8 Suvirintojas-šaltkalvis 1 Šilumos gamybos, perdavimo, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra 17278.09 17278.09

9 Kita nereguliojama veikla 11
Kita nereguliuojama veikla (daugiabučių namų administravimas ir techninė priežiūra, 
poilsio bazė, šilumos punktų priežiūra)

117513.93 117513.93

10 Nepaskirstomos sąnaudos Kaupimų atostoginiams sąnaudos 468.04 468.04

11 Nepaskirstomos sąnaudos Kaupimų VSD įmokoms sąnaudos 0

IŠ VISO: 82 X 939103.41 0 0 0 0 0 939103.41 X

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

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

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

Baigtinis pirminio priskyrimo reikšmių sąrašas atitinka 3.4 priedo B stulpelio informaciją.
E DK darbo užmokesčio sąnaudų, atitinkančių B stulpelį nurodytą DU vienetą, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis.
F Darbuotojų priskyrimo ir/arba darbo užmokesčio sąnaudų koregavimai. Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
G Stulpelių E ir F suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis
H RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti G stulpelio duomenys.
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Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 3.1 priedas
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Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 3.2 priedas

ŠILUMOS SEKTORIUS
SĄNAUDŲ GRUPAVIMO SUVESTINĖ

NR. SĄNAUDŲ GRUPĖS IR POGRUPIAI DK SĄSKAITOS 
(DIMENSIJOS)

DK (DIMENSIJŲ) 
SUMA

K1 K2 K3 K4 Kn RVA SUMA RVA PRIEDAS NR. KOREGAVIMO APRAŠYMAS

A B C D F G H J

I. ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 0 K1 INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
I.1. Šilumos įsigijimo sąnaudos  0 K2 INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
I.2.-... Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos įsigijimu (nurodyti) 0 K3 Perkeliamos sąnaudos, dėl neteisingai pasirinktų sąnaudų pogrupių ir sąskaitos nr.
II. KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI 0 K4 Priskaitytas pelno mokestis
II.1. Gamtinių dujų įsigijimo sąnaudos 0 Kn
II.2. Mazuto įsigijimo sąnaudos 0

II.3. Medienos įsigijimo sąnaudos 6013 48860.91 48860.91

II.4.-... Kitos kuro rūšies (medžio granulių) įsigijimo sąnaudos 6016 50629.99 50629.99

II.5.-... Kitos kuro rūšies (biokuro) įsigijimo sąnaudos 6014 748389.3 748389.3

III. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 0

III.1. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 6002 138510.1 138510.1

III.2.-... Kitos sąnaudos, susijusios su elektros energijos TR įsigijimu (nurodyti) 0

IV. VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS 0

IV.1. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 60030,6033 134291.02 134291.02

IV.2. Nuotekų tvarkymo sąnaudos 60031 721.99 721.99

IV.3.-... Kitos sąnaudos, susijusios su vandens TR įsigijimu (nurodyti) 60032, 60034 2041.14 2041.14

V. APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 0

V.1. Apyvartinių taršos leidimų įsigjimo sąnaudos 0

V.2.-... Kitos sąnaudos, susijusios su ATL įsigijimu (nurodyti) 6260 900 900

VI. KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS 0

VI.1. Pelenų tvarkymo (išvežimo, utilizavimo) sąnaudos 604203 1331.52 1331.52

VI.2. Energijos išteklių biržos operatoriaus teikiamų paslaugų sąnaudos 604204 2188.54 2188.54

VI.4. Laboratoriniai tyrimai 604200,604201 2519.63 2519.63

VI.5. Cheminės medžiagos technologijai 604202 1517.3 1517.3

VII. NUSIDĖVĖJIMO SĄNAUDOS 602,612,622 346317.59 -7142.09 339175.5

VIII. EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS 0

VIII.1. Gamybos objektų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 60401 15689.2 34065.92 49755.12

VIII.2. Tinklų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 60402 35219.9 -34065.92 1153.98

VIII.3. Šilumos punktų einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 60403 1206 1206

VIII.4. IT aptarnavimo sąnaudos 0

VIII.5. Kitų objektų (nurodyti) einamojo remonto, aptarnavimo sąnaudos 60405,6142,6242 38214.54 38044.54

VIII.6. Medžiagų, žaliavų sąnaudos gamybos objektams 60406 22264.97 22264.97

VIII.7. Medžiagos, žaliavų sąnaudos tinklams 60407 5699.27 5699.27

VIII.8. Medžiagų, žaliavų sąnaudos šilumos punktams 60408 5624.31 5624.31

VIII.9. Medžiagų, žaliavų sąnaudos IT 0

VIII.10. Medžiagų, žaliavų sąnaudos kitiems objektams (nurodyti) 604100,6141,6243 38411.24 38411.24

VIII.11. Atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų eksploatacijos sąnaudos 60411 7034.3 7034.3

VIII.12. Nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudos 60419 96 96

VIII.13. Patalpų (ne administracinių) remonto, aptarnavimo sąnaudos 60414 6729.34 6729.34

VII.14. Rezervinio kuro saugojimo, atnaujinimo ir įsigijimo sąnaudos 0

VIII.15. Mažaverčio inventoriaus sąnaudos 60412,6145,6244 29219.61 29219.61

VIII.16. Turto nuomos (ne šilumos ūkio nuomos, koncesijos sutarties objektų) sąnaudos 60413 568.68 568.68

VIII.17. Komunalinių paslaugų (elektros energija, vanduo, nuotekos, atliekos, t.t.) sąnaudos (ne administracinių patalpų) 60415 23284.45 23284.45

VIII.18. Transporto priemonių eksploatacinės sąnaudos 60416,6245 5659.22 5659.22

VIII.19. Transporto priemonių kuro sąnaudos 60417,6246 20035.53 20035.53

VIII.20. Muitinės ir ekspedijavimo paslaugų sąnaudos 0

VIII.21.-... Metrologinės patikros sąnaudos (šilumos ir karšto vandens apsk.) 60421 5337.98 5337.98

VIII.22.-... Kitos einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 6247,6248 2207.29 2377.29

IX. PERSONALO SĄNAUDOS 0

IX.1. Darbo užmokesčio sąnaudos 6031, 6231 777406.19 777406.19

IX.2. Darbdavio įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai sąnaudos 6032, 6132, 6232 17673.83 17673.83

IX.3. Papildomo darbuotojų draudimo sąnaudos 60330, 61330, 62330 1363.3 1363.3

IX.4. Mokymų, kvalifikacijos kėlimo, studijų sąnaudos 6034, 6134,6234 2462 2462

IX.5. Išeitinės pašalpos, kompensacijos 6035,6135,6235 52311.52 52311.52

IX.6. Apsauginiai ir darbo drabužiai 6036,6136, 6236 7513.42 7513.42

IX.7. Kelionės sąnaudos 0

IX.8.-… Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos 6131 161697.22 161697.22

IX.9.-… Kitos su personalu susijusios sąnaudos (nurodyti) 6038,6138,6039,6139,6237,6184 6242.57 6242.57

X. MOKESČIŲ SĄNAUDOS 0

X.1. Žemės mokesčio sąnaudos 6111,62611 2650.37 2650.37

X.2. Nekilnojamo turto mokesčio sąnaudos 6112 48575 48575

X.3. Aplinkos taršos mokesčio sąnaudos 6114 699 699

X.4. Valstybinių išteklių mokesčio sąnaudos 0

X.5. Žyminio mokesčio sąnaudos 0

X.6. Energetikos įstatyme numatytų mokesčių sąnaudos 6117 13068.65 13068.65

X.7. - ... Kitų mokesčių valstybei sąnaudos (nurodyti) 6113,6118,651 9577.94 -8392 1185.94

XI. FINANSINĖS SĄNAUDOS 0

XI.1. Banko paslaugų (komisinių) sąnaudos 0

XI.2. Palūkanų sąnaudos 631 14689.65 14689.65

XI.3. Neigiamos mokėtinų ir gautinų sumų perkainojimo įtakos sąnaudos 0

XI.4.-... Kitos finansinės sąnaudos (nurodyti) 0

XII. ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS 0

XII.1. Teisinės paslaugos 61501 1046.5 1046.5

XII.2. Konsultacinės paslaugos 0

XII.3. Ryšių paslaugos 60504,61504,6251 4729.33 4729.33

XII.4. Pašto, pasiuntinių paslaugos 61505,6252 690.21 690.21

XII.5. Kanceliarinės sąnaudos 60506,61506 3250.18 3250.18

XII.6. Org.inventoriaus aptarnavimas, remontas 60507,61507,6254 1128.35 1128.35

XII.7. Profesinė literatūra, spauda 61508,61509 654.69 654.69

XII.8. Komunalinės paslaugos (elektros energija, vanduo, nuotekos, šiukšlės, t.t.) 61510,6255 15314.04 15314.04

XII.9. Patalpų priežiūros sąnaudos 61511 358 358

XII.10. - ... Kitos administravimo sąnaudos (nurodyti) 60512,61512,6257 19084.16 19084.16

XIII. RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS 0

XIII.1. Reklamos paslaugoms (produktams) sąnaudos 0

XIII.2. Privalomo vartotojų informavimo, įskaitant tinklalapio palaikymą, sąnaudos 6062 439.33 439.33

