Balanso forma

UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
(įmonės pavadinimas)
Į/k. j 63743744, Registracijos adresas: Klaipėda, Tomo g. 2, Buveinės adresas: Klaipėda, Liepų g. 15
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
PATVIRTINTA
2014 m. balandžio
protokolo Nr.

d.

2013 m. gruodžio 31 d. BALANSAS
2014 m. balandžio 7 d. Nr. 1
(ataskaitos sudarymo data)

2013 01 0 1 - 2 0 1 3 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

litais
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta
TURTAS

A.

ILGALAIKIS TURTAS

NEMATERIALUSIS TURTAS
I.
Plėtros darbai
l.l.
Prestižas
1.2.
Patentai, licencijos
1.3.
Programinė iranga
1.4.
Kitas nematerialusis turtas
1.5,
MATERIALUSIS TURTAS
II.
II.1. Zemė
II.2. Pastatai ir statiniai
Mašinos ir irengimai
II.3,
n.4. Transporto priemonės
II.5. Kita iranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
11.6. Nebaieta statvba
II.7. Kitas materialusis turtas
n a Investicinis turtas
11.8.1. Zemė
11.8.2. Pastatai
FINANSINIS TURTAS
III,
III-I. Investicijos i dukterines ir asocijuotas įmones
1IL.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
111.3, Po vienerių metu gautinos sumos
III.4. Kitas finansinis turtas
IV.
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
IV. 1. Atidėtojo mokesčio turtas
IV.2. Kitas ilgalaikis turtas

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS
I.
VYKDYTI SUTARTYS
Atsargos
1.1
1.1.1. Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
1.1.2. Nebaigta aamvba
1.1 3. Pagaminta produkcija
1.1 4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti
1.1.5. Ilgalaikis materialusis turtai; skirtas nardnoti
1.2,
Išankstiniai apmokėjimai
Nebaigtos vvkdvti sutartvs
1.3.
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
II.
Pirkėju įsiskolinimas
11.1.
Dukteriniu ir asocijuotu įmonių skolos
II.2.
Kitos gautinos sumos
11,3.
KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
III.
111.1
Trumpalaikės investicijos
III.2. Terminuoti indėliai
111,3, Kitas trumpalaikis turtas
PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI
IV.
TURTO IŠ VISO:

Pastabos
Nr.
A
III.l

III.2

Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai metai

59573508

54618930

758969

484535

758968
I
57073396

484534
1
52378617

43117302
2593534
28400
1563683
9770476
1

42167771
2227906
47331
627466
7308142
I

-

-

10000

10000

10000
1731143
1533126
198017

10000
1745778
1538839
206939

16500373

20252189

III.5
III.5.1

556926
316945
316945

739784
574198
574198

III.5.2

239981

165586

III. 6
BĮ,6.1
III.6.2
III.6.3
III.7

6223285
5769380
74567
379338
342374

5681671
4783727
1339
896605
8216459

III. 8

342374
9377788

8216459
5614275

76073881

74871119

III.3

III.4
ni.4.i
111.4.2
B

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

NUOSAVAS KAPITALAS

C.
1.
1.1.
1.2
1.3.
1.4.
II,
III.
III.l.
III.2.
III.3.
IV.
IV. 1.
IV.2.

KAPITALAS
Įstatinis (pasirašytasis)
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
Akcijų priedai
Savos akcijos (-)
PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
REZERVAI
Privalomasis
Savoms akcijoms įsigyti
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

D.
E.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
l.

I.l.
I.l.l.
1.1.2.

1.1.3.
1.2.

1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1,4.3.
1.5.
1.6.
II.
II. 1.
11,2.
II 2.1
II.2.2.
II.3.
11.4.
II.5.
II.6,
II.7.
II.8.

PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI
ISISPAREIGOJIMAI
Finansinės skolos
Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
Kredito įstaigoms
Kitos finansinės skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Atidėjiniai
Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
Pensijų ir panašių įsipareigojimų
Kiti atidėjiniai
Aiidėtoįo mokesčio įsipareigojimas
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Ilgalaikiu skolų einamuiu metu dalis
Finansinės skolos
Kredito įstaigoms
Kitos skolos
Skolos tiekėjams
Gauti išankstiniai apmokėjimai
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Atidėjiniai
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

Pastabos
Nr.
C
III.9

III. 10
III.l 1
III. 12
III. 13

Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai metai

10199386

10148190

5109057
5109057

5109057
5109057

5039133
510906
208533
4319694
51196
51196

4897254
510906
41880
4344468
141879
143720
(1841)

III. 14

43090117
22784378

42369362
22353567

III. 15

17295555
7302672
7302672:

18114109
8121226
7146
8114080

9992883

9992883

9992883

9992883

III. 16
III. 16.1
III. 16.2

5488823
7145
811408
811408

4239458
85033
811408
811408

III. 16.3
III. 16.4
III. 16.5
III.16.6

4351655
31685

2964701
1697

192952

235084

III. 16.7

93978

141535

76073881

74871119

III. 15

Direktorius

Šarūnas Reikalas

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus viršininkė vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

Audronė Nastąjienė
(parašas)

(vardas ir pas'ardė)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma
UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
(įmonės pavadinimas)
Į/k. 163743744,

Registracijos adresas: Klaipėda, Tomo g. 2, Buveinės adresas: Klaipėda, Liepų g. 15
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
PATVIRTINTA
2014 m. balandžio
protokolo Nr.

2013 m. gruodžio 31 d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2014 m. balandžio 7 d. Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)
2013 01 01 -2013 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. nr.

I.
II.
III.
IV.
IV.2

Bendrosios ir administracinės

111.18
111.19

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
KITA VEIKLA

VI.1.

Pajamos

VI.2.

Sąnaudos

VII.

Pastabos
Nr.

PARDAVIMO PAJAMOS
PARDAVIMO SAVIKAINA
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
VEIKLOS SĄNAUDOS
Pardavimo

VI.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

STRAIPSNIAI

IV. 1
V.

litai

111.20

111.21

ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)
PAGAUTE
111.22
NETEKIMAI
IH.22
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
111.23
PELNO MOKESTIS/ATIDĖTASIS PELNO MOKESTIS

XII. 1. Pelno mokestis
XII .2. Atidėtasis pelno mokestis

XIII.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

Direktorius

(

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Praėję finansiniai
metai

22567796
19030080
3537716
3425243

17224803
13593741
3631062
3380208

3425243

3380208

112473
3548

250854
21751

3554

21751

6

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

VII.l. Pajamos
VII.2. Sąnaudos

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Finansiniai
metai

(55330)

(178684)

7950

22322

63280

201006

60691

93921

60691
9495
3783
5712
51196

93921
(49799)
114164
(163963)
143720
Šarūnas Reikalas

(parašas)

'

(vardas ir pavardė)

Audronė Nastajienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

1

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
(įmonės pavadinimas)

j/K. 163743744, Registracijos adresas: Klaipėda. Tomo g. 2, Buveinės adresas: Klaipėda, Liepų g. 15
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
PATVIRTINTA

2014 m. balandžio
protokolo N r.

d.

2013 m. gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2014 m. balandžio 7 d. Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

2013 01 01 -2013 12 31

litai

(ataskaitinis laikotarpis)

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Apmokėtas įstatinis
kapitalas

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų
pabaigoje
2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas

Akcijų
priedai

Savos
Perkainojimo rezervas
akcijos (-)
(rezultatai)

Įstatymo numatyti
rezervai

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

Ilgalaikio Finansinio Privaloma- Savoms
sis
materialio- turto
akcijoms
jo turto
įsigyti

5109057

510906

4101541

282966

10004470
-

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių
finansinių metų pabaigoje
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
6. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

Iš viso

-

5109057

-

-

-

-

510906

-

4101541

-

282966

10004470
-

-

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

-

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

-

143720

143720

10. Dividendai

-

11. Kitos išmokos

-

12. Sudaryti rezervai

41880

376927

(418807)

-

Apmokėtas įstatinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Savos
Perkainojimo rezervas
akcijos (-)
(rezultatai)

Įstatymo numatyti
rezervai

Kiti rezervai

Nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai)

Ilgalaikio Finansinio Privaloma- Savoms
materialio- turto
sis
akcijoms
jo turto
įsigyti

13. Panaudoti rezervai

134000

(134000)

14. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

-

-

15. Įnašai nuostoliams padengti
16. Likutis praėjusių finansinių metų
pabaigoje
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
18. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

Iš viso

-

5109057

-

-

-

-

510906

41880

4344468

141879

-

10148 f 90
-

-

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

-

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

-

51196

51 196

22. Dividendai

-

23. Kitos išmokos

-

24. Sudaryti rezervai

166653

25. Panaudoti rezervai

701781

(868434)

-

(726555)

726555

-

26. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

-

27. Įnašai nuostoliams padengti
28. Likutis ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje

-

5109057

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Finansų skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

-

-

-

—i

510906

208533

4319694

-

y

(paržsas)

V^pai aaaa j

Šarūnas Reikalas
(vardas ir pavardė)
Audronė Nastajienė
(vardas ir pavarde)

51196

10199386

Tiesioginiu budu sudaromos
ataskaitos forma

UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS
(įmonės pavadinimas)
į/k. 163743744, Registracijos adresas: Klaipėda, Tomo g. 2. Buveinės adresas: Klaipėda, Liepų g. 15
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)
PATVIRTINTA

2014 m. balandžio

d.

protokolo Nr.

