
JoTAINIU SocIALINES cr,oros NAMU

REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS LAISVOS FORMOIi AP

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOIS

1. Jotainiq socialines globos namai (toliiau fstaiga)
nepertraukiamas, patikimas ir kokybi5kas vandens tiekimo ir nuotekq tvark
vartotojams ir abonentams maZiausiomis i5laidomis, darant maZiausitl povei

Reguliuojama veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekq tvarkymas ber

apskaitos prietaisq prreLiura ir vartotojq aptamavimas. Nereguliuojarna vei

Reguliuojandiosios institucijos nereguliuojama veikla. Jotairriq socialines

biudZetine istaiga, kurios paskirtis uZtikrinti socialinE globq Zmondms,

savaranki5kai gyventi ir kuriems reikalinga nuolatine speci.alistq prieZir[ra.

vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudZetiniq istaigq [statymu ir vyk.do vei

[staigos [statuose ir nepriestaraujandiq istatymams. Buhalterine apskaitar istaigo
vadovaujantis patvirtinta apskaitos politika, Lietuvos Respublikos

[statymu, Lietuvos Respublikos vieSojo sektoriaus atskaitomybes istatymtr bei

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos vyriausybes nutarimais, Vi
apskaitos ir finansines atskaitomybes standartai (VSAFAS) ir kitais teises aktais.

apskait4 istaigoj e organizuoj a ir vykdo Buhalterines apskaitos padalinys.

2. Reguliavimo apskaita [staigoje tvarkoma, atsiZvelgiant i
specifik6
tiekimo ir

remiantis buhalterines apskaitos duomenimis ir vadovaujantis

energetikos

[sakymais.

nuotekq tvarkymo veiklq reglamentuojandiais teiises aktais,'r'alstybi
kontroles komisijos (toliau - Komisija) nutarimais, metodiniais

3. RAS apra5as parengtas vadovaujantis Geriarnojo vandens;

tvarkymo bei pavir5iniq nuotekq tvarkymo paslaugq kainq nustatymo

Komisijos 2006 m. gruodZio 2L d. nutarimu Nr. 03-92 ,,D,ol Geriamojo'

nuotekq tvarkymo paslaugq kainq nustatymo metodikos " (toliau - Metodika).

tikslas - atskleisti [staigos reguliavimo (apskaitos atskyrimo ir sq-naudq par;kirsty

naudojamus principus, metodus ir tvarkas, atliekant apskaitos atskyrim4 ir silnaudq

II SKYRIUS
REGULIAVIMO APSKAITOS ATSKYRTMO TVARKA

4. [staiga, kwios finansiniai metai yn kalendoriniai metai

ap skaito s atskyrimq vadovauj asi Siais principai s :

5.1. prieZastingumo ataskaitinio laikotarpio pajamas,

isipareigojimus tiesiogiai arba netiesiogiai paskirsto verslo vienetams ir pas

pagal veiklas, kurios nuleme tq pajamq uZdirbimq sqnaudrtr atsiradim4 turto

[siparei goj imq atsiradimq;
5.2. kaupimo - ataskaitinio laikotarpio pajamas ir sEraudas itraukia

apskaitos sistem4 ir paskirsto verslo vienetams ir paslaugoms, vadovaudamasi paj

faktu ir neatsiZvelgdama ipinigq gavimo ir i5mokejimo fakt4;

5.3. objektyvumo - per ataskaitini laikotarpi uZdirbtq pajamq patirtq

ir isipareigojimq paskirstym4 verslo vienetams ir paslaugoms atlieka nesie

kurios paslaugos ar verslo vieneto ataskaitirrio laikotarpio rezultatq;

5.4. pastovumo - skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais; tai
Reguliuojamos apskaitos sistema, iSskyrus atvejus , kai:
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5.4.1. del ivykusiq reiksmingq ivykiq ar aplinkybiq reikia naudojamos

apskaitos sistemos loginiq pakeitimq;
5 .4.2. tiguliuoj andioj i institucij a reikalauj a pakeist[i taikom4Reguliav

6Utq galima aiskiai, skaidriai nustatyti pajamas, sqpaudas, turt4 ir lslpareleioJtmus I verslo

vienetus ir paslaugas;

5.6. naudingumo - rengiama tokia Reguliavimo €tpskaitos sistema,

informacija bftq i5sami, tinkama naudoti ir suprantama tos informacijos

sistem6 kai 5i neatitinka galiojandiq teises aktq reikalavimq;

5.5. skaidruiro - ataskaitinio laikotarpio pajamr5 sEraudr6 tulo ir isi

paskirstym4 verslo vienetams ir paslaugoms atlieka taip, kad ataskaitinio laikotarpio

Bendroves viduje, tiek uZ jos ribq;
5.i. patikimumo - pateikiama informacija tiksliai atspindetq

nebfitq reiksmingq klaidq ir nukrypimq nuo teises aktq reikalavimq.