XIII.3. Prekės ženklo, įvaizdžio sąnaudos 0

XIII.4. Rinkos tyrimų sąnaudos 0

XIII.5. Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos 6063 173.76 173.76

XIII.6. Vartotojų mokėjimų administravimo, surinkimo sąnaudos 6064 10345.09 10345.09

XIII.7. Reprezentacijos sąnaudos 0

XIII.8. Švietimo ir konsultavimo sąnaudos** 0

XIII.8.1. Infomacijos skelbimo spaudoje, radijuje, televizijoje sąnaudos 0

XIII.8.2. Informacijos skelbimo interneto svetainėse sąnaudos 0

XIII.8.3. Sąskaitų vartotojams parengimo, pateikimo sąnaudos 0

XIII.8.4. Konsultacinių paslaugų sąnaudos 0

XIII.8.5. Mokymų, renginių, seminarų sąnaudos 0

XIII.8.6. Susitikimo su vartotojais (patalpų nuomos, inventoriaus nuomos) sąnaudos 0

XIII.8.7. Rinkos tyrimų sąnaudos 0

XIII.8.8.-... Kitos švietimo ir konsultavimo sąnaudos (nurodyti) 0

XIII.9.-... Kitos rinkodaros, pardavimų sąnaudos (nurodyti) 6281 63.45 63.45

XIV. ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS 0

XIV.1. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0

XIV.2.-... Kitos sąnaudos, susijusios su šilumos ūkio turto nuoma, koncesija (nurodyti) 0

XV. KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS 0

XV.1. Turto draudimo sąnaudos 6071,62610 2953.97 2953.97

XV.2. Veiklos rizikos draudimo sąnaudos 6073,6171,626.13 555.18 555.18

XV.3. Audito (finansinių ataskaitų) sąnaudos 6172 1570 1570

XV.4. Audito (Reguliuojamosios veiklos ataskaitų) sąnaudos 6170 1200 1200

XV.5. Audito (kito) sąnaudos 0

XV.6. Skolų išieškojimo sąnaudos 6072 63.57 63.57

XV.7. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos 6174 3485 3485

XV.8. Likviduoto, nurašyto turto sąnaudos 6202 11973.5 11973.5

XV.9. Nurašytų karšto vandens apskaitos prietaisų sąnaudos 0

XV.10. Labdara, parama, švietimas 6181 5040 5040

XV.11. Beviltiškos skolos 6182 -4638.39 -4638.39

XV.12. Priskaitytos baudos ir delspinigiai 6183,633 5695.77 5695.77

XV.13. Tantjemos 0

XV.14.-... Kitos pastoviosios sąnaudos (nurodyti) 6175,6185,6211,62

612,6261,6180
12227.44 12227.44

IŠ VISO: X 2954054.65 -7142.09 0 0 -8392 0 2938520.56 X

E

RVA 5 PR.



Stulpelis Aprašymas
A Sąnaudų grupės ir pogrupio numeris pagal RVA 5 priedą
B Sąnaudų grupės ir pogrupio pavadinimas pagal RVA 5 priedą
C DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) kuriose ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos B stulpelyje nurodyto sąnaudų pogrupio sąnaudos, numeriai ir/arba pavadinimai ARBA nuoroda į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.

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

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

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



ŠILUMOS SEKTORIUS
NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ SUVESTINĖ

NR. NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ POGRUPIS DK SĄSKAITOS 
(DIMENSIJOS)

NEPASKIRSTOMŲ SĄNAUDŲ 
SUMA

RVA SĄNAUDŲ  
POGRUPIS

RVA PRIEDAS

A B C D E F

1 1. Beviltiškų skolų sąnaudos 6182 -4638.39 1502

2 2. Baudų, delspinigių sąnaudos 6183, 633 5695.77 1503

3 3. Paramos, labdaros sąnaudos 6181 5040 1501

4 3. Tantjemų išmokų, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų sąnaudos
5 4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose 

numatyto privalomo dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamuoju verslo 

vienetu

6174 3485 1406

6 5. Palūkanų sąnaudos ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos 6314, 6316 14689.65 1002

7 6. Reprezentacinės sąnaudos, sudarančios daugiau kaip 0,1 proc. atskiro 
reguliuojamų kainų verslo vieneto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 
papunkčiuose

8 7. Reklamos, rinkodaros sąnaudos ir sąnaudos, susijusios su įmonės įvaizdžio 
kūrimo tikslais, išskyrus vadovaujantis teisės aktais privalomas informavimo veiklos 
sąnaudas bei Įmonės tinklalapio palaikymą

9 8. Atidėjinių sąnaudos
10 9.1. Sąnaudos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms 605128, 615128, 62574 869.87 1110

11 9.2. Pašalpos gimus vaikui, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir 
neįgalius šeimos narius

6184 1926 0809

12 9.3. Mokymosi ir papildomų atostogų sąnaudos
13 9.4. Parama profsąjungoms
14 9.5. Kitos išmokos darbuotojams, viršijančios LR darbo kodekse numatytas 

privalomas išmokas (kai darbo sutartis nutraukiama šalių susitarimu, sąnaudas, 
viršijančias darbo sutarties nutraukimo darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės 
atveju Darbo kodekse numatytas privalomas išmokas)

15 10.1. Mokymų dalyvių ir svečių maitinimo, salių nuomos, konkursų, parodų, įvairių 
renginių, nesusijusių su reguliuojamosios veiklos vykdymu, organizavimo sąnaudos

16 10.2. Žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, 
vartotojų patirtų nuostolių atlyginimo, kitas panašaus pobūdžio sąnaudos

17 10.3. Dovanų pirkimo sąnaudos
18 10.4. Sporto salių ir kaimo turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio 

paslaugų, susijusių su rekreacija, įsigijimo sąnaudos
19 11. Sąnaudos, patirtos dėl Įmonės neteisėtų veiksmų ar neveikimo (pavyzdžiui, 

kompensacijos dėl nelaimingų atsitikimų darbe, kompensacijos už darbuotojo patirtą 
žalą (nuostolius) dėl profesinės ligos, sužalojimo, kompensacijos, kai pažeidžiami 
darbuotojo turtiniai interesai dėl neteisėto darbo sutarties sąlygų pakeitimo, 
nušalinimo nuo darbo ar atleidimo iš darbo ir kiti Įmonės neteisėti veiksmai ar 
neveikimas)

20 12. Darbuotojų gyvybės draudimo sąnaudos ir papildomo draudimo sąnaudas, kai 
draudžiamieji įvykiai kyla iš neteisėtų Įmonės veiksmų, t. y. kai draudžiamasis 
įvykis atsiranda dėl Įmonės padarytų teisės aktų pažeidimų arba pareigų pažeidimų, 
aplaidumo, klaidų, netikslumų, neteisėtų veiksmų, neveikimo, kuriuos atliko 
apdrausti darbuotojai ar Ūkio subjektas (pvz., vadovų civilinės atsakomybės 
draudimas, darbdavio draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir pan.), išskyrus 
darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais 
įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų darbe sąnaudas

21 13. Koncesijos, šilumos ūkio turto nuomos užmokesčių (mokesčių) sąnaudos, 
nesusijusios su reguliuojamų kainų paslaugų (produktų) teikimu, t. y. sąnaudos, 
kurios nebūtų susidariusios, jeigu reguliuojamą veiklą vykdytų turto savininkas

22 14. Likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, nenaudojamo (užkonservuoto) 
ilgalaikio turto nusidėvėjimo bei palaikymo sąnaudas (išskyrus užkonservuoto turto 
palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį pagrindimą dėl 
turto užkonservavimo pagrįstumo) bei išnuomoto (išskyrus Aprašo 22 punkte 
nurodytą atvejį) ar panaudos teisėmis perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto 
sąnaudas ir išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai (nemokamai) perduoto, 
panaudos teisėmis naudojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos, išskyrus Aprašo 26 
punkte nurodytą atvejį;

23 15. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos
24 23. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė
25 Kitos nepaskirstomos sąnaudos (nurodyti) 1882.34 1408

26 Nusidėvėjimo sąnaudos 6221 122.88 0619

27 Kitos nepaskirstomos sąnaudos (Kaupinių atostoginiams  ir kaupinių privalomojo 
sveikatos draudimo sąnaudos).

60311, 62311, 61311, 60321, 

61321, 62320
476.31 0801, 0810

28 Kitų mokesčių sąnaudos (neatskaitomas PVM mokestis ir taršos mokestis už 
viršytus normatyvus)

6113 1089.04 0907

IŠ VISO: X 30638.47 X 30638.47

Stulpelis Aprašymas
A Eilės numeris
B Nepaskirstomų sąnaudų pogrupis pagal Aprašo 41 punkto papunktį.
C DK sąnaudų sąskaitų, kuriose apskaitomos konkrečios nepaskirstomos sąnaudos, numeriai (nurodoma ir tais atvejais, kai D stulpelio reikšmė lygi 0)
D Ataskaitinio laikotarpio nepaskirstomų sąnaudų suma, atitinkanti DK (DK dimensijų) ir RVA priedų duomenis.
E RVA sąnaudų pogrupis (-iai), kur ataskaitiniu laikotarpiu apskaitytos nepaskirstomos sąnaudos.
F RVA priedai, su kurių duomenimis turi sutapti D stulpelio duomenys.