2013 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2014 m. balandžio 7 d. Nr. 4
(ataskaitos sudarymo data)

2013 01 01 -2013 12 31

litai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.

Straipsniai

I.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.

Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)
Pinigų įplaukos iš klientų
Kitos įplaukos
Pinigų įplaukos iš vietinės rinkliavos
Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su PVM)

1.2.1,
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

Pastabos
Nr.

III.28

Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais
Sumokėti į biudžetą mokesčiai
Kitos išmokos
Pervesta į biudžetą vietinė rinkliava
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

II.

Investicinės veiklos pinigų srautai

II. 1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
11,6.
II.7.
11.8.
II.9.

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas
ilgalaikių investicijų įsigijimas
Ilgalaikių investicijų perleidimas
Paskolų suteikimas
Paskolų susigrąžinimas
Gauti dividendai, palūkanos
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai
Grynieji investicines veiklos pinigu srautai

III.28

(ataskaitos tikslumo lygis ir
valiuta)
Finansiniai
Praėję
metai
finansiniai metai

51421502
22696855
12587786
16136861
(38023042)
(18052069)

47057124
21872276
7407211
17777637
(38525779)
(15759426)

(3605785)
(131699)
(128735)
(16104754)

(3682173)
(1231886)
(156187)
(17696107)

13398460

8531345

(8646265)

(4603713)

14567

(8646265)

(4589146)

Eil. Nr.

Straipsniai

III.

Finansinės veiklos pinigų srautai

III.l.
III.l.1.
III.1.2.
111.1.3.
III.1.4.
III.2.
III.2.1.
III.2.1.1.

Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais
Akcijų išleidimas
Savininkų įnašai nuostoliams padengti
Savų akcijų supirkimas
Dividendų išmokėjimas
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais
Finansinių skolų padidėjimas
Paskolų gavimas

Pastabos
Nr.

Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai metai

(955858)

(1053449)

-

-

III.2.1.2. Obligacijų išleidimas
III.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas
III.2.2.1. Paskolų grąžinimas

(955858)
(811408)

(1053449)
(81 1408)

III.2.2.3. Sumokėtos palūkanos

(59415)

(159071)

III.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai

(85035)

(82970)

(30020)
(985878)

(40352)1
(1093801)

III.2.2.2. Obligacijų supirkimas

III.2.3.
III.2.4.
III.2.5.
III.2.6.

Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai
Grynieji finansinės veiklos pinisų srautai

IV.

(2804)

(1555)

V.

Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir pinigų
ekvivalentu likučiui
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)

3763513

2846843

VI.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje

5614275

2767432

VII.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

9377788

5614275

III.28

Direktorius

Šarūnas Reikalas
(vardas ir pavardė)

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus viršininkė-vyr.buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(paraS as

Audronė Nastajienė
(vardas ir pavardė)

Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras
Įm. k. 163743744, Registracijos adresas: Klaipėda, Tomo g. 2,
Buveinės adresas: Klaipėda, Liepų g 15

PATVIRTINTA
2014 m. balandžio

d.

Protokolo Nr.

2013 m. gruodžio 31 d. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2013 01 01 —2013 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

2014 m. balandžio 7 d. Nr. 5
(finansinių ataskaitų sudarymo data)