6. Buhalterine apskaita [staigoje tvarkoma naudojant buhalte

programas: Il Edrana,,Profit Wo'.

7. Reguliavimo apskaitoje naudojama visa buhalt,srines apskaitos i

8. Buf,alterineje ipskaitoje naudojamas veiklos poreikiams pritai sqskaitq

planas , kuris leidZia [staigai lgyvendinti metodikos reikalavimrus apskaitos atskyri

9. Apskaitos atstyrimas vykdomas ataskaitinio laikotarpio pajamas,

ilgalaiki turtqpaskirstant pagal Siuos verslo vienetus:

9.1. geriamolo-u*a.ns tiekimo veiklos vienet4. Siame vienerte, i

paj amas, numatytos tokios paslaugos :

9.1.1. geriamojo vandens gavYba;

9.1.2. geriamojo vandens ruo5imas;

9. 1.3. geriamojo vandens pristatymas;
g.Z. riuotekq- tvarkymo- veiklos vienetas. Siame vienetro n

paslaugos:
9.2.1. nuoteku surinkimas centralizuotais nuotekrl surinkimo t;inklais;

9.2.2. nuotekq valymas;
g.3. atsiskaitomqiq apskaitos prietaisq prieZifiros ir vartotojrl

(toliau - Apskaitos veikla) vienetas;
9.4. nereguliuojamos veiklos vienetas (viser Reguliuojzmdt

nereguliuojama veikla formuojama kaip vienas vienetas).

10. Ataskaitinio laikotarpio s4naudos paskirstomos vi
sudarandioms paslaugoms, vadovaujantis sEraudq paskirstyrrLo taisyklemils, kaip

III skyriuje.
11. Ataskaitinio laikotarpio pajamos paskirstomos tiesiogiai

sudarandioms vienetus, remiantis atsiskaitymq su vartotojais ir abonentais sristemos
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12. Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas [staigoje yra suski

grupes pagal eksploatacijos viet4. Vykdant reguliuojamosi apskaitos iltskyrin

itra-ukiami visi turto vienetai, kuriuos lstaiga valde ataskaitinio laikotarpio pr

ataskaitinio laikotarpio metu, tai yra itraukiamas ir ataskaitinio laikotarpio metu

nura$ytas turtas. Ilgalaikio turto verle vienetams paskirstoma 1.okia tvarka:

12,1. kai ilgalaikis turtas yra naudojamas konkrediai paslaugai teikti
vieneto veiklai uZtikrinti, ilgalaikio turto verte tiesiogiai priskiriama

konkrediam vienetui;
13. Vykdant ilgalaikio turto paskirstymqvienetams, nepriskiriama:

13.1. pletros darbq verte, iki ilgalaikio turto vienetq kuriq

atliekami pletros darbai, eksploatacij os pradZios;

13.2. prestiZo verte;
13.3. investicinio turto verte;
13.4. finansinio turto verte;



vlenetq vene;
13.9. ilgalaikio turto vienetq vertes dalis, sukurta'uZ Europos S4jungos

fondq le5as, taip pat sukurta uZ dotacijq subsidijq le5as;

13.10. eksploatuojamo, tadiau balanse nesandio, ilgalaikio turtc, vertd.

13.5. atidetojo mokesdio turto verte;

13.6. kito ilgalaikio turto verte;
13.7. ilgalaikio turto (bet kurios kategorijos) vertes pokytis, r;usijqs

turto perkainojimo veikla;
13.8. nebaigtos statybos vertd, nenaudojamq, esiandiq atsargose

III SKYRIUS
SANAUDU PASKIRSTYMO TAIS-YKLES

14. Veikloje patiriamos sEraudos nustatomos, vadovaujantis buhalt

registruose uZfiksuotais ira5ais, kuriais remiantis buvo sudaryta finansine

Perkeliant duomenis i5 buhalterines apskaitos registry i Reguliavimo apskaitrcs siste

14.1. perkelti visi bei teisingi duomenys;
14.2. perkeliamos s4raudos suskirstomos i RAS 15 punkte nurod

grupes. Sryraudos i grupes suskirstomos, remiantis s4naudq vienaruSi5kumu.