RVA 5 PR.

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 3.3 priedas



Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės 
užduoties 3.4 priedas

ŠILUMOS SEKTORIUS
PIRMINIO PRISKYRIMO SUVESTINĖ

SĄNAUDŲ KATEGORIJA DK (DIMENSIJŲ) SĄSAJA
DK 

(DIMENSIJŲ) 
SUMA

K1 K2 K3 ... Kn RVA SUMA RVA PRIEDAS NR. KOREGAVIMO APRAŠYMAS

A C D F G H I

Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema) Šilumos (produkto) gamyba

pasirenkama konkreti sistema ir 

paslauga. Patirtos sąnaudos, kurios yra 
identifikuojamos kaip susijusios su 

vienos paslaugos vienoje CŠT 
sistemoje teikimu

1730816.71

K1 INMT buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas
Šilumos gamybos verslo vienetas (1 sistema) Šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimas K2 INMT perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema) Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais 265090.09 K3

Šilumos perdavimo verslo vienetas (1 sistema) Balansavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje ...

Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas (1 sistema) Mažmeninis aptarnavimas Kn

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema) Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) 133010.65

Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema) Karšto vandens temperatūros palaikymas 
Karšto vandens tiekimo verslo vienetas (1 sistema) Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas 3323.35

Neatsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos verslo vienetas (1 sistema) ... paslauga (produktas) 

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema) Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra 40540.3

Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema) Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstrukcija
Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros verslo vienetas (1 sistema) ... paslauga (produktas) 

Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos verslo vienetas (1 sistema) ... paslauga (produktas) 

Kitos reguliuojamosios veiklos verslo vienetas (1 sistema) ... paslauga (produktas) 

Nereguliuojamosios veiklos verslo vienetas** (1 sistema) ... paslauga (produktas) 222359.72

Pavadinimas 1 X

Pavadinimas 2 X

Pavadinimas 3 X

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 1
pasirenkama netiesioginis kaštų 
centras (skaidymas nešiklių pagalba) 
nešikliai pateikti

37580.32

Infrastruktūros plėtros veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 2
Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 3 33283.52

Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 4
Klientų aptarnavimo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 5
Klientų aptarnavimo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 6
Gedimų šalinimo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 7 106053.61

Gedimų šalinimo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 8
Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 9 66390.69

Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 10
Transporto valdymo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 11
Transporto valdymo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 12
Materialinio aprūpinimo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 13 15232.51

Materialinio aprūpinimo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 14
Personalo valdymo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 15
Personalo valdymo veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 16
... kitų veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 17
... kitų veiklų grupė Vidinė veikla (procesas) 18

Netiesiogininių sąnaudų grupė 1
Netiesiogininių sąnaudų grupė 2
Netiesiogininių sąnaudų grupė 
"n"

Bendrosios sąnaudos Bendrosios sąnaudos - pasirenkama bendrasis kaštų centras 
(paskirstymo būdas-proporcinis)

254200.62 RVA 11 PRIEDAS

Nepaskirstomos sąnaudos Nepaskirstomos sąnaudos - priskiriama pagal sąnaudų pogrupius 30638.47 RVA 5 PRIEDAS

X Nepriskirta* - X (netaikoma)

0 0 0 0 0 0 2938520.56

Stulpelis Aprašymas
A Sąnaudų kategorija
B Pirminis priskyrimas: Įmonės teikiamų paslaugų ir sistemų sąrašas (tiesioginės sąnaudos), sąnaudų centrų ir kitų netiesiogiai skirstomų grupių sąrašas (netiesioginės sąnaudos), bendro veiklos palaikymo sąnaudos (bendrosios sąnaudos), nepaskirstomos sąnaudos.

Tiesioginėms sąnaudoms: paslaugų sąrašas nurodomas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmeniu.
Netiesioginėms sąnaudoms: sąnaudos, kurių paskirstymui naudojami skirtingi paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse.
Įmonė gali įsiterpti papildomų eilučių, kiek tai reikalinga pirminio priskyrimo informacijai atskleisti.
Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.

C DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) numeriai, naudojami Įmonės apskaitoje pirminiam sąnaudų priskyrimui ARBA nuoroda į RAS aprašo dalį, kurioje pateikiama tokia informacija.
1 pvz., Įmonės, naudojančios DK dimensijas, pateikia DK ir/ arba DK dimensijų (pvz., kaštų centrų, vidinių padalinių) numerius
2 pvz., Įmonės, nenaudojančios DK dimensijų, pateikia DK sąskaitų numerius
Bendru atveju turi atitikti RAS aprašo informaciją.

D DK sąnaudų sąskaitų ir/arba dimensijų (arba jų kombinacijų) , nurodytų C stulpelyje, ataskaitinio laikotarpio sąnaudų suma. Stulpelio duomenys turi sutapti su DK ir FA sąnaudų duomenimis. 
Turi būti galimybė Įmonės apskaitos sistemoje aiškiai identifikuoti ir, esant poreikiui, detalizuoti kiekvieną, D stulpelyje nurodytą, sumą, pvz., formuojant DK sąskaitų (dimensijų) ataskaitą

E Sąnaudų priskyrimo koregavimai, skirti atskleisti:
1) sąnaudų pirminio priskyrimo korekcijas (jei tokios atliktos ruošiant ataskaitinio laikotarpio RVA). Jei pirminis priskyrimas atitinka RAS aprašą, koregavimai neatliekami.
2) sąnaudų sumos pasikeitimą dėl specifinių sąnaudų apskaitos skirtumų, pvz., turto nusidėvėjimo skaičiavimo, dalies ilgalaikio turto pripažinimo sąnaudomis reguliavimo apskaitoje ir pan. Koregavimų kiekis nėra ribojamas, tačiau koregavimų logika turi būti atskleista.
K1, K2 koregavimuose atskleidžiamas turto nusivėbėjimo sąnaudų koregavimas, t.y. (K1) buhalterinių turto nusidėvėjimo sąnaudų eliminavimas ir (K2) perskaičiuotų RAS turto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas
Bendru atveju koregavimų stulpelių (išskyrus K1 ir K2) suma turi būti lygi nuliui.
Įterpiama tiek koregavimų stulpelių, kiek reikalinga koregavimams atskleisti.
Koregavimai nėra skirti netiesioginių sąnaudų galutiniam paskirstymui paslaugoms (tam skirtas 3.5 priedas).

F Stulpelių D ir E suma
Stulpelio duomenys turi sutapti su RVA duomenimis.

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

* - Tarpiniai sąnaudų centrai skirti atskleisti sąnaudų paskirstymą naudojant paskirstymo kriterijus ne galutinėms paslaugoms, bet kitiems sąnaudų centrams ir kitoms netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupėms.
** - eilutėje "Nepriskirta" pateikiama sąnaudų suma, kuriai ataskaitinio laikotarpio metu nebuvo priskirtas DK (dimensijos) sąsajos požymis. Ši suma priskiriama ir atskleidžiama per koregavimus E stulpelyje.

(netaikoma)

B

RVA 6 PRIEDAS

E

Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms nenaudojant sąnaudų centrų 

RVA 7-8 PRIEDAS

RVA 8 PRIEDAS

SĄNAUDŲ PIRMINIS PRISKYRIMAS

Tarpinis sąnaudų centras

IŠ VISO:

Netiesioginės sąnaudos*

Tiesioginės sąnaudos



ŠILUMOS SEKTORIUS
PASKIRSTYMO KRITERIJŲ PATIKRA

A DALIS. PASKIRSTYMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS

MAŽMENINIO 
APTARNAVIMO 

VERSLO 

VIENETAS

NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS 
APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO 

VEIKLOS VERSLO VIENETAS

PREKYBOS APYVARTINIAIS 

TARŠOS LEIDIMAIS IR SU JA 
SUSIJUSIOS VEIKLOS VERSLO 

VIENETAS

NEREGULIUOJAMOSIOS 

VEIKLOS VERSLO 

VIENETAS**

KATILINIŲ IR 
ELEKTRODINIŲ 

KATILINIŲ 
KOLEKTORIUOSE

KOGENERACINĖSE 
JĖGAINĖSE

KATILINIŲ IR 
ELEKTRODINIŲ 

KATILINIŲ 
KOLEKTORIUOSE

KOGENERACINĖSE 
JĖGAINĖSE

B C

... vidinė veikla (procesas) turto valdymo grupė nešiklis darbo laikas % 60 30 10

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas) elektros ir automatikos įrengimų priežiūros grupėnešiklis darbo laikas % 60 30 10

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas) atsiskaitymai ir apskaita nešiklis darbo laikas % 75 10 4 11

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas) gedimų šalinimas nešiklis darbo laikas % 70 8 8 14

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas) technikos direktorius nešiklis darbo laikas % 70 10 10 10

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas) suvirintojas-remonto šaltkalvis nešiklis darbo laikas % 20 50 30

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas) gamybos vadovas nešiklis darbo laikas % 100