I. BENDROJI DALIS
Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau - Bendrovė), įregistruota 2003
m. kovo 25 d., toliau aiškinamajame rašte vadinama Bendrove. Bendrovės registro tvarkytojas - Valstybės įmonės
Registrų centro Klaipėdos filialas, įmonės kodas 163743744, registracijos adresas: Tomo g. 2, Klaipėda, buveinės
adresas: Liepų g. 15, Klaipėda.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras atliekų tvarkymo veiklą vykdyti pradėjo 2003 m. liepos 1
d., reorganizavus UAB „Klaipėdos krašto atliekų tvarkymas" skaidymo būdu.
Pagrindinė bendrovės veikla - komunalinių ir kitų atliekų tvarkymas, vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimas, regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.
2011 m. vasario 11 d. dukterinė įmonė UAB „Anabazis" buvo pertvarkyta į VšĮ „Anabazis", kurios
vienintelis dalininkas - UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras. VšĮ „Anabazis" veikla buvo papildyta
atliekų rūšiavimo ir tvarkymo sistemos vystymo (tobulinimo) Klaipėdos regione, socialinių programų ir kitų tikslų
vykdymo veikla, kuri numatyta pertvarkytos VšĮ „Anabazis' įstatuose, pagal ekonominių veiklų rūšių klasifikatorių.
Viešosios įstaigos registro tvarkytojas - Valstybės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialas, įmonės kodas
300097874, bendrovė įregistruota adresu Tomo g. 2, Klaipėda.
VšĮ „Anabazis" laikoma su Bendrove susijusia įmone.
Klaipėdos miesto buitinių atliekų sąvartyne (adresas: Glaudėnų kaimas, Klaipėdos rajonas) atliekos buvo
tvarkomos iki 2008 m. gegužės 31 d., o nuo 2008 m. balandžio 1 d. atliekos tvarkomos Klaipėdos regioniniame
sąvartyne (adresas: Dumpių kaimas, Klaipėdos rajonas), sodų ir parkų tvarkymo kompostuojamos atliekos priimamos
į kompostavimo aikštelę Glaudėnų kaime. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuo 2008
m. gegužės 1 d. administruojama Neringos m. savivaldybėje, o nuo 2008 m. liepos 1 d. - Klaipėdos m.
savivaldybėje.
2013 m. tęsiami 2010 m. pradėti įgyvendinti projektai „Klaipėdos regiono senų sąvartynų uždarymas,
didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas" ir „Klaipėdos regiono komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos plėtra", projektai finansuojami iš ES Sanglaudos fondo, Lietuvos valstybės biudžeto ir projekto
vykdytojo lėšų, projektų įgyvendinimo terminai - 2014-2015 metai.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras sukūrė ir dokumentais įformino, įgyvendino, prižiūri ir
nuolat gerina kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą (toliau - KAVS) Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
sistemos sukūrimui, vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą administravimui, regioninio
sąvartyno eksploatavimui ir atliekų apskaitai pagal standartų LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005
reikalavimus. Bendrovė sertifikuota 2010 m. lapkričio 24 d., sertifikatas galioja nuo 2013 m. lapkričio 24 d. iki 2016
m. lapkričio 23 d.
Finansiniai UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro metai sutampa su kalendoriniais metais.
2013 metų vidutinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą - 48,9, 2012 metų - 45,5.
II. APSKAITOS POLITIKA
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis LR
buhalterinės apskaitos įstatymu, LR finansinės atskaitomybės įstatymu, Nacionaliniais verslo apskaitos standartais
bei kitais Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir Bendrovės patvirtinta
apskaitos politika.
Metinių finasinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis bendraisiais apskaitos principais. Rengiant
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro metines finasines ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo
principą, t.y. numatoma, kad Bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.
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NEMATERIALUSIS TURTAS
Nematerialiajam turtui priskiriamas indentifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos,
kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės bei netiesioginės ekonominės naudos, kuris
naudojamas Bendrovėje ilgiau nei vienerius metus, o jo minimali vertė yra 1000 Lt.
Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai tikimasi iš to turto
gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo savikainą galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės;
įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.
Įsigijimo metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine
verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją ir jo vertės sumažėjimo sumą ir
pridedant vertės sumažėjimo atstatymą.
Amortizacija skaičiuojama tiesiniu metodu. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos Bendrovės teikiamų
paslaugų savikainai arba veiklos sąnaudoms, atsižvelgiant į jų pobūdį.
Nematerialiojo turto eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiramos to ataskaitinio laikotarpio, kurį jos
buvo patirtos, sąnaudoms, jei jos nepriskiriamos teikiamų paslaugų savikainai.
Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas sandorio
rezultatas - pelnas arba nuostolis.
ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį Bendrovė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi gauti
ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įsigijimo
(pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią tos grupės turto
vertę. Visoms ilgalaikio materialiojo turto grupėms nustatyta 1000 Li: minimali vertė.
Bendrovėje ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas taikant įsigijimo savikanos būdą. Todėl ilgalaikis
turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas likutine verte, iš įsigijimo
savikainos atimamas sukauptas nusidėvėjimas ir jo vertės sumažėjimas bei pridedamas vertės sumažėjimo
atstatymas.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas
skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas
tiesiniu metodu. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos įmonės teikiamų paslaugų savikainai arba veiklos sąnaudoms,
atsižvelgiant į jų pobūdį.
Ruošiamo naudoti ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas neskaičiuojamas.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje priklauso nuo tų darbų
suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar remontas nepagerina naudingųjų savybių ir
nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais
kitais rekonstravimo ar remonto atvejais didinama turto vertė.
Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliu.
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS
Investicijos į dukterines ir kitas susijusias įmones UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro
finansinėse atskaitose parodomos taikant savikainos metodą.
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Pagal 24-ojo VAS „Pelno mokestis" nuostatas, apskaitoje registruojant atidėjinius būsimoms išlaidoms,
reikia apskaičiuoti atidėtojo pelno mokesčio turtą, kadangi susidaro laikinieji skirtumai, kai ataskaitinio laikotarpio
sąnaudų pripažinimas finansinėje ir mokestinėje apskaitoje persikelia per laikotarpius, t.y. pripažįstant sąnaudas
apskaitoje vienu laikotarpiu jos nelaikomos leidžiamais atskaitymais pelno mokesčio apskaičiavimo požiūriu, tačiau
būsimais ataskaitiniais laikotarpiais (panaudojus suformuotus atidėjinius) jos taps leidžiamais atskaitymais.
Atidėjoto pelno mokesčio turtas apskaičiuojamas suformuotų atidėjinių sumą dauginant iš tokio pelno
mokesčio tarifo, koks jis bus ateityje - tais laikotarpiais, kai laikinieji skirtumai išnyks.
Bendrovė atidėtojo pelno mokestį skaičiuoja nuo atidėjinių regioninio sąvartyno rekultivavimui ir
uždarymui, nuo kaupimų atostoginiams ir socialiniam draudimui, nuo abejotinų ir beviltiškų skolų.
Kiekvieną balanso datą Bendrovė privalo peržiūrėti ir iš naujo įvertinti atidėtojo mokesčio turtą, kuris rodo
ateinančiais laikotarpiais sumažėsiančią mokėtiną į biudžetą pelno mokesčio sumą. Bendrovė negali apskaitoje
registruoti atidėtojo mokesčio turto, jei ateityje nesitiki uždirbti pakankamai apmokestinamojo pelno. Jei
perspektyviniai Bendrovės planai rodo, kad būsimais ataskaitiniais laikotarpiais ji neuždirbs pelno, bet patirs
nuostolių ir negalės panaudoti atidėtojo mokesčio turto, ji turi tai įvertinti ir atidėtojo mokesčio turto nepripažinti
arba jį sumažinti, jeigu anksčiau atidėtojo mokesčio turtas jau buvo pripažintas.
ATSARGOS
Registruojant atsargas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo
savikaina, o sudarant metinių finasinių ataskaitų rinkinį - įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo
realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą.
GAUTINOS SUMOS
Ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro balanse
parodomos tikrąja verte, t.y. atėmus įvertintas abejotinas sumas. Bendrovės abejotinų skolų sumos pripažįstamos
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ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, šiomis sumomis mažinamos
ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.
Pagal LR Audito ir apskaitos tarnybos rekomendacijas bei vadovaujantis 18-ojo VAS „Finansinis turtas ir
finansiniai įsipareigojimai" reikalavimais 2011 metais Bendrovė priėmė sprendimą apskaitoje bei finansinėse
ataskaitose gautinas vietinės rinkliavos sumas iš vietinės rinkliavos mokėtojų bei Klaipėdos miesto ir Neringos
savivaldybėms mokėtinas sumas registruoti nebalansinėse sąskaitose. Balansinėse sąskaitose registruojami tik pinigų
padidėjimai gavus rinkliavos sumas ir pinigų sumažėjimai pervedus šias rinkliavų sumas savivaldybėms. Metų gale
įsipareigojimų dalyje rodomas gautų, bet dar savivaldybėms nepervestų rinkliavos sumų likutis.
Priskaitymai mokėti rinkliavos sumas ir tuo pačiu įsipareigojimai tas gautinas sumas pervesti savivaldybėms
registruojami nebalansinėse sąskaitose.
NUOSAVAS KAPITALAS
Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Įstatinio kapitalo
sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė.
Privalomasis rezervas sudaromas iš grynojo pelno atskaitymų ir naudojamas nuostoliams padengti.
Kiti rezervai sudaromi tik UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro įstatų nustatyta tvarka.
Akcininkams priėmus sprendimą sudaryti rezervą, apskaitoje registruojamas rezervo padidėjimas, ta pačia suma
mažinant nepaskirstytąjį pelną. Akcininkams priėmus sprendimą panaikinti arba mažinti kitus rezervus, apskaitoje
registruojamas rezervo sumažėjimas, ta pačia suma didinant nepaskirstytąjį pelną.
Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinamas (mažinamas) registruojant esminių
klaidų taisymo rezultatą. Klaidos UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre taisomos retrospektyviniu būdu.
Taikant retrospektyvinį būdą, taisant klaidą koreguojami ne tik klaidos suradimo metų, bet ir ankstesnių (praėjusių)
ataskaitinių laikotarpių duomenys.
Pelno paskirstymas UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro apskaitoje registruojamas tada, kai
savininkai priima sprendimą pelną paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.
Pelno paskirstymu laikomas tik dividendų paskelbimas ir rezervų formavimas. Paramos, labdaros teikimas,
tantjemų išmokėjimas pagal UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro apskaitos politiką pripažįstami
ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. Tantjemų ir premijų išmokėjimas administracijos darbuotojams pagal
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro apskaitos politiką pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio veiklos
sąnaudomis, o premijų išmokėjimas bendrovės padalinių darbuotojams pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio
paslaugų teikimo sąnaudomis.
DOTACIJOS
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre pripažįstamos dotacijos susijusios su turtu ir paslaugų
įsigijimu. Tai dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip
įsigyti, taip pat paslaugoms įsigyti. Dotacijos mažėja proporcingai iš dotacijos lėšų įsigyto turto nusidėvėjimui,
paslaugų suteikimo sąnaudomis.
ĮSIPAREIGOJIMAI
Įsipareigojimai pripažįstami UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro apskaitoje ir pavaizduojami
balanse, kai Bendrovė įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos
įsipareigojimais nepripažįstami. Įsipareigojimai įvertinami savikaina. Palūkanos, pelnas arba nuostoliai, susiję su
įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis arba pajamomis. Atidėjiniai UAB Klaipėdos
regiono atliekų tvarkymo centro finansinėse ataskaitose pateikiami atskirai nuo kitų įsipareigojimų. Atidėjinių
laikomas įsipareigojimas, kurio galutinės padengimo sumos arba įvykdymo laiko negalima tiksliai nustatyti, tačiau
galima patikimai įvertinti.
PAJAMOS IR SĄNAUDOS
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre vietinei; rinkliavos administravimo skyriaus (VRAS)
pajamos apskaitomos pagal padalinius atskirose savivaldybėse. Pajamos už vietinės rinkliavos administravimą
apskaitoje apskaitomos, jei savivaldybių tarybų sprendimuose yra konkrečiai nustatytas vietinės rinkliavos dydis,
tenkantis vietinės rinkliavos administravimo skyriams. Pajamos už vienos tonos komunalinių atliekų surinkimą ir
sutvarkymą apskaitomos pagal atskiras savivaldybes ir pagal atliekų turėtojo statusą. Pajamos iš vietine rinkliava
apmokestintų atliekų priėmimo apskaitoje apskaitomos pagal savivaldybes, o jų įkainiai nustatomi pagal
savivaldybių tarybose patvirtintus vietinės rinkliavos dydžius už vienos tonos komunalinių atliekų surinkimą ir
sutvarkymą, įvertinant regiono dalinio solidarumo principą, arba pagal sutartis su savivaldybėmis už vienos tonos
komunalinių atliekų sutvarkymą. Vietinės rinkliavos sumos, pagal Klaipėdos regiono savivaldybių koncesijos surartis
Bendrovės surinktos iš fizinių ir juridinių asmenų į Bendrovės vardu atidarytas surenkamąsias sąskaitas,
nepriskiriamos Bendrovės pajamoms. Vietinės rinkliavos administravimo skyriaus (VRAS) sąnaudos apskaitomos
pagal padalinius atskirose savivaldybėse. Sąnaudos, kurių negalima tiksliai priskirti konkrečiam padaliniui pagal
savivaldybes, priskiriamos vietinės rinkliavos administravimo skyriui Klaipėdos mieste. Atliekų surinkimo ir
transportavimo sąnaudos apskaitomos pagal savivaldybes ir jose paslaugas teikiančius vežėjus.
Pajamos UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu,
t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja
verte.