15. Visos patiriamos sqnaudos RAS 9.I-9.4. punktuose nu

vienetams ir paslaugoms turi bUti suskirstytos i Sias s4naudrl grupes:

15.1. geriamojo vandens [sigijimo s4naudos;

1 5.2. nuotekq tvark;'rno paslaugq pirkimo s4naudos;

1 5.3. elektros energijos s4naudos;

1 5.4. technologiniq medZiagq s4naudos

15.5. kuro sqtraudos;

1 5. 6. nusidevej imo (anortizacij os) s4naudos ;

15.7. einamojo remonto ir eksploataciniq medZiagq sqnaudos;

15.8. aptarnavimo (paslaugq ir darbq pagal sutartis) s4naudos:

I 5. 8. 1 . remonto darbq pagal sutartis sryraudos;

| 5 .8 .2. transporto paslaugq pagal sutartis sqraudo s ;

1 5.8.3. laboratorijq paslaugq s4naudos;

1 5.8.4. bankrl Paslaugq s4naudos;

1 5. 8.5. telekomunikaciju paslaugq sqnaudos;

1 5.8.6. draudimo paslaugq s4naudos;

15.8.7. teisiniq ir konsultaciniq paslaugq sqnaudos;

1 5. 8. 8. gyventojq imokq administravimo paslaugq s4naudos;

15.8.9. apskaitos prietaisq keitimo ir metrologines patikros pasrlaugq

15.8.10. kitq paslaugq s4naudos;

15.9. Silumos energijos sqPaudos;

15.10, personalo (darbo uZmokesdio) sqpaudos;

1 5.1 1. mokesdiq sqnaudos:
15. t 1 .1 . mokesdio uZ valstybinius gamtos i5teklius s4naudos;

15.11.2. mokesdio uZ tar54 s4naudos;

15.11.3. socialinio draudimo imokq sqpaudos;

15.11.4. Zemes nuomos mokesdio s4naudos;

1 5. 1 1 . 5. nekilnoj amoj o turto mokesdio sEraudos:;

1 5. 1 1 .6. imokq i Garantini fond4 s4naudos;

15.11.7 . kitq mokesdiq s4raudos;
15.12. vandentvarkos [kio turto nuomos s4naudos;

15. 13. finansines s4naudos:

1 5. I 3. 1. palfikanq s4raudos;
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I 5 .13 .2. delspinigir5 baudrl s4naudos;

1 5. 1 3.3. kitos finansines s4naudos;

15.14. kitos s4naudos:

1 5. 1 4. 1 . personalo mokymo (atestavimo) sqraudos;
15.14.2. darbo saugos s4naudos;

1 5. 14.3. kanceliarinds, paSto s4naudos;
| 5 .l 4.4. s4skaitq pateikimo, sutardiq sudarymo s4traudos ;

15.14.5. reklamos. rinkodaros, informavimo veiklos bei Ukio subj

palaikymo sqnaudos;
| 5 .1 4.6. paramos, labdaros, Svietimo sqpaudos ;

15.14.7 . tantjemq i5mokq s4naudos;

1 5. 1 4. 8. narystes, stoj amqi q imokq sq-naudos ;

15.I4,9. reprezentacijos s4naudos;

15.14.10. likviduoto, nura5yto, esandio atsargose, uZkonservuoto il
s4naudos;

15.14.I 1. abejotinq ir beviltiSkq skolq s4naudos:

| 5 .l 4.12. atidej iniq sEraudos;

15.14.13. kitos sanaudos.

16. S4naudos, kuriq apimtis per ataskaitini laikotarp! pril<lauso

(parduotrf paslaugq kiekio per t4laikotarpi laikomos kintamomis s4naudomis. S

apimtis per ataskaitini laikotarpi nepriklauso nuo suteiktq (parduotq) parslaugq

laikotarpi laikomos pastoviomis s4naudomis.
17. Skaidiuojant ilgalaikio turto nusidevejimo (amortizacijos)

tiesio giai proporcingas nusidevej imo (amofiizacij os) skaidiavimo metodas.

turtas priskirtas vandens gamybai ir nuotekq valymui yra nudevetas.