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas) mažųjų katilinių techninė grupė nešiklis darbo laikas % 100

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas) Matuizų katilinės techninė grupė nešiklis darbo laikas val 100

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)
Netiesiogininių sąnaudų grupė 1
Netiesiogininių sąnaudų grupė 2
Netiesiogininių sąnaudų grupė "n"

B DALIS. PASKIRSTYMO PATIKRINIMAS

MAŽMENINIO 
APTARNAVIMO 

VERSLO 

VIENETAS

NEATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS 
APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO 

VEIKLOS VERSLO VIENETAS

PREKYBOS APYVARTINIAIS 

TARŠOS LEIDIMAIS IR SU JA 
SUSIJUSIOS VEIKLOS VERSLO 

VIENETAS

NEREGULIUOJAMOSIOS 

VEIKLOS VERSLO 

VIENETAS**

KATILINIŲ IR 
ELEKTRODINIŲ 

KATILINIŲ 
KOLEKTORIUOSE

KOGENERACINĖSE 
JĖGAINĖSE

KATILINIŲ IR 
ELEKTRODINIŲ 

KATILINIŲ 
KOLEKTORIUOSE

KOGENERACINĖSE 
JĖGAINĖSE

E G

37 645 19 347 8 195 2 757 7 202 144

33 284 24 675 6 026 689 689 1 205

105 989 3 517 68 843 6 863 6 863 17 285 2 618

66 391 49 424 6 640 2 951 7 376

15 233 9 139 4 570 1 523

258 541 56 679 0 0 0 0 87 634 0 0 49 424 16 948 0 10 503 0 0 34 592 0 0 0 0 0 2 762 RVA 8 PR.

254 201 139 172 52 341 8 174 2 763 2 290 12 371 37 089 RVA 11 PR.

Stulpelis Aprašymas
A Įmonės naudojamas sąnaudų centrų (netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupių) sąrašas. Papildomai atskira eilute nurodomos Bendrosios sąnaudos.

Netiesioginių sąnaudų atveju, sąnaudos, kurių paskirstymui naudojami skirtingi paskirstymo kriterijai, turi būti atskleidžiamos atskirose eilutėse.
Turi atitikti RAS aprašo informaciją.

B Įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotų paskirstymo kriterijų sąrašas: pavadinimas ir mato vienetas.
Turi atitikti RAS aprašo informaciją.
Turi atitikti kartu su RVA teikiamo Paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją.

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

D Įmonės ataskaitiniu laikotarpiu naudotų paskirstymo kriterijų reikšmės kiekvienai paslaugai konkrečioje sistemoje. 
Paslaugų sąrašas detalizuojamas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmeniu.

E Sąnaudų centrui (netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupėms) priskirta sąnaudų suma, kuri skirstoma naudojant paskirstymo kriterijus.
Kiekvieno sąnaudų centro (netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupės) suma turi sutapti su RVA informacija.

F Kiekvieno sąnaudų centro (netiesiogiai skirstomų sąnaudų grupės) sąnaudų suma, paskirstyta konkrečiai paslaugai konkrečioje sistemoje, naudojant paskirstymo kriterijus
Turi atitikti E stulpelio dalį, lygią D stulelyje nurodytai paskirstymo kriterijaus reikšmei (F = E ÷ C × D)
Paslaugų sąrašas detalizuojamas kiekvienos Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemos lygmeniu.
F stulpelio duomenys paslaugų ir sistemų lygmeniu turi sutapti su RVA duomenimis.

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

RVA 8 PR.

Netiesioginės sąnaudos (iš viso)

Bendrosios sąnaudos (iš viso)

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)

Netiesiogininių sąnaudų grupė 1
Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms 
nenaudojant sąnaudų centrų 

Netiesiogininių sąnaudų grupė "n"
Netiesiogininių sąnaudų grupė 2

... kitų veiklų grupė
... vidinė veikla (procesas)
... vidinė veikla (procesas)

Materialinio aprūpinimo veiklų grupė

Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė

Klientų aptarnavimo veiklų grupė

Gedimų šalinimo veiklų grupė

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)

RVA 7-8 PR.
... vidinė veikla (procesas)
... vidinė veikla (procesas)
... vidinė veikla (procesas)
... vidinė veikla (procesas)
... vidinė veikla (procesas)

Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė

Transporto valdymo veiklų grupė

Gedimų šalinimo veiklų grupė

Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė

Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė

... PASLAUGA (PRODUKTAS) 

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)

... vidinė veikla (procesas)

KARŠTO VANDENS 
APSKAITOS 

PRIETAISŲ 
APTARNAVIMAS

... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 
... PASLAUGA (PRODUKTAS) 

PASTATŲ ŠILDYMO 
IR KARŠTO 

VANDENS SISTEMŲ 
EINAMOJI 

PRIEŽIŪRA

PASTATŲ ŠILDYMO IR 
KARŠTO VANDENS 

SISTEMŲ 
REKONSTRUKCIJA

... 

PASLAUGA 

(PRODUKTA

S) 

... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 

SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ VEIKLA

FA

Paslaugų (produktų) teikimo veiklų grupė

Infrastruktūros plėtros veiklų grupė

Netiesioginės sąnaudos paskirstomos paslaugoms 
nenaudojant sąnaudų centrų 

Bendrosios sąnaudos

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos  veiklų 
grupė

Infrastruktūros plėtros veiklų grupė

Gedimų šalinimo veiklų grupė

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos  veiklų 
grupė

A

Infrastruktūros valdymo ir eksploatacijos  veiklų 
grupė

D

SĄNAUDŲ CENTRAS SĄNAUDŲ SUMA IŠ 
VISO

SĄNAUDŲ SUMA KONKREČIAI PASLAUGAI

ŠILUMOS GAMYBOS VERSLO VIENETAS ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS KARŠTO VANDENS TIEKIMO VERSLO VIENETAS

... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 

KARŠTO VANDENS 
TIEKIMAS 

(RUOŠIMAS IR 
VARTOTOJŲ 
MAŽMENINIS 

APTARNAVIMAS) 

KARŠTO VANDENS 
TEMPERATŪROS 

PALAIKYMAS

PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 
PRIEŽIŪROS VERSLO VIENETAS

KITOS REGULIUOJAMOSIOS 

VEIKLOS VERSLO VIENETAS**

ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBA ŠILUMOS POREIKIO PIKO PAJĖGUMŲ IR 
REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMAS

... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 

ŠILUMOS 
PERDAVIMAS 

CENTRALIZUOTO 

ŠILUMOS TIEKIMO 
SISTEMOS 

TINKLAIS

BALANSAVIMAS 

CENTRALIZUOTO 

ŠILUMOS TIEKIMO 
SISTEMOJE 

... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 

... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 
... PASLAUGA (PRODUKTAS) 

PASTATŲ ŠILDYMO 
IR KARŠTO 

VANDENS SISTEMŲ 
EINAMOJI 

PRIEŽIŪRA

PASTATŲ ŠILDYMO IR 
KARŠTO VANDENS 

SISTEMŲ 
REKONSTRUKCIJA

... 

PASLAUGA 

(PRODUKTA

S) 

... PASLAUGA (PRODUKTAS) 
... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 

KARŠTO VANDENS 
TIEKIMAS 

(RUOŠIMAS IR 
VARTOTOJŲ 
MAŽMENINIS 

APTARNAVIMAS) 

KARŠTO VANDENS 
TEMPERATŪROS 

PALAIKYMAS

Materialinio aprūpinimo veiklų grupė

Atsiskaitymų ir apskaitos veiklų grupė

Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties 3.5 priedas

RVA PRIEDAS

PASTATŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ 
PRIEŽIŪROS VERSLO VIENETAS

SĄNAUDŲ CENTRAS SĄNAUDŲ CENTRO VIDINĖ 
VEIKLA

PASKIRSTYMO KRITERIJUS IR 

MATO VNT.

PASKIRSTYMO 

KRITERIJAUS 

REIKŠMĖ, IŠ VISO

PASKIRSTYMO KRITERIJAUS REIKŠMĖ KONKREČIAI PASLAUGAI

... PASLAUGA (PRODUKTAS) 
... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 

... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 

ŠILUMOS PERDAVIMO VERSLO VIENETAS KARŠTO VANDENS TIEKIMO VERSLO VIENETAS

KARŠTO VANDENS 
APSKAITOS 

PRIETAISŲ 
APTARNAVIMAS

... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 
... PASLAUGA (PRODUKTAS) 

KITOS REGULIUOJAMOSIOS 

VEIKLOS VERSLO VIENETAS**

ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBA ŠILUMOS POREIKIO PIKO PAJĖGUMŲ IR 
REZERVINĖS GALIOS UŽTIKRINIMAS

... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 

ŠILUMOS 
PERDAVIMAS 

CENTRALIZUOTO 

ŠILUMOS TIEKIMO 
SISTEMOS 

TINKLAIS

BALANSAVIMAS 

CENTRALIZUOTO 

ŠILUMOS TIEKIMO 
SISTEMOJE 

... PASLAUGA 

(PRODUKTAS) 

ŠILUMOS GAMYBOS VERSLO VIENETAS



Suma Proc.

A. Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose pajamos 1 169 246 1 570 704 401 458 34%

B. Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais pajamos 596 742 774 834 178 092 30%

C. Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) pajamos 33 808 42 894 9 086 27%

D. Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) pajamos 159 223 162 832 3 609 2%

E. Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas pajamos 31 648 31 678 30 0%

F. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra pajamos 83 258 87 499 4 240 5%

G. Prekybos apyvartiniais taršos leidimais ir su ja susijusios veiklos pajamos 74 620 - -74 620 -100% 2021 m. nebuvo parduota ATL, todėl pajamų nebuvo
I. Kitos reguliuojamosios veiklos pajamos - - - -

J. Nereguliuojamosios veiklos pajamos 135 558 342 158 206 599 152%

Nuo 2020 m. liepos mėn. bendrovėje atsirado daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas, remontas, techninė 
priežiūra. Su šia veikla įmonėje padidėjo per 2021 m. pajamų apie 146 000 Eur, nes veikla ši buvo vykdoma 12 mėn., kai 
2020 m. veikla buvo vykdoma tik nuo liepos mėn. Taip pat nuo 2021 m. 07 mėn. įmonėje atsirado dar ir daugiabučių 
namų laiptinių valymo paslauga, kurios pajamos sudarė apie 8060 Eur. Likusį pajamų padidėjimą apie 52500 Eur lėmė 
situacija susijusi su pabėgėliais, įmonės bendrabutyje buvo apgyvendinti policininkai ir pasirašyta Varėnos rajono 
savivaldybės sutartis dėl valymo teikimo paslaugų Vydenių km., mokyklos patalpos ten gyvenant pabėgėliams.

K. Pastato pardavimo pajamos - 97 000 97 000 -
Pastato esančio Vytauto g. 57, Varėna pardavimo pajamos (buvęs UAB "Varėnos komunalinio ūkio" administracinis 
pastatas, kuris po įmonių apjungimo buvo parduotas aukciono būdu)

Iš viso 2 284 105 3 109 599 825 494 36%

Pajamos Komentaras

2021 m. buvo pagaminta daugiau 9396 MWh ir parduota daugiau 8139 MWh šilumos energijos negu 2020 m., taip 
įtakojo šilumos gamybos, perdavimo ir mažmeninio aptarnavimo pajamų padidėjimą.

Ankstesnis 

laikotarpis

Ataskaitinis 

laikotarpis

Pokytis



# # # # # # #

I. ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
II. KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI
III. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
IV. VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS
V. APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
VI. KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS
VII. NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS
VIII. EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS
IX. PERSONALO SĄNAUDOS
X. MOKESČIŲ SĄNAUDOS
XI. FINANSINĖS SĄNAUDOS
XII. ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
XIII. RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
XIV. ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS
XV. KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS

NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS
IŠ VISO

I. ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
II. KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI
III. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
IV. VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS
V. APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS
VI. KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS
VII. NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS
VIII. EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS
IX. PERSONALO SĄNAUDOS
X. MOKESČIŲ SĄNAUDOS
XI. FINANSINĖS SĄNAUDOS
XII. ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS
XIII. RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS
XIV. ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS
XV. KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS

NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS
IŠ VISO

I. ŠILUMOS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  -

II. KURO SĄNAUDOS ENERGIJAI GAMINTI 260 843.58   44% 1 -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - 260 843.58   44%

III. ELEKTROS ENERGIJOS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS 38 416.21     60% 1 12 506.15     53% 1 -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - 50 922.36     58%

IV. VANDENS TECHNOLOGINĖMS REIKMĖMS ĮSIGIJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SĄNAUDOS597.35           50% 856.76           61% 1 592.11       1% -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - 3 046.22       2%

V. APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ ĮSIGIJIMO SĄNAUDOS -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - 326.00           57% -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - 326.00           57%

VI. KITOS KINTAMOSIOS SĄNAUDOS 792.10           12% -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - 792.10           12%

VII. NUSIDĖVĖJIMO (AMORTIZACIJOS) SĄNAUDOS (628.64)         -0% (5 924.45)      -6% -                  - (226.73)         -11% (886.17)         -17% -                  - 248.91           16% 1 423.14       76% 5 2 090.27       - 5 808.40           16% (2.84)              -12% (3 098.11)      -1%

VIII. EINAMOJO REMONTO IR APTARNAVIMO SĄNAUDOS 17 872.33     23% 2 28 670.70     107% 2 -                  - (14.10)            -1% 3 635.72       54% 2 -                  - 40 170.72     163% 4 212.45           8% 322.41           2476% 19 253.10     195% 8 3 700.99       1643% 8 113 824.32   77%

IX. PERSONALO SĄNAUDOS 71 711.76     19% (11 858.23)    -46% 3 2 960.30       -100% 3 2 452.50       -100% 3 39 152.90     -285% 3 -                  - 110 098.10   844% 4 33 735.14     17% (1 174.61)      -94% 6 26 653.74     21% 9 22 974.48     412% 9 296 706.08   41%

X. MOKESČIŲ SĄNAUDOS 991.35           15% (280.44)         -1% -                  - -                  - (98.45)            -69% -                  - (269.69)         -20% (6.00)              -38% -                  - 72.47             13% 30.53             118% 439.77           1%

XI. FINANSINĖS SĄNAUDOS -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - (909.41)         -100% -                  - -                  - -                  - -                  - (909.41)         -100%

XII. ADMINISTRACINĖS SĄNAUDOS (672.68)         -16% 139.88           163% -                  - -                  - -                  - -                  - 4 125.52       111% 4 1 579.03       34% 7 217.56           469% (4 503.40)      -16% 2 794.88       219% 10 3 680.79       9%

XIII. RINKODAROS IR PARDAVIMŲ SĄNAUDOS -                  - (302.96)         -100% -                  - -                  - 272.93           - -                  - (308.58)         -83% 1 335.36       14% -                  - (12.66)            -14% 17.55             - 1 001.64       10%

XIV. ŠILUMOS ŪKIO TURTO NUOMOS, KONCESIJOS SĄNAUDOS -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - -                  - 450.29           - 450.29           -

XV. KITOS PASTOVIOSIOS SĄNAUDOS (921.38)         -34% (283.54)         -24% -                  - -                  - 131.82           - -                  - 17 982.01     384% 4 (488.16)         -88% -                  - (933.55)         -26% -                  - 15 487.20     122%

NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS (20 238.48)    -40% 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Nepaskirstomos sąnaudos padidėjo dėl susidariusių beviltiškų skolų, draudiminių įvykių ir materialinių pašalpų, palūkanų padidėjimo, labdaros suteikimo. Šios sąnaudos mažėjo dėl darbo užmokesčio kaupinių.

13.02                             

x

37 089.24                     

25.82                             

1 274.31                       

x

1 306.06                       

24.17                             

Ataskaitinis laikotarpis

-                                 

21.33                             

x xx x x x x

2 761.69                       

x x x x x x x 30 638.47                     

1 730 816.71               265 090.09                   133 010.65                   3 323.35                       

x x x x

Bendrosios administracinės sąnaudos nereguliuojamoje veikloje padidėjo dėl atsiradusių papildomų veiklų

Pokytis (sumine ir proc. išraiška)

x

Įmonės komentarai:
šių sąnaudų padidėjimą lėmė padidėjusi šilumos gamyba, tai yra 2021 m. pagaminta daugiau 9396 MWh ir parduota daugiau 8139 MWh šilumos energijos, to pasekoje sunaudota 893 tne daugiau kuro, 261730 kwh daugiau elektros energijos ir apie 500 m3   daugiau vandens.

x

40 540.30                     900.00                           221 459.72                   

remonto sąnaudos - padidėjo, dėl daugiau atliktų remonto darbų ir sunaudotų medžiagų 
personalo sąnaudos - sąnaudų pokytį  įtakojo perskirstymas pagal veiklas, išeitinių buvo daugiau išmokėta, be to 2020 m. įmonė buvo gavusi dotacijas

bendrosios remonto sąnaudos tiek reguliuojamoje tie nereguliuojamoje veikloje padidėjo dėl atlikto remonto direktoriaus kabinete bei atlikto administracinio pastato šildymo ir remonto, bei nurašyto mažaverčio inventoriaus
bendrosios personalo sąnaudos reguliuojamoje ir nereguliuojamoje veikloje padidėjo dėl padidėjusio darbo užmokesčio sąnaudų ir  išeitinių administracijos darbuotojams 

255 778.96                   217 111.38                   2 938 520.56               

nereguliuojamoje veikloje sumažėjo netiesioginės personalo sąnaudos, nes darbo užmokesčio sąnaudos skirstomos tiesiogiai, o liko tik draudimo sąnaudos
netiesioginės sąnaudos reguliuojamoje veikloje padidėjo dėl pabrangusių ryšių, kanceliarijis ir kitų paslaugų

nereguliojama veikla padidėjo dėl atsiradusių papildomų paslaugų ir daugiabučių administravimos veikla buvo vykdoma visus 2021 metus (2020 m. daugiabučių veikla buvo nuo 07 mėn.)
padidėjo netiesiogiai priskirto turto nusidėvėjimo sąnaudos reguliuojamoje veikloje, dėl pagerintos programinės įrangos, įsygytos transporto priemonės ir kitų įrenginių įsigyjimo. Nereguliuojamoje veikloje buvo priskirtas naujai įsigytas alkūninis keltuvas, todėl atsirado nusidėvėjimo sąnaudos

x x

450.29                           

1 815.59                       879.22                           28 211.03                     

450.29                           

131.82                           22 663.28                     63.57                             2 657.55                       