Pajamomis laikomas tik Bendrovės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų
asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra Bendrovės gaunama ekonominė
nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.
Bendrovės paslaugų teikimo pajamoms (tipinės veiklos) priskiramos:
pajamos iš atsinaujinančių energijos šaltinių,
pajamos iš mišrių komunalinių atliekų priėmimo,
- pajamos iš nepavojingų atliekų priėmimo,
pajamos iš sodų ir parkų tvarkymo kompostuojamų atliekų priėmimo,
pajamos iš grunto priėmimo,
pajamos iš statybinių griovimo atliekų priėmimo,
atliekų naikinimo pajamos,
kitos pajamos,
pajamos iš apdorotų deginimo liekanų priėmimo,
vietinės rinkliavos administravimo skyriaus pajamos,
pajamos iš vietine rinkliava apmokestintų atliekų priėmimo,
žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių pajamos,
didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių pajamos.
Kitos veiklos pajamomis laikomos pajamos arba pelnas iš įprastinės, bet netipinės veiklos, išskyrus
finansinę ir investicinę veiklą. Kitos veiklos pajamoms UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre priskiriama:
ilgalaikio turto perleidimo pelnas,
tipinei veiklai nepriskirtų pardavimų ir paslaugų pajamos,
kitos netipinės veiklos pajamos,
teismo priteistos teismo išlaidų sumos, viršijančios faktines teismo išlaidas.
Finansinės ir investicinės veiklos pajamomis laikomas ekonominės naudos padidėjimas, susijęs su finansine
ir investicine Bendrovės veikla. Joms priskiriama:
dividendų pajamos,
baudų ir delspinigių pajamos,
investicijų perleidimo pelnas,
palūkanų pajamos,
teigama valiutų kursų pasikeitimo įtaka,
investicijų perkainojimo pajamos,
kitos finansinės - investicinės veiklos pajamos.
Sąnaudos UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei
palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į
pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Paslaugų teikimo sąnaudos pripažįstamos ir
registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finasinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos
pajamos už suteiktas paslaugas. Už audito, monitoringo ir panašias paslaugas, sąnaudos pripažįstamos sąskaitos
gavimo momentu.
Bendrovės paslaugų teikimo (pardavimo savikaina) sąnaudos apima:
regioninio sąvartyno eksploatavimo ir rekultivavimo sąnaudas,
darbuotojų, dirbančių sąvartyne, darbo užmokestį, premijas bei kitas išmokas ir su tuo susijusias
išlaidas,
ilgalaikio turto, eksploatuojamo sąvartynuose, nusidėvėjimą ir amortizaciją,
ilgalaikio turto, eksploatuojamo sąvartynuose, draudimo sąnaudas,
kitas sąnaudas sąvartynuose, susijusias su ataskaitiniu laikotarpiu,
atliekų deginimo sąnaudos,
vietinės rinkliavos administravimo skyriaus patalpų nuomos sąnaudas,
VRAS eksploatacijos ir remonto sąnaudas,
darbuotojų, dirbančių VRAS, darbo užmokestį, premijas bei kitas išmokas ir su tuo susijusias išlaidas,
ilgalaikio turto, eksploatuojamo VRAS, nusidėvėjimą ir amortizaciją,
ilgalaikio turto, eksploatuojamo VRAS, draudimo sąnaudas,
teismo išlaidų sąnaudas,
kitas VRAS sąnaudas, susijusias su ataskaitiniu laikotarpiu,
atliekų surinkimo ir transportavimo sąnaudas pagal vietinės rinkliavos sistemą,
žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių sąnaudos,
didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių sąnaudos.
Veiklos sąnaudoms UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras priskiria:
administracinių patalpų nuomos sąnaudas,
ilgalaikio turto, naudojamo bendrosioms reikmėms, nusidėvėjimą ir amortizaciją,
ilgalaikio turto, naudojamo bendrosioms reikmėms, remonto, eksploatacijos, draudimo išlaidas,
administracijos darbuotojų darbo užmokestį, premijas, tantjemas bei kitas išmokas ir su tuo susijusias
išlaidas,
visuomenės informavimo sąnaudas,
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įvairias sąnaudas, susijusias su projektais,
abejotinų skolų sąnaudas,
veiklos mokesčių sąnaudas,
kitas su tipine bendrovės veikla susijusias išlaidas, patirtas per ataskaitinį laikotarpį,
reprezentacines išlaidas,
įvairias administracines išlaidas, patirtas per ataskaitinį laikotarpį,
paramos tretiesiems asmenims sąnaudas,
mokesčius asociacijai.
Bendrovė apskaitos politikoje nėra numačiusi atskirai išskirti pardavimo sąnaudas, kadangi iš bendrų
veiklos sąnaudų vien tik pardavimo veiklai skirtų sąnaudų indentifikuoti neįmanoma.
Kitos veiklos sąnaudoms UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre priskiriama:
ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai,
tipinei veiklai nepriskirtų pardavimų ir paslaugų sąnaudos,
kitos netipinės veiklos sąnaudos.
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre priskiriama:
palūkanų sąnaudos,
investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos,
investicijų perleidimo nuostolis,
baudų ir delspinigių sąnaudos,
neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka,
kitos finansinės - investicinės veiklos sąnaudos,
investicijų perkainojimo sąnaudos.
NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR TURTAS
Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir atidėjinių pripažinimo kriterijų, vadinami neapibrėžtaisiais.
Neapibrėžtieji įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi, o informacija apie juos
pateikiama aiškinamajame rašte.
Neapibrėžtasis turtas paprastai yra toks turtas, kuris dėl Bendrovės nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti
Bendrovei ir teikti jai ekonominės naudos. Neapibrėžtasis turtas nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse
nerodomas, o informacija apie jį pateikiama aiškinamajame rašte.
VERSLO AR GEOGRAFINIAI SEGMENTAI
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras rengdamas 2012 metų finansines ataskaitas netaikė 34-ojo
VAS - kadangi Bendrovė vertėsi tik atliekų tvarkymu ir tik Lietuvoje, neišskiriami nei verslo, nei geografiniai
segmentai.
SUSIJĘ ASMENYS
Su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru susiję juridiniai asmenys yra:
VšĮ „Anabazis",
Klaipėdos miesto savivaldybė.
Su UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centru susiję fiziniai asmenys yra:
valdybos nariai ir artimi jų šeimos nariai,
stebėtojų tarybos nariai ir artimi jų šeimos nariai,
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro vadovai ir artimi jų šeimos nariai.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro vadovai yra:
direktorius,
direktoriaus pavaduotojai,
finansų skyriaus viršininkas-vyr. buhalteris.
Su Bendrove susijusių fizinių asmenų šeimos nariai laikomi susijusiais, jeigu jie vykdo reikšmingus
sandorius su Bendrove.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
A. ILGALAIKIS TURTAS
III. 1. NEMATERIALUSIS TURTAS
Aiškinamojo rašto 1 priede parodyta ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė ir įsigijimo savikaina šių ir
praėjusių finansinių metų pabaigoje. Per 2013 finansinius metus įvyko turto pokyčių, kurie parodomi 1 priedo a
dalyje „Įsigijimo savikaina". 2011 metais Bendrovėje pradėta kurti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos
sąskaitų tvarkymo (vietinės rinkliavos apskaitos) informacinė sistema, kurios įsigijimo 288684 Lt vertė per 2013
metus kaupiama programinės įrangos dalyje, taip pat parodyta informacija apie nurašytas nebenaudojamas
programas.
1 priedo b dalyje parodyta ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacija per 2013 metus.
Atliekant 2013 metų inventorizaciją ilgalaikio nematerialiojo turto išorinių ir vidinių nuvertėjimo požymių
nenustatyta. Laukiamos iš ilgalaikio nematerialiojo turto ekonominės naudos pasikeitimų nėra. Amortizacijos
skaičiavimo metodas, likvidacinės vertės ir naudingo tarnavimo laikas yra tinkami.
Visiškai nusidėvėjęs, bet dar naudojamas ilgalaikis nematerialusis turtas pagal grupes ir jo įsigijimo
savikainą pateikiamas aiškinamojo rašto 2 priede.
III. 2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
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Visoms ilgalaikio materialiojo turto grupėms nustatyta 1000 Lt minimali vertė - 3 priedas.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu - 3 priedas.
Naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal turto grupes pavaizduoti aiškinamojo rašto 3 priede.
Ilgalaikis materialusis turtas įvertintas įsigijimo savikainos būdu - 3 priedas.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ilgalaikio turto pastatų ir statinių grupėje apskaitytas
pastatas-siurblinė Rumšų k., Šilutės r., kurio įsigijimo vertė 944 Lt. Nors šio turto įsigijimo vertė ir neatitinka
ilgalaikio tuno grupėms nustatytos minimalios vertės, tačiau pagal Bendrovės apskaitos politiką jis priskiriamas
ilgalaikiam turtui, kadangi yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre.
Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatus kiekvienu atveju įvertina Bendrovėje sudaryta
ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją komisija.
Aiškinamojo rašto 4 priede parodyta ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ir įsigijimo savikaina šių ir
praėjusių finansinių metų pabaigoje. Per finansinius metus įvyko turto pokyčių, kurie parodomi 4 priedo a dalyje
„Įsigijimo savikaina".
Iš nebaigtos statybos į pastatų ir statinių grupę iškelta sukurtos infrastruktūros už 3876569 Lt, į kitos
įrangos, prietaisų įrankių ir įrenginių grupę iškelta turto už 338054 Lt. 2013 metais pradėtos eksploatuoti didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Klaipėdos mieste ir žalių atliekų kompostavimo aikštelė Klaipėdos rajone,
Glaudėnų kaime.
2013 m. gruodžio 31 d. balanso straipsnį „Nebaigta statyba" sudarė 9770476 Lt:
pagal projektą „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" atliekų priėmimo ir atliekų
kompostavimo techninių projektų suma - 113000 Lt,
pagal projektą „Klaipėdos regiono senų sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo bei
kompostavimo aikštelių įrengimas" balanso straipsnyje „Nebaigta statyba" sukaupta 9517225 Lt lėšų
suma,
Bendrovės lėšomis atlikti nebaigtos statybos darbai - 140251 Lt, tai išlaidos didelių gabaritų atliekų
priėmimo ir kompostavimo aikštelių statybai ir Klaipėdos regioninio sąvartyno trečios sekcijos
įrengimui.
4 priedo a dalyje taip pat parodyta informacija apie ilgalaikio turto nurašymą.
4 priedo c dalyje parodytas ilgalaikio materialiojo turto sukauptas nusidėvėjimas bei nusidėvėjimas per 2013
metus yra 3464923 Lt, tame skaičiuje iš dotacijų lėšų įsigyto turto nusidėvėjimas 2013 metais sudarė 2222842 Lt.
Visiškai nusidėvėjęs, bet dar naudojamas ilgalaikis materialusis turtas pagal grupes ir jo įsigijimo
(pasigaminimo) savikainą pateikiamas aiškinamojo rašto 5 priede.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras neturi įkeisto ilgalaikio materialiojo turto.
Atliekant 2013 metų inventorizaciją ilgalaikio materialiojo turto išorinių ir vidinių nuvertėjimo požymių
nenustatyta. Laukiamos iš ilgalaikio materialiojo turto ekonominės naudos pasikeitimų nėra. Nusidėvėjimo
skaičiavimo metodas, likvidacinės vertės ir naudingo tarnavimo laikas yra tinkami.
Laikinai nenaudojamas ilgalaikis materialusis turtas balansine verte pateikiamas aiškinamojo rašto 6 priede,
kuriame matosi, koks turtas nenaudojamas, o koks yra ruošiamas naudoti.
111.3. ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS
Informacija apie UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro susijusią įmonę VšĮ „Anabazis" ir jos
2013 m. rezultatą pateikta 9 priede.
VšĮ „Anabazis" Klaipėdos regioniniame sąvartyne Dumpių kaime rūšiuoja antrines žaliavas bei atlieka šio
sąvartyno aplinkos tvarkymo darbus.
111.4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS
III. 4. 1. Atidėtojo mokesčio turtas
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro patikslintas atidėtojo mokesčio turtas yra lygus 1533126
Lt. Atidėtasis pelno mokestis yra priskaičiuojamas nuo suformuotų atidėjinių ataskaitinio laikotarpio pabaigai suformuotų atidėjinių suma dauginama iš finansinių ataskaitų sudarymo metu galiojusio pelno mokesčio tarifo
(15%). 2013 m. gruodžio 3 1 d . atidėtasis pelno mokestis nuo atidėjinių sąvartyno rekultivavimui ir galutiniam
uždarymui - 1498932 Lt, nuo abejotinų ir beviltiškų skolų - 5251 Lt, nuo atostoginių ir soc. draudimo įmokų 28943 Lt.
III. 4. 2. Kitas ilgalaikis turtas
Kitas ilgalaikis turtas - 198017 Lt, tai namudinio kompostavimo konteinerių, išdalintų rinkliavos
mokėtojams pagal panaudos sutartis, vykdant projektą „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra", išlaidos
patirtos iš bendrovės lėšų, kurios bus pripažintos sąnaudomis per 2014-2019 m.
B. TRUMPALAIKIS TURTAS
111.5. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI MOKĖJIMAI
III. 5. 1. Atsargos
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras apskaičiuodamas teikiamoms paslaugoms sunaudotų
atsargų savikainą taiko FIFO atsargų įkainojimo būdą, atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas taikant nuolat
apskaitomų atsargų būdą. Informacija apie atsargas pateikiama 8 priede. Atsargų likutį 2013 metų pabaigoje sudaro
kuro likutis automobiliuose ir darbo mašinose - 9195 Lt, gruntas, kuris bus panaudotas Regioninio sąvartyno
rekultivacijai - 64166 Lt, namudinio kompostavimo konteineriai, dalintini rinkliavos mokėtojams pagal panaudos
sutartis, vykdant projektą „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra" - 243584 Lt.
6