18. . Visos patiriamos s4naudos galutinems paslaugoms prt

kategorijq:
18.1. tiesioginiq sEraudq kategorijai priskiriarnos sqraudgs,

(susiformavimfl ir apimti leme konkredios paslaugos ir jq apimtis ataskaitiniu

18.2. atsiskaitomrljq apskaitos prietaisq prieZiflros ir va.rtotojq

paslaugq
prieZitros

s4naudq kategorijai priskiriamos s4naudos, skirtos atsiskaitomqjq
ir vartotoj q aptarnavimo veiklos palaikymui (uZtikrinimui) ;

18.3. netiesioginiq sqnaudq kategorijai priskiriamos s4naud.os,

(susiformavim{ leme kelios paslaugq grupes, vidinis procesas ar jq grupe,

konkrediomis paslaugomis yra netiesioginis;
1 8.4. bendrqi q (administraciniq) s4raudq kate gorij ai priskirianos

bendram veiklos palaikymui (uZtikrinimui), kurios su konkrediomis paslaugom

tiesioginio, nei netiesioginio rySio, tadiau kuriq atsiradirn4 (susiformavim{

uZtikrinti organizacines veiklos nepertraukiamumq saugum4, stabilumq
18.5. nepaskirstomq s4raudq kategorijai priskiriamos sEraudos, ne

vienai iS RAS 18.1-18.4 punktuose paminetqkategorijq.
19. Tiesioginiq sEraudq kategorijos sqnaudos paskirstomos tom

kurios tiesiogiai nuleme tq s4naudq atsiradim4 (susiformavime;).
20. Netiesioginiq s4naudq [staiga neturi.
21. Bendrosios (administracines) s4naudos paskirstomos vienetams i

pagal atitinkamam vienetui ir konkrediai paslaugai priskirt4tiesioginiq s4nzrudq su

22. Nepaskirstomoms s4naudoms priskiriamos Sios sqnaudos:

22, | . beviltiSko s skolo s, baudos, del spini giai ;

22.2. parana, labdara ir vartotojq Svietimo s4naudos, i5sky

privalomos pagal teises aktq reikalavimus;
223 . tantjemrl i5mokos;
22.4. narystes, stojamqiq imokq sqraudos;
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22.5. patirtos palukanos ir kitos finansines-invesiticines veiklos s4na
22.6. komandiruotes, personalo vystymo, repre:zentacij os, reklamos,

rinkodaros, komunikacijq tyrim6 nuotoliniq kanalq popruliarinimo, ivairiq
sqnaudos, i5skyrus tas, kurios yra brltinos reguliuojamai veiklai vykdyi;

22.7. nenaudojamo, likviduoto, nura5yto, esandio atsargose
nusidevejimo bei palaikymo s4naudos, i5nuomoto ar panaudos teisemis percluoto
apimtimi naudojamas reguliuojamoje veikloje, nusidevejimo sqnaudos, i5skyrus
turto palaikymo s4naudos, jei pateikiamas ekonominis ar: teisinis pagrindi
uZkonservavimo pagristumo ;

22.8. nebaigtos statybos ilgalaikio turto s4qaudc,s;
22S. nusidevejimo (amortizacijos) s4naudq daLlis, priskaidiurrjama

turto vienetrl vertds, sukurtos uZ Europos S4jungos strukt[rirrittr fondq le5as, dotacij
ir jomLs prilygintas le5as;

22.10. nusidevejimo (amortizacijos) s4naudos nuo pletros darbq iki
vienettq kuriq fortnavimui buvo atliekami pletros darbai, eksploatacijos praclZios;

22.1I. nusidevejimo (amortizacijos) s4naudos nuo prestiZo, in
finansinio turto, kito ilgalaikio turto, kuris nera bfltinas reguliurrjamai veiklai vy

22.12. mokymq dalyviq maitinimo, konkursq, perodq, ivairiq rengini
su reguliuojamos veiklos vykdymu, organizavimo, dovanq pirkimo, Zalos atlygi
del gamtos stichijq ar force majeure aplinkybiq vartotojq patirtq nuostoliq artlygini

22.13. s4naudos, susijusios su imones ivaizdZio k[rimo tikslais, sved
ir kitos pana5aus pob[dZio sqnaudos.

22.14. Sqnaudos, kurios atsiranda uZtikrinant socialing glob4
negalintiems

savaranki5kai gyventi ir kuriems reikalinga nuolaline specialistq pieli
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