63.45                             10 591.46                     76.24                             11 021.63                     

7 842.44                       6 222.27                       23 162.32                     45 385.59                     263.99                           4 069.19                       

17.55                             

3 599.82                       225.56                           

272.93                           

-                                 

1 082.22                       10.00                             630.65                           65 089.92                     56.35                             7 806.54                       55 458.91                     45.25                             

123 149.83                   232 788.31                   155 659.39                   1 024 267.74               

64 823.26                     2 811.86                       29 140.00                     262 501.83                   3 926.19                       

28 548.34                     

335.43                           

72.00                             444 586.38                   14 051.08                     

94 347.10                     55 359.41                     1 405.80                       

25 412.41                     

10 352.78                     

1 835.24                       3 291.49                       5 785.23                       339 052.62                   

7 556.99                       

2 090.27                       219 012.55                   100 773.85                   1 917.55                       

7 556.99                       

4 325.11                       

138 510.10                   

1 792.70                       2 250.80                       133 010.65                   

900.00                           900.00                           

137 054.15                   

847 880.20                   

102 418.84                   36 091.26                     

847 880.20                   

50 322.14                     217 988.00                   175 773.28                   2 215 246.21               

x x x x 50 876.95                     

7 123.36                       574.00                           1 341 814.73               241 566.22                   128 458.24                   1 111.68                       

x x x x

(1 668.45)                      

x

4 681.27                       551.73                           3 591.10                       12 723.83                     

-                                 

2 736.97                       1 162.76                       

372.03                           9 256.10                       88.90                             10 019.99                     

3 716.92                       4 643.24                       27 665.72                     41 704.80                     46.43                             

302.96                           

4 272.50                       85.68                             

909.41                           909.41                           

1 351.91                       16.00                             558.18                           64 650.15                     6 815.19                       55 739.35                     143.70                           

13 051.73                     199 053.17                   129 005.65                   727 561.66                   1 246.61                       5 573.86                       

24 652.54                     2 599.41                       9 886.90                       148 677.51                   225.20                           

372 874.62                   25 909.31                     (2 960.30)                      (2 452.50)                      

76 474.77                     26 688.71                     1 419.90                       

(13 740.49)                    

6 717.06                       

1 586.33                       1 868.35                       4 976.83                       342 150.73                   

6 764.89                       

219 641.19                   106 698.30                   2 144.28                       

6 764.89                       

5 211.28                       

87 587.74                     

1 195.35                       1 394.04                       131 418.54                   

574.00                           574.00                           

134 007.93                   

587 036.62                   

64 002.63                     23 585.11                     

587 036.62                   

Ankstesnis laikotarpis

-                                 

NR. SĄNAUDŲ GRUPĖS

TIESIOGINĖS SĄNAUDOS

NETIESIOGINĖS 
SĄNAUDOS

BENDROSIOS 

SĄNAUDOS
Kitos reguliojamosios 

ir nereguliuojamosios 

veiklos  VV

IŠ VISO #

Šilumos (produkto) 
gamyba katilinių ir 

elektrodinių katilinių 
kolektoriuose

Šilumos perdavimas 
centralizuoto šilumos 

tiekimo sistemos 

tinklais

Karšto vandens 
tiekimas (ruošimas ir 

vartotojų 
mažmeninis 

aptarnavimas) 

Karšto vandens 
apskaitos prietaisų 

aptarnavimas

Pastatų šildymo ir 
karšto vandens 

sistemų einamoji 
priežiūra

Prekybos 

apyvartiniais taršos 
leidimais ir su ja 

susijusios veiklos

Kitos reguliojamosios 

ir nereguliuojamosios 

veiklos  Netiesioginės 
sąnaudos

Kitos reguliojamosios 

ir nereguliuojamosios 

veiklos  Bendrosios 

sąnaudos

# # # #



Pilna forma

Įsigijimas Perdavimas Perkainojimas Likvidavimas Perdavimas Perkainojimas Išlaidavimas

VANDENS_TINKLAI-3 125 839,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125 839,31 125 839,02

VANDENS_TINKLAI-4 1 590,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1590,30 1590,01

VANDENS_TINKLAI-7 243 511,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243511,63 243511,34

DEGUON_MATUOKLIS-299 2 367,64 0,00 2 367,64 0,00 0,00 2 367,64 0,00 0,00 2367,64 2367,35

IRENGINYS-5 3 475,44 0,00 3 475,44 0,00 0,00 3 475,44 0,00 0,00 3475,44 3475,15

KATILAS-2 24 607,56 0,00 24 607,56 0,00 0,00 24 607,56 0,00 0,00 24607,56 24607,27

SMUGINIS_PLAKTUKAS-1 1 013,67 0,00 1 013,67 0,00 0,00 1 013,67 0,00 0,00 1013,67 1013,38

Parengė

Jurgita Petrušienė

Magistraliniai šilum. tinklai, nuo K-6-7 iki K-6-18 - K6-12 (nenaudojama)

Matuoklis pramoninis deguonies

Mazuto paruošimo įrenginys (nenaudojamas)

Garo katilas Nr.2 k-te

UAB "Varėnos šiluma"

Įmonės kodas: 184827583

Trumpalaikio turto apyvartos suvestinė

Pirmo lygio grupavimas Balansinė sąskaita

Balansinė sąskaita panašus į "1%" ir Apskaita="2RAS" NENAUDOJAMA

2021.01.01-2021.12.31

Kvart. karšto vandens tinklai, nuo 2 boilerinės į gyv.namus Savanorių g. Aušros g., Vasario 16-os g.

Termofikacinio vandens tinklai, nuo K-1 iki "Dzūkijos šilo". Nuo K-15-K15-1(nenaudojama)

Nusidėvėjimas 
periodo pradžioje

Įsigijimo vertės 
Išlaidavimas likutis 
laikotarpio pabaigai

Kodas
Įsigijimo vertės pajamos Įsigijimo vertės išlaidos

Įsigijimo vertės likutis laikotarpio pradžioje



0,00 0,29

0,010 0,29

0,00 0,29

0,00 0,29

0,00 0,29

0,00 0,29

0,00 0,29

Parengė

Jurgita Petrušienė

Magistraliniai šilum. tinklai, nuo K-6-7 iki K-6-18 - K6-12 (nenaudojama)

Mazuto paruošimo įrenginys (nenaudojamas)

UAB "Varėnos šiluma"

Įmonės kodas: 184827583

Pirmo lygio grupavimas Balansinė sąskaita

Kvart. karšto vandens tinklai, nuo 2 boilerinės į gyv.namus Savanorių g. Aušros g., Vasario 16-os g.

Termofikacinio vandens tinklai, nuo K-1 iki "Dzūkijos šilo". Nuo K-15-K15-1(nenaudojama)

Likutinė vertėPeriodo 

nusidėvėjimo suma



Nr. Pavadinimas Inv. Nr. Priskyrimas

1 Mazuto siurblinės pastatas su tarpine talpa 60 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose skirtas mazutui laikyti

2

Katilo Nr.5 ir kondensac. ekonomaizerio oro tiekimo ir dūmų šalinimo 
sistema 1000000271 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose Katilo Nr.5 ir kondensac. ekonomaizerio oro tiekimo ir dūmų šalinimo sistema Varėnos katilinėje

3 Katilo Nr.5 kuro padavimo sistema 1000000272 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose sistema paduodanti kurą į katilą šilumai pagaminti
4 Deaeracinis įrenginys 1002768 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose Varėnos katilinėje naudojamas deguonies šalinimo iš vandens įrenginys

5 Vandens šildymo katilas VHB 4100 NR. su pakura "Calidum Ember" 1000000270 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose katilas naudojamas  vandens šildymui Varėnos katilinėje
6 Katilinės pastatas su priestatu 154 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose Valkininkų katilinės pastatas šilumai gaminti 
7 Dūmtraukis Užuperkasio katilinės 1000001671 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose dūmtraukis naudojamas Užuperkasio katilinėje dųmų šalinimui
8 Granulių talpa (10 m3) su granulių transporteriu 20000047 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose granulių talpa ir transporteris paduoti kurą į šilumos katilą šilumai gaminti
9 Katilinės vamzdynai ir įrengimai 3064 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose katilinės įrenginiai ir vamzdynai reikalingi teikti pagamintai šilumai
10 Katilas Nr.2b Vandens šildymo katilas 1000000635 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose katilas naudojamas vandens šildymui Valkininkų katilinėje
11 Katilinės pastatas Matuizose, Kalno g. 8 30000001            Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose katilinės pastatas naudojamas šilumai gaminti
12 Matuizų katilinės vandentiekio ir kanalizacijos tinklai 30000009            Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose Matuizų katilinės vandentiekio ir kanalizacijos tinklai skirti vandeniui ir kanalizacijai surinkti ir perduoti
13 Matuizų katilinės kiti technologiniai įrenginiai ir vamzdynai 30000005 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose Matuizų katilinės įrenginiai ir vamzdynai reikalingi teikti pagamintai šilumai
14 Matuizų katilinės katilas "Biofire 1000" Nr. 1 30000002            Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose katilas naudojamas šilumai gaminti
15 Matuizų katilinės elektros ir automatikos įrengimai 30000006 Šilumos (produkto) gamyba katilinių ir elektrodinių katilinių kolektoriuose katilinės elektros ir automatikos įrenginiai reikalingi šilumai gaminti
16 Inzineriniai tinklai, Basanavičiaus g. 41 1000000891          Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais inžineriniai tinklai  skirti termofikacinio vandens perdavimui
17 Šiluminė trasa, nuo K-10 iki K10-4 ir nuo K-13 iki K-13-1 1001208 Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais trasa skirta termofikaciniui vandeniui perduoti  nuo K-10 iki K10-4 ir nuo K-13 iki K-13-1