Atliekant 2013 metų inventorizaciją nustatyta, kad atsargų faktinė savikaina neviršija grynosios galimo
realizavimo vertės.
III. 5. 2. Išankstiniai mokėjimai
Išankstiniai mokėjimai - 239981 Lt, iš jų: 101123 Lt - išankstiniai mokėjimai Bendrovės tiekėjams, 138858
Lt - būsimųjų laikotarpių sąnaudos (58744 Lt - tai namudinio kompostavimo konteinerių, išdalintų rinkliavos
mokėtojams pagal panaudos sutartis, vykdant projektą „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra",
išlaidos, kurios bus pripažintos sąnaudomis per 2014 m.).
III.6. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
III. 6. 1. Pirkėjų įsiskolinimas
Pirkėjų įsiskolinimas - 5769380 Lt (debitorinis įsiskolinimas atsiranda už gruodžio mėnesį išrašius PVM
sąskaitas faktūras, kurios pagal sutartis apmokamos per 30-60 kalendorinių dienų pasibaigus ataskaitiniam mėnesiui).
Aiškinamojo rašto 7 priedas.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre atlikus 2013 m. inventorizaciją abejotinų ir beviltiškų
pirkėjų skolų už ataskaitinį laikotarpį nepripažinta.
III. 6. 2. Dukterinių ir asocijuotų įmonių skolos
Susijusios įmonės skola - 74567 Lt. Aiškinamojo rašto 7 priedas.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre atlikus 2013 m. inventorizaciją abejotinų ir beviltiškų
susijusios įmonės skolų už ataskaitinį laikotarpį nepripažinta.
III. 6. 3. Kitos gautinos sumos
Kitos gautinos sumos - 379338 Lt, iš jų: 377705 Lt - gautinas PVM, 1197 Lt - kitos gautinos sumos, 436
Lt -gautinos sumos pagal projektą „Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra". Aiškinamojo
rašto 7 priedas.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre atlikus 2013 m. inventorizaciją abejotinų ir beviltiškų kitų
gautinų sumų skolų už ataskaitinį laikotarpį nepripažinta.
III. 7. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Balanso straipsnį „Kitas trumpalaikis turtas" sudaro 342374 Lt, tai pelno mokesčio permoka, susidariusi dėl
avansinio pelno mokesčio už 2013 metus, mokamo LR Pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka. Aiškinamojo rašto
7 priedas. Lyginant su 2012 metais šis balanso straipsnis ženkliai sumažėjo, dėl pinigų apribotose sąskaitose, kurie
buvo gauti avansu iš Lietuvos Respublikos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros į AB DNB banko
apriboto naudojimo sąskaitą panaudojimo. Įgyvendinant projektą „Klaipėdos regiono senų sąvartynų uždarymas,
didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas" buvo panaudota 3000000 Lt iš apriboto
naudojimo sąskaitos. Įgyvendinant projektą „Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra"
Aplinkos projektų valdymo agentūrai buvo grąžintas 4551296 Lt nepanaudotas avansas iš apriboto naudojimo
sąskaitos, pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros 2013 m. birželio 5
d. raštą Nr. APVA-1794 „Dėl projekto „Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" Nr. VP33.2-AM-01-V-02-005 nepanaudoto avanso likučio grąžinimo".
III.8. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
Pinigams ir jų ekvivalentams UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centre priskiriami visi Bendrovės
kasoje, elektroniniuose kasos aparatuose ir bankuose turimi pinigai. 2013 m. gruodžio 31 d. jų buvo 9377788 Lt.
Bendrovės kasose ir atsiskaitomosiose sąkaitose pinigų likutis buvo 6538550 Lt, sąskaitoje dėl atidėjinių kaupimo
būsimoms sąnaudoms, susijusioms su Regioninio sąvartyno rekultivavimu ir galutiniu uždarymu - 2759295 Lt,
tarpinėse vietinės rinkliavos sąskaitose - 2283 Lt, surenkamosiose vietinės rinkiavos sąskaitose - 0 Lt, pinigai kelyje
tranzitinėse vietinės rinkliavos sąskaitose - 77660 Lt.
C. NUOSAVAS KAPITALAS
Nuosavo kapitalo pokyčiai parodyti nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje.
III. 9. ĮSTATINIS KAPITALAS
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro įstatinis kapitalas yra lygus 5109057 Lt, jį sudaro 5109057
paprastosios vardinės 1 Lt nominalios vertės akcijos. Įstatinio kapitalo struktūra parodyta 10 priede.
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrą valdo 31 akcininkas. Pagrindinį akcijų paketą, kuris sudaro
95,92 % (4900524 akcijos), valdo 7 Klaipėdos regiono savivaldybės. Didžiausia Bendrovės akcininke yra Klaipėdos
m. savivaldybė, jai priklauso 4504179 akcijos, tai 88,16 % įstatinio kapitalo. Kiti akcininkai yra juridiniai ir fiziniai
asmenys.
2013 m. įstatinio kapitalo pokyčių nebuvo.
III. 10. PRIVALOMASIS REZERVAS
2013 m. balandžio 30 d. įvykęs UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro visuotinis akcininkų
susirinkimas privalomojo rezervo neformavo, kadangi privalomasis rezervas sudarė 10 proc. įstatinio kapitalo
dydžio. 2013 m. gruodžio 31 d. privalomasis rezervas sudaro 510906 Lt.
III. 11. REZERVAS SAVOMS AKCIJOMS ĮSIGYTI
2013 m. balandžio 30 d. įvykęs UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro visuotinis akcininkų
susirinkimas į rezervą savoms akcijoms įsigyti skyrė 166653 Lt. 2013 m. gruodžio 31 d. rezervas savoms akcijoms
įsigyti sudaro 208533 Lt.
III. 12. KITI REZERVAI
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2013 m. balandžio 30 d. įvykęs UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro visuotinis akcininkų
susirinkimas, tvirtindamas 2012 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas bei skirstydamas pelną, sumažino kitus
rezervus 726555 Lt ir 701781 Lt pelno dalį skyrė į kitus rezervus. Kitų rezervų 701781 Lt suformavimo tikslai:
rezervas Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo 2007-2013 m. programos
kofinansavimo daliai - 623781 Lt, darbuotojų premijoms - 28000 Lt, paramai - 50000 Lt.
2013 m. gruodžio 31 d. kitus rezervus sudaro 4319694 Lt, iš jų:
- rezervas Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo 2007-2013 m programos
kofinansavimo daliai - 3091694 Lt,
- rezervas regioninio sąvartyno III sekcijos statybai - 1150000 Lt,
- rezervas paramai - 50000 Lt;
- rezervas darbuotojų premijoms - 28000 Lt.
III. 13. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) IR PELNO PASKIRSTYMO
PROJEKTAS
2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų grynasis pelnas - 51196
Lt. 2013 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažinto ataskaitinių metų pelno (nuostolių) nebuvo.
2013 m. gruodžio 31 d. nepaskirstyto pelno likutis, kurį galima skirsryti - 51196 Lt.
Pelno paskirstymo projektas pateiktas 11 priede. Siūlome į paskirstytiną pelną pervesti 734274 Lt rezervu.
Paskirstytinas pelnas sudarytų - 785470 Lt, iš kurių 590955 Lt - tikslinė parama projekto „Aplinkosaugos
gerinimas Lietuvos ir Rusijos pasienyje" įgyvendinimui, kurio metu bus pastatyti filtrato valymo įrenginiai Klaipėdos
regioniniame sąvartyne, Dumpių kaime.
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
III. 14. DOTACIJOS
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos" parodytos
dotacijos - 43090117 Lt - susijusios su turtu ir paslaugų įsigijimu. Gautų ir panaudotų dotacijų sumos pagal dotacijų
rūšis pateiktos 15 priede.
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
III. 15. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
įsipareigojimai AB DNB bankui - projektui „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
paimtos paskolos dalis, mokėtina po 2014 m. - pateikti aiškinamojo rašto 12 priede. 2005 m. lapkričio 23 d. UAB
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pasirašė kreditavimo sutartį Nr. 1/7141 su AB DNB banku 3525000
EUR kreditui, galutinis kredito grąžinimo terminas - 2023 m. lapkričio 23 d., palūkanų norma - 6 mėn.
EURIBOR+0,45%, kreditas gražinamas kas ketvirtį po 58750 EUR.
9992883 Lt - atidėjiniai regioninio sąvartyno rekultivavimui ir uždarymui. Atidėjiniai nediskontuojami, nes