18 Šiluminė trasa, nuo K-12-A iki K-12-2 1001240 Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais trasa skirta termofikaciniui vandeniui perduoti  nuo K-12-A iki K-12-2

19

Šilumos tinklai, ilgis 236,12 m, J. Basanavičiaus g. unikalus Nr. 4400-1012-
6931 1203000034 Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais šiluminiai tinklai teritorijoje skirti termofikacinio vandens perdavimui

20 VRK termof. vandens tinklai K-12 iki K-13 (remontas) 1901225 Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais tinkllai skirta termofikacinio vandens tiekimui vartotojams

21 El. kabelianiai tinklai 1352_3 Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais elektros įvadas naudojamas veikloje
22 Šiluminiai tinklai 1002693 Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais tinkllai skirta termofikacinio vandens tiekimui vartotojams

23 Deaeratorius ir šlamo surinkėjas Valk. 1000000892          Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais naudojamas deguonies šalinimo iš vandens įrenginys
24 Pjuklas motorinis Stihl  MS362 C-M 1000000918          Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais pjūklasmotorinis skirtas malkų ruošimo darbams vykdyti

25 Šilumos skaitiklis SH1-F-10 G2-MBUSEU (S. Varėnos silumos punktai) 1000000914          Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais skaitiklis skirtas S.Varėnos  vartotojų suvartotam šilumos kiekiui apskaityti
26 Šiluminė trasa, Matuizos ŠK-2-ŠK-12 1001245 Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais trasa skirta skirta termofikacinio vandens tiekimui vartotojams

27 Šilumos tiekimo linija 1203100087          Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais tiekimo linija skirta termofikacinio vandens tiekimui vartotojams

28 Matuizų šilumos tinklai (nuo katilinės iki K-13) 30000011            Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais tinklai skirti termofikaciniui vandeniui perduoti nuo katilinės iki K-13
29 Pastatas- garažas (Matuizos) 010001042           Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais pastatas skirtasįvairioms medžiagoms sandėliuoti Matuizose

30 Šilumos skaitiklis SKS3-U1-SDU-1 DN100,2 Matuizos Šilumos kamera 5 1000000632          Šilumos perdavimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemos tinklais skirtas pateiktam šilumos kiekiui apskaityti šilumoskameroje 5
31 Programos pritaikymas euro įvedimui (Koris) 1000000379          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) duomenų rinkimui ir sisteminimui
32 Kompiuteris (G3260/4GB/1TB/DVD-RW) (komerc.) 1000000781          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) darbo priemonė
33 Kompiuteris (G4560/8GB/240GB) Komerc. skyrius 1000001666          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) darbo priemonė
34 Apsaugos sistema, klientų aptarnavimo patalpose 6666 Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) priimame iš gyventojų grynuosius pinigus, įdiegta apsaugos sistema
35 Stalas kompiuterinis (komerc.sk) 10755 Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) darbo priemonė
36 Programos pritaikymas euro įvedimui (Koris) 1000000379          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) duomenų rinkimui ir sisteminimui
37 Programos(Koris) pritikymas prie Komunalinio ūkio 1000002016          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) duomenų rinkimui ir sisteminimui
38 Kompiuteris (G4560/8GB/240GB) Komerc. skyrius 1000001666          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) darbo priemonė
39 Spausdintuvas Kyocera Ecosys  (komerc.sk.) 1000001542          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) dokumentų spausdinimui darbo priemonė
40 Spinta dokumentų 1000002158          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) dokumentų laikymui darbo priemonė
41 Programos pritaikymas euro įvedimui (Koris) 1000000379          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) duomenų rinkimui ir sisteminimui
42 Programos(Koris) pritikymas prie Komunalinio ūkio 1000002016          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) duomenų rinkimui ir sisteminimui
43 Kompiuteris (G4560/8GB/240GB) Komerc. skyrius 1000001666          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) darbo priemonė
44 Spausdintuvas Kyocera FS-2100DN (komercijos skyr.) 1000000444          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) darbo priemonė
45 Spinta dokumentų 1000002158          Mažmeninis aptarnavimas (šilumos pardavimas) dokumentų laikymui darbo priemonė
46 Apsaugos sistema, klientų aptarnavimo patalpose 6666 Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) priimame iš gyventojų grynuosius pinigus, įdiegta apsaugos sistema
47 Spinta dokumentų 1000002158          Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) dokumentų laikymui darbo priemonė
48 Programos(Koris) pritikymas prie Komunalinio ūkio 1000002016          Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) duomenų rinkimui ir sisteminimui
49 Skaitiklis karšto vandens 085014300 Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas karšto vandens duomenų nuskaitymui
50 Skaitiklis karšto vandens 2,5m 3/110 (13328618) 1000001554          Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas karšto vandens duomenų nuskaitymui
51 Programos(Koris) pritikymas prie Komunalinio ūkio 1000002016          Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas duomenų rinkimui ir sisteminimui
52 Serveris (Pentium D930/3.00 GHz LGA775 FSB800 2X2MB) 0034 Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) duomenų bazių, elektroninio pašto ir tinklalapių serveris
53 Kompiuteris (G4560/8GB/240GB) Komerc. skyrius 1000001666          Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) darbo priemonė
54 Spausdintuvas Kyocera Ecosys  (komerc.sk.) 1000001542          Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) dokumentų spausdinimui darbo priemonė
55 Spinta dokumentų 1000002158          Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) dokumentų laikymui darbo priemonė
56 Programos(Koris) pritikymas prie Komunalinio ūkio 1000002016          Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) duomenų rinkimui ir sisteminimui
57 Kompiuteris (G3260/4GB/1TB/DVD-RW) (komerc.) 1000000781          Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) darbo priemonė
58 Kompiuteris (G4560/8GB/240GB) Komerc. skyrius 1000001666          Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) darbo priemonė
59 Spausdintuvas Kyocera Ecosys  (komerc.sk.) 1000001542          Karšto vandens tiekimas (ruošimas ir vartotojų mažmeninis aptarnavimas) darbo priemonė
60 Skaitiklis karšto vandens Dn15 L-80 (63124856) 1000001490          Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimas karšto vandens duomenų nuskaitymui
61 Automatizuotas karšto vandens ruošimo įrenginys, Vytauto g.4 1002732 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra skirtas karšto vandens ruošimui
62 Automatizuotas karšto vandens įrenginys, Voronecko g. 4 1002733 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra skirtas karšto vandens ruošimui

63 Automatizuotas šilumos punktas su montažinėmis medž., Savanorių g. 46 1002780 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra skirtas karšto vandens ruošimui

Pastatų šildymo ir 
karšto vandens 

sistemų priežiūros 

Varėna (7)

Pagrįsti, kad turtas yra naudojamas konkrečiai paslaugai nurodytoje Sistemoje teikti.
Pagrindimas

Šilumos gamybos 
verslo vienetas

Šilumos perdavimo 
verslo vienetas

Mažmeninio 
aptarnavimo verslo 

vienetas

Karšto vandens 
tiekimo verslo 

vienetas

Varėna (7)

Valkininkai (7)

Varėna (7)

Valkininkai (7)

Matuizos (7)

Matuizos (7)

Matuizos (7)

Matuizos (7)

Varėna (7)

Valkininkai (7)

Varėna (7)

Valkininkai (7)



64 Automatizuotas šilumos punktas su montaž.medž., Melioratorių g. 7 1002782 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra skirtas karšto vandens ruošimui
65 Šilumos modulis Vasario 16-osios g. 6 1002788 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra skirtas karšto vandens ir termofikacinio vandens ruošimui vartotojams
66 Šilumos punktas, Valkininkų gel. st. Nr.1 1002721 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra šilumos punktas skirtas pateikti vartotojams karštą ir termofikacinį vandenį