sudaromi ilgam laikotarpiui, todėl neįmanoma tiksliai nustatyti diskonto normos, nes nėra žinoma infliacija ateityje,
kokiu procentu nuvertės pinigai. Aiškinamojo rašto 14 priedas. Atidėjinius Bendrovė privalo formuoti, kadangi
įgyvendina projektą „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" ir nuo 2008 m. balandžio 1 d.
eksploatuoja Klaipėdos regioninį sąvartyną Dumpių kaime, kurį vadovaudamasi 1992 m. sausio 21 d. LR aplinkos
apsaugos įstatymu Nr. 1-2223, 2000 m. spalio 18 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr. 444 bei Klaipėdos regioninio
sąvartyno Dumpių kaime techniniu projektu Nr. 205-4 privalės po 20 metų uždaryti. Bendrovė yra pasitvirtinusi
atidėjinių, skirtų sąvartyno uždarymui, formavimo, apskaičiavimo, kaupimo ir apskaitos tvarką, kuria vadovauji antis
pasibaigus finansiniams metams apskaičiuojama atidėjinių suma, per metus į Dumpių sąvartyną patekusį atliekų
kiekį tonomis padauginus iš pagal tvarką apskaičiuotų dydžių. 2013 metais formuotina 719329 Lt suma, skirta
atidėjiniams regioninio sąvartyno I etapo rekultivavimui, vadovaujantis 19-ojo verslo apskaitos standarto
„Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai" 13 punktu, patikslinti kaupiami
atidėjiniai galutiniam sąvartyno uždarymui.
III. 16. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI
III. 16. 1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis sudaro 7145 Lt - neišpirkta turto verte AB „DNB lizingas" už
buldozerį KOMATSU, mokėtina per 2014 metus. 2007 m. gruodžio 11 d. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centras pagal lizingo sutartį Nr. 200712F-2184 iš AB „DNB lizingas" įsigijo buldozerį KOMATSU D61EX, kurio
vertė (be PVM) 500199,99 Lt, sutarties trukmė - 72 mėnesiai, palūkanų norma - 6 mėn. EURIBOR+1,2%.
Aiškinamojo rašto 13 priedas.
III. 16. 2. Finansinės skolos
Finansinės skolos sudaro 811408 Lt - projektui „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas"
paimtos paskolos dalis, mokėtina per 2014 metus pagal kreditavimo sutartį Nr. 1/7141 su AB DNB banku.
Aiškinamojo rašto 12 priedas.
III. 16. 3. Skolos tiekėjams
Skolos tiekėjams sudaro 4351655 Lt, iš jų: skolos bendrovės tiekėjams (ne pagal projektus) - 3340422 Lt tai nepadengti kreditoriniai įsiskolinimai už paslaugas, skolos tiekėjams pagal projektą „Klaipėdos regiono senų
sąvartynų uždarymas, didelių gabaritų atliekų surinkimo bei kompostavimo aikštelių įrengimas" - 966435 Lt (lyginat
su 2012 m., įsipareigojimai sumažėjo 934744 Lt, nepadengti įsiskolinimai už aikštelių statybą, apmokėjimo terminai
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nėra pradelsti), skolos tiekėjams pagal projektą „Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra" 44798 Lt. Aiškinamojo rašto 12 priedas.
III. 16. 4. Gauti išankstiniai mokėjimai
Gauti išankstiniai mokėjimai - 31557 Lt, iš jų: 31400 Lt - avansinis mokėjimas už atliekų priėmimą 2014
metų sausio mėnesį. Aiškinamojo rašto 12 priedas.
III. 16. 5. Pelno mokesčio įsipareigojimai
Pagal LR Pelno mokesčio įstatymą apskaičiuotas mokėtinas pelno mokestis už 2013 m. yra 3783 Lt, tačiau
Bendrovė buvo sumokėjusi avansinio pelno mokesčio už 2013 m. 346157 Lt, pelno mokesčio permoka parodyta kito
trumpalaikio turto sąskaitoje.
III. 16. 6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 192952 Lt, tai atostoginių ir socialinio draudimo kaupimai,
kurie sudaromi vieną kartą per metus, pasibaigus ataskaitiniams finansiniams metams, įvertinus nepanaudotų
atostogų likutį. Aiškinamojo rašto 12 priedas.
III. 16. 7. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 93978 Lt. Kitos Bendrovės mokėtinos sumos
ir trumpalaikiai įsipareigojimai - 16318 Lt, mokėtinos vietinės rinkliavos sumos už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą - 77660 Lt, tai vietinės rinkliavos sumos, kurios metų pabaigoje buvo apskaitytos kaip lėšos kelyje, iš jų:
430 Lt - mokėtinos vietinės rinkliavos sumos už komunalinių atliekų tvarkymą Neringos savivaldybei; 77230 Lt mokėtinos vietinės rinkliavos sumos už komunalinių atliekų tvarkymą Klaipėdos m. savivaldybei. Aiškinamoje rašto
12 priedas.
III. 17. PAJAMOS IR SĄNAUDOS
Duomenys apie UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro veiklą per ataskaitinį laikotarpį pelno
(nuostolių) ataskaitoje grupuojami į įprastinės veiklos ir ypatinguosius straipsnius.
Per 2013 metus Bendrovės pardavimo pajamos buvo 22567796 Lt, pardavimo savikaina - 19030080 Lt,
veiklos sąnaudos - 3425243 Lt, kitos veiklos pajamos - 3554 Lt, kitos veiklos sąnaudos - 6 Lt, finansinės ir
investicinės veiklos pajamos - 7950 Lt, finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos - 63280 Lt, pelnas prieš
apmokestinimą - 60691 Lt, pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis turto skirtumas - 9495 Lt, grynasis pelnas 51196 Lt. Pavaizduota UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro pelno (nuostolių) ataskaitoje
III. 18. TIPINĖS VEIKLOS PAJAMOS
Per 2013 metus Bendrovės suteiktų paslaugų (pardavimo) pajamos sudarė 22567796 Lt. Iš visų Bendrovės
suteiktų paslaugų (pardavimo) pajamų didžiausią lyginamąjį svorį sudaro pajamos iš vietine rinkliava apmokestintų
atliekų priėmimo Klaipėdos mieste - 54,7 %, pajamos iš mišrių komunalinių atliekų priėmimo - 15,8 %, pajamos iš
nepavojingų atliekų priėmimo - 13,3 %, pajamos iš vietine rinkliava apmokestintų atliekų priėmimo Neringoje - 2,2
%, pajamos iš apdorotų deginimo liekanų priėmimo - 12,5 %. Aiškinamojo rašto 19 priedas.
III. 19. TIPINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
Per 2013 metus bendrovės pardavimo savikaina sudarė 19030080 Lt. Iš visų Bendrovės patirtų sąnaudų
didžiausią lyginamąjį svorį sudaro vežėjų sąnaudos Klaipėdos mieste - 40,8 %, sąnaudos sąvartynuose - 18.7 %,
vietinės rinkliavos administravimo sąnaudos - 7,0 %, vežėjų sąnaudos Neringoje - 1,6 %, atliekų deginimo sąnaudos
- 31,2 %. Aiškinamojo rašto 19 priedas. Darbo užmokesčio sąnaudos pardavimo savikainoje 2013 metais sudarė
1396988 Lt, soc. draudimo ir garantinio fondo sąnaudos - 432611 Lt.
Per 2013 metus Bendrovės veiklos sąnaudos sudarė 3425243 Lt. Aiškinamojo rašto 19 priedas. Bendrosiose
ir administracinėse sąnaudose metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2012 m. audito sąnaudos sudarė 11000 Lt,
kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos priežiūros audito sąnaudos - 17091 Lt. Darbo užmokesčio sąnaudos
bendrosiose ir administracinėse sąnaudose sudarė 1652169 Lt, soc. draudimo ir garantinio fondo sąnaudos - 512251
Lt.
III. 20. KITA VEIKLA
Per 2013 metus gautos kitos veiklos pajamos, sąnaudos bei rezultatas pateiktas aiškinamojo rašto 20 priede
III. 21. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA
Per 2013 metus Bendrovės gautos finansinės ir investicinės pajamos, sąnaudos bei rezultatas pateiktas
aiškinamojo rašto 21 priede.
III. 22. PAGAUTE IR NETEKIMAI
Per 2013 metus Bendrovė pagautės bei netekimų neturėjo.
III. 23. PELNO MOKESČIO SĄNAUDOS
Bendrovėje mokėtinas pelno mokestis apskaičiuojamas vadovaujantis LR pelno mokesčio įstalymo
nuostatomis. Finansinėje apskaitoje ir pelno (nuostolių) ataskaitoje jis pateikiamas vadovaujantis kaupimo principu,
t.y. ne tada, kai atsiranda prievolė mokėti pelno mokestį, o tada, kai uždirbamos pelno mokesčiu apmokestinamos
pajamos. Finansinis 2013 metų rezultatas - 60691 Lt pelnas - buvo koreguotas į apmokestinamąjį pelną šiomis
sumomis:
1. Pdno prieš apmokestinimą padidinimas - 69413 Lt:
ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos - 560 Lt,
delspinigių sąnaudos biudžetui - 37 Lt,
paramos sąnaudos - 39116 Lt,
kitos sąnaudos - 29700 Lt.
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2. Pelno priefi apmokėsi i n ima sumažinimas - 79661 Lt:
gautos netesybos - 7950 Lt,
beviltiškos skolos - 2270 Lt,
atostoginių kaupimų sąnaudų pokytis - 35812 Lt,

parama - 33629 Lt (40% pelno prieš apmokestinimą).
3. Pelno suma po atskaitymu paramai - 50443 Lt.

4. Pelno sumos sumažinimas dėl investicijų-25222 Lt (30% apmokestinamojo pelno).
5. Pelnas apmokestinimui-25221 Lt.
6. Pelno mokesčio sąnaudos taikau! 15% pelno mokesčio tarifą-3783 Lt.
7. Atidėtojo pelno mokesčio luitas, didinantis pelno mokesčio sąnaudas - 5712 Lt.
8. Pelno (nuostoliui ataskaitoje parodytas pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis - 9495 Lt. kuris
mažina grynąjį pelną.
9. Grynasis peinas-51196 Li (60691 - 9495).
III. 24. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMAS BEI KLAIDŲ TAISYMAS
2013 metais apskaitos politikos keitimų ir klaidų taisymo, kurie įtakotų 2013 m. gruodžio 31 d. balanso
2012 metų lyginamąją informaciją, nebuvo.
III. 25. NEAPIBRĖŽTIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR TURTAS
Neapibrėžtų įsipareigojimų ir turto, nenurodytų balanse, Bendrovė 2013 metų pabaigoje neturėjo
III. 26. NEBALANSINĖS SĄSKAITOS
Nebalansinėse sąskaitose Bendrovė apskaito apskaičiuotas gautinas vietinės rinkliavos sumas iš Neringos ir
Klaipėdos miesto fizinių ir juridinių asmenų bei apskaičiuotas mokėtinas vietinės rinkliavos sumas Neringos ir
Klaipėdos miesto savivaldybėms, taip pat namudinio kompostavimo konteinerius, išdalintus rinkliavos mokėtojams
pagal panaudos sutartis vykdant projektą „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtra".
III. 27. SANDORIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS
Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis pateikti aiškinamojo rašto 16 priede.
Per 2013 metus UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras savo susijusiai įmonei VšĮ „Anabazis"
suteikė paslaugų už 109159 Lt (iš jų 13324 Lt - sąvartyno infrastruktūros naudojimo mokestis, 92096 Lt - rūšiavimo
įrenginio nuoma, 3739 - ekskavatoriaus nuoma) ir išjos pirko paslaugų už 169560 Lt (iš jų 148760 Lt - regioninio
sąvartyno teritorijos tvarkymo darbai, 20000 Lt - atliekų monitoringas, 800 Lt - transportavimo paslauga), daugiau
sandorių per šiuos finansinius metus tarp šių bendrovių nebuvo. Aiškinamojo rašto 17 ir 18 priedai.
III. 28. PINIGŲ SRAUTAI
UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro ataskaitinio laikotarpio pinigų srautai pinigų srautų
ataskaitoje grupuojami pagal pagrindinę, investicinę ir finansinę veiklą. Pinigų srautai pateikiami tiesioginiu būdu.
Bendrovės pagrindinės veiklos srautai parodo, kiek pagrindinė jos veikla, išskyrus investicinę ir finansinę, gali kurti
pinigų srautus. Šie pinigų srautai yra pagrindinis finansavimo šaltinis, leidžiantis palaikyti ir plėtoti bendrovės veiklą,
grąžinti paskolas, išmokėti dividendus bei daryti naujas investicijas.
2013 m. pinigų srautų ataskaitos 1.1.2 straipsnyje „Kitos įplaukos" parodytos ir dotacijų įplaukos į
bendrovės sąskaitas bei apribotas sąskaitas pagal garantijas iš ES Sanglaudos fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto,
kurių suma - 10851358 Lt. II.1 straipsnyje „Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas" parodytos dotacijų
įplaukos iš ES Sanglaudos fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto, kuriomis Bendrovė atsiskaitė už įsigyjamą ilgalaikį
turtą - 5772540 Lt. III.2.6 straipsnyje „Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai" parodytos sumokėtos
baudos.
III. 29. NUOMA IR PANAUDA
Nuomos sutartys.
2010 m. spalio 15 d. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pagal veiklos nuomos sutartį Nr.
LT088648 iš UAB „Swedbank lizingas" išsinuomojo automobilį KIA SPORTAGE EX 2WD, kurio vertė (be PVM) 56281 Lt, o likutinė vertė (be PVM) grąžinimo dieną - 29752 Lt, sutarties trukmė - 36 mėnesiai, neapibrėžtiems
nuompinigiams skaičiuoti naudojama palūkanų norma - 6 mėn. EURlBOR+2,75%. Automobilis grąžintas pasibaigus
sutarčiai.
2011 m. birželio 3 d. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pagal veiklos nuomos sutartį Nr.
LT091244 iš UAB „Swedbank lizingas" išsinuomojo automobilį SUBARU OUTBACK STANDART 6MT, kurio
vertė (be PVM) - 83330 Lt, o likutinė vertė (be PVM) grąžinimo dieną - 18000 Lt, sutarties trukmė - 60 mėnesių,
neapibrėžtiems nuompinigiams skaičiuoti naudojama palūkanų normai - 6 mėn. EURIBOR+2,9%.
2012 m. kovo 28 d. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pagal veiklos nuomos sutarti Nr.
20124694 iš UAB „Nordea Finance Lithuania" išsinuomojo automobilį TOYOTA AVENSIS, kurio vertė (be PVM)
- 67132 Lt, o likutinė vertė (be PVM) grąžinimo dieną - 16783 Lt, sutarties trukmė - 60 mėnesių, neapibrėžtiems
nuompinigiams skaičiuoti naudojama palūkanų norma - 3 mėn. EURlBOR+3,71%.
2012 m. gruodžio 20 d. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pagal nuomos sutartį Nr LTN
12/12-19/325 iš UAB „Willenbrock Baltic" išsinuomojo hidraulinį krautuvą Terex-Fuchs MHL340.
2013 m. spalio 14 d. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pagal veiklos nuomos sutartį Nr.
201303955 iš UAB „Nordea Finance Lithuania" išsinuomojo du automobilius FORD MONDEO, kurių vertė (be
PVM) - 99983 Lt, o likutinė vertė (be PVM) grąžinimo dieną - 27995 Lt, sutarties trukmė - 60 mėnesių,
neapibrėžtiems nuompinigiams skaičiuoti naudojama palūkanų norma - 3 mėn. EURIBOR+2,97%.
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2013 m. gruodžio 31 d. UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras pagal mechanizmo nuomos sutartį
Nr. 13BRT/25 iš UAB „Bortą" išsinuomojo buldozerį D16 Shantui.
Panaudos sutartys.