67 Kompiuteris (G4560/8GB/240GB) Komerc. skyrius 1000001666          Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra darbo priemonė
68 Spausdintuvas Kyocera Ecosys  (komerc.sk.) 1000001542          Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra dokumentų spausdinimui
69 Spinta dokumentų 1000002158          Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra dokumentų laikymui 
70 Stalas kompiuterinis (komerc.sk) 10755 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra darbo priemonė
71 Siurblys UPS 32-80 Kalno g. 15 4763 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra siurblys skirtas užtikrinti tinkamų parametrų termofikato pateikimą vartotojams
72 Šilumokaitis, Kalno g. 5 Matuizos 1002688 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra šilumokaitis, skirtas Kalno g. 5, Matuizos vartotojams ruošti ir pateikti karštą ir termofikacinį vandenį
73 Serveris (Pentium D930/3.00 GHz LGA775 FSB800 2X2MB) 0034 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra duomenų bazių, elektroninio pašto ir tinklalapių serveris
74 Spausdintuvas Kyocera Ecosys  (komerc.sk.) 1000001542          Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra darbo priemonė
75 Stalas kompiuterinis (komerc.sk) 10755 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų einamoji priežiūra darbo priemonė
76 Vandens siurblinės pastatas 999964 Nuoma (poilsio bazė, bendrabutis, pirtis)

Vandens siurblinės pastatas, skirtas vandens siurbliams eksploatuoti, prižiūrėti. Pastate yra patalpos skirtos 
nuomai

77 Daugianunkcinis įrenginys Kyocera TASKal 127009904 Daugiabučių laiptinių valymas kitai veiklai naudojamas spausdintuvas dokumentas atspausdinti

78 Šaldytuvas "Gorenje" bendrabutis 1000000085          Nuoma (poilsio bazė, bendrabutis, pirtis) naudojamas bendrabutyje laikyti nuomotojų maisto produktams
79 Skalbimo mašina Siemens WD15H540DN 1000000464          Nuoma (poilsio bazė, bendrabutis, pirtis) skalbti patalynei, staltiesiems

80 Automatizuotas šilumos mazgas, Kęstučio 9 1002754 Šilumos punktai šilo mazgas skirtas pateikti vartotojamskarštą ir termofikacinį vandenį

81 TelefonasSamsung Galaxy S20 128GB 1000001887 susisiekimo ir ryšio priemonė
82 Alkūninis keltuvas Dino 180/2006/YGCD180XT60018440 1000002020 priemonė skirta remonto darbams aukštyje
83 Kompiuteris DELL Opti Plex 3080 1000002030 darbo priemonė duomenų sisteminimui ir kaupimui
84 Kompiuteris DELL Opti Plex 3070 1000002014 darbo priemonė duomenų sisteminimui ir kaupimui
85 Pjūklas motorinis Stihl MS362 C-M 1000000919 priemonė skirtakaimo katilinėms malkinės medienos skaldymui

86 Programinė įranga VISIOSTD 2010 SNGL OLP NL (4 darbo vietos) 0044 darbo priemonė bendrai veiklai
87 Telefoninė stotis  AVAYA IPO 500 (admin.) 1000000634          darbo priemonė bendrai veiklai, įmonės administratorės darbo vietoje
88 Telefonas S10E 128GB 4G (administrat.) 1000001544          darbo priemonė bendrai veiklai, įmonės administratorės darbo vietoje
89 Automobilis FORD FOCUS (2007-07-10) 8282 automobilis naudojamas administracijos darbuotojų
90 Sekcija 1000002165          dokumentų laikymui direktoriaus kabinete

Pastatų šildymo ir 
karšto vandens 

sistemų priežiūros 
verslo vienetas

Netiesiogiai 

paslaugoms 

paskirstomas

Varėna (7)

Varėna (7)

Bendram veiklos 

palaikymui

Pagrįsti, kad turtas yra susijęs su tomis paslaugomis ir Sistemomis su kuriomis pagal RAS aprašą susietas sąnaudų centras.

Pagrįsti, kad turtas yra naudojamas visoms paslaugomis visose Sistemose teikti.

Nereguliuojamos 

veiklos

Valkininkai (7)

Matuizos (7)



PAJAMOS 

(RVA 1 priedas) 0.00 0.00 0.00 0.00 8055.78 0.00 0.00 0.00 39174.92 2760.00 689.93 14896.93

TURTAS

(RVA 2 priedas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2144.82

1 2 3 4

Eil. Nr.

1

2

3

4

5

6

Transporto nuomos pajamos yra už nuomojama techniką – šiai veiklai nenaudojamas joks IMT.

Svėrimo pajamos – pagal nustatytus įkainius sveriami automobiliai kitoms įmonėms (papildomos pajamos) – IMT nepriskirtas šiai veiklai, nes įmonė šiomis svarstyklėmis sveria atvežamą kurą. 
Kita nereguliuojama veikla – tiesiogiai priskirto IMT neturi, visas IMT naudojamas šiai veiklai priskiriamas netiesioginiu būdu, nes naudojamas keliose veiklose (pvz. alkūninis keltuvas naudojamas 
remonto darbams atlikti ir avariniams darbams atlikti).

Pastatų 
šildymo ir 

karšto vandens 
sistemų 
einamoji 

priežiūra

Pastatų 
priežiūra pagal 

sutartis

Kaminų 
nuoma 

(antenos)

Transporto 

nuoma

Nuoma 

(poilsio bazė, 
bendrabutis, 

pirtis)

Pagrindimas

Mažmeninio aptarnavimo veikloje nėra turto, nes tai yra gautos baudų ir delspinigių pajamos (antstolių pervestos pinigų sumos iš skolininkų pagal  vykdomus dokumentus) – nenaudojamas joks 
turtas uždirbti šioms pajamoms.
Pastatų priežiūra pagal sutartis nėra priskirta turto, nes tai vienkartiniai darbai pagal sutartis, kuriam nėra naudojamas ilgalaikis turtas.
Kaminų nuoma pajamos gautos už tele-2 antenas iškeltas mūsų bokštuose, ilgalaikio turto nenaudojama šiai veiklai (antenos yra tele-2 nuosavybė).

Kitos reguliuojamosios veiklos 

verslo vienetas Nereguliuojamos veiklos

Elektros 

energijos 

(produkto) 

gamyba

Geriamojo 

vandens 

tiekimas ir 

nuotekų 
tvarkymas

Šilumos 
(produkto) 

gamyba 

katilinių ir 
elektrodinių 

katilinių 
kolektoriuose

Šilumos 
perdavimas 

centralizuoto 

šilumos tiekimo 
sistemos 

tinklais

Mažmeninis 
aptarnavimas 

(šilumos 
pardavimas)

Karšto vandens 
tiekimas 

(ruošimas ir 
vartotojų 

mažmeninis 
aptarnavimas) 

Karšto vandens 
apskaitos 

prietaisų 
aptarnavimas



0.00 676.62 364846.69 8056.72

387.78 0.00 0.00 2846.88
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Šilumos punktai SVĖRIMAS

Transporto nuomos pajamos yra už nuomojama techniką – šiai veiklai nenaudojamas joks IMT.

Svėrimo pajamos – pagal nustatytus įkainius sveriami automobiliai kitoms įmonėms (papildomos pajamos) – IMT nepriskirtas šiai veiklai, nes įmonė šiomis svarstyklėmis sveria atvežamą kurą. 
Kita nereguliuojama veikla – tiesiogiai priskirto IMT neturi, visas IMT naudojamas šiai veiklai priskiriamas netiesioginiu būdu, nes naudojamas keliose veiklose (pvz. alkūninis keltuvas naudojamas 

Mažmeninio aptarnavimo veikloje nėra turto, nes tai yra gautos baudų ir delspinigių pajamos (antstolių pervestos pinigų sumos iš skolininkų pagal  vykdomus dokumentus) – nenaudojamas joks 
turtas uždirbti šioms pajamoms.
Pastatų priežiūra pagal sutartis nėra priskirta turto, nes tai vienkartiniai darbai pagal sutartis, kuriam nėra naudojamas ilgalaikis turtas.
Kaminų nuoma pajamos gautos už tele-2 antenas iškeltas mūsų bokštuose, ilgalaikio turto nenaudojama šiai veiklai (antenos yra tele-2 nuosavybė).

Kita 

nereguliuojama 

veikla 

Daugiabučių 
laiptinių 
valymas



PAJAMOS 

(RVA 1 priedas)
8055.78 39174.92 2760.00 14896.93 689.93 676.62 364846.69 8056.72

PERSONALO SĄNAUDOS 
(RVA 12 priedas) 0.00 11665.52 0.00 3104.31 0.00 0.00 131416.56 5583.78

1 2 3 4

Eil. Nr.

1

2

3

4

Daugiabučių 
gyvenamųjų namų 
laiptinių valymas

Nereguliuojamos veiklos

Mažmeninis 
aptarnavimas (šilumos 

pardavimas)

Pastatų priežiūra pagal 
sutartis

Kaminų nuoma 
(antenos)

Nuoma (poilsio bazė, 
bendrabutis, pirtis)

Transporto nuoma SVĖRIMAS Kita nereguliuojama 

veikla 

pagal nustatytus įkainius sveriami automobliai, išlaidų nepatiriame

Pagrindimas

priskaitytos delspinigių pajamos
tele-2 už kamino nuomą antenoms, gautos pajamos pagal nuomos sutartį, išlaidų nepatiriame
pagal nustatytus įkainius nuomajama technika, išlaidų nepatiriame