Bendrovė iš Klaipėdos miesto savivaldybės patikėjimo teise 2009 m. vasario mėnesį gavo 232 vnt.
konteinerių antrinių žaliavų surinkimui, kurių bendra vertė - 332420 Lt, 2011 metų spalio mėnesį gavo 356 vnt
konteinerių, kurių bendra vertė - 435820 Lt. Šie konteineriai pagal panaudos ir aptarnavimo sutartis buvo perduoti
vežėjams UAB „Specialus autotransportas", UAB „Ekonovus".
III. 30. KONCESIJOS SUTARTYS
2007 m. liepos 9 d. buvo pasirašyta koncesijos sutartis Nr. J4-831 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vvkdymo". Sutartis pasirašyta tarp
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau - Suteikiančioji institucija arba Savivaldvbė) ir UAB
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (toliau Koncesininkas arba KRATC). Šia sutartimi Suteikiančioji
institucija Klaipėdos miesto savivaldybės vardu suteikė leidimą bei pavedė teikti Klaipėdos miesto teritorijoje
viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas ir būti Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos operatoriumi, o Koncesininkas įsipareigojo teikti Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje
viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas bei vykdyti Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijas. Klaipėdos miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema
yra neatskiriama KRATC kuriamos Klaipėdos regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalis. Savivaldybės
komunalinių atliekų tvarkymo sistema apima atliekų surinkimą ir rilšiavimą, atliekų šalinimą, sąvartynų įrengimą ir
jų priežiūrą po uždarymo, vietinės rinkliavos rinkimo organizavimą ir vykdymą (rinkliavos apskaičiavimas
atskiriems subjektams, sąskaitų išrašymas, jų išsiuntimas, neapmokėtų sąskaitų išieškojimas). Savivaldybė už
faktiškai sutvarkytą vieną toną komunalinių atliekų moka Koncesininkui Tarybos patvirtintą vietinės rinkliavos dydį
už vienos tonos komunalinių atliekų sutvarkymą: iki 2013 m. liepos 26 d. jis buvo 203,00 Lt su PVM, nuo 2013 m.
liepos 27 d. - 258,00 Lt su PVM. Sutartis galioja 10 metų, jeigu ji nėra nutraukiama anksčiau termino.
Koncesininkas turi teisę pratęsti sutarties terminą tolesniam Šalių nustatytam laikotarpiui, jeigu jis įvykdė visus
sutarties reikalavimus. Bendras šios sutarties galiojimo terminas negali būti ilgesnis kaip 25 metai.
2007 m. gruodžio 27 d. buvo pasirašyta koncesijos sutartis „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų
tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo". Sutartis pasirašyta tarp Neringos savivaldybės
administracijos (toliau - Suteikiančioji institucija arba Savivaldybė) ir UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centro (toliau Koncesininkas arba KRATC). Šia sutartimi Suteikiančioji institucija Neringos savivaldybės vardu
pavedė Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi, o Koncesininkas įsipareigojo
vykdyti Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijas. Neringos
savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistema yra neatskiriama KRATC kuriamos Klaipėdos regiono
komunalinių atliekų tvarkymo sistemos dalis. Neringos savivaldybė komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
operatoriui pavedė organizuoti Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri apima visų komunalinių
atliekų tvarkymą, t.y. nerūšiuotų komunalinių atliekų, antrinių žaliavų, naudotų padangų, biodegraduojamųįų, buityje
susidarančių statybos ir griovimo, pavojingų, elektros ir elektroninės įrangos, didžiųjų komunalinių ir kitų specifinių
atliekų surinkimą, vežimą, jų naudojimo ir šalinimo veiklą, taip pat komunalinių atliekų tvarkymo priežiūrą bei
atliekų šalinimo vietų priežiūrą po jų uždarymo, Savivaldybės atliekų turėtojų informavimą ir ekologinį švietimą,
komunalinių atliekų sistemos kūrimą, palaikymą bei vystymą; Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
infrastuktūros kūrimą bei tolesnį vystymą; vietinės rinkliavos administravimą (rinkliavos apskaičiavimas atskiriems
subjektams, sąskaitų išrašymas, jų išsiuntimas, neapmokėtų sąskaitų išieškojimas). Savivaldybė už faktiškai
sutvarkytą vieną toną komunalinių atliekų moka Koncesininkui nustatytą vietinės rinkliavos dydį už vienos tonos
komunalinių atliekų sutvarkymą: iki 2013 m. liepos 31 d. jis buvo 239,27 Lt su PVM, nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. iki
gruodžio 31 d. - 278,27 Lt su PVM, nuo 2014 m. sausio 1 d. - 351,93 Lt su PVM. Sutartis galioja 10 metų, jeigu ji
nėra nutraukiama anksčiau termino. Koncesininkas turi teisę pratęsti sutarties terminą tolesniam Šalių nustatytam
laikotarpiui, jeigu jis įvykdė visus sutarties reikalavimus. Bendras šios sutarties galiojimo terminas negali būti
ilgesnis kaip 25 metai.
III. 31. POBALANSINIAI ĮVYKIAI
Nuo 2013 m. gruodžio 31 d. iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo dienos jokių reikšmingų įvykių,
galinčių įtakoti 2013 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas, nebuvo.
Tačiau atkreiptinas dėmesys į šias situacijas:
Klaipėdos apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo AB „Specializuotas transportas"
ieškinį dėl sutarties modifikavimo, sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, 434465,21 Lt nuostolių atlyginimo, 6
procentų dydžio palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos
priteisimo, bylinėjimosi išlaidų (dydis šiai dienai nežinomas) bei išlaidų advokato pagalbai (dydis šiai dienai
nežinomas) priteisimo. Byloje yra įtrauktas ir bendraatsakovas - Klaipėdos rajono savivaldybė. Šiai dienai byloje
pateikti įrodymai nesuteikia pagrindo ieškinį patenkinti.
Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo
centras ieškinį atsakovui UAB „Žemaitijos keliai" dėl 2632387,03 skolos, delspinigių ir 6 proc. dydžio metinių
palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos. Šiai
dienai byloje pateikti įrodymai suteikia pagrindą ieškiniui patenkinti. Bylos nagrinėjimas sustabdytas iki bus
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išnagrinėta nagrinėjama kita civilinė byla pagal ieškovo UAB „Žemaitijos keliai" ieškinį Klaipėdos apygardos
teisme.
°
Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovo UAB „Žemaitijos keliai" ieškinį
atsakovui Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui dėl sandorio, iŠ kurio kildinamas Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centro 2632387,03 Lt skolos reikalavimas, pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo - 200 000 Lt
priteisimo. 2013-03-26 sprendimu ieškinys atmestas. Šiai dienai sprendimas, po proceso apeliacinės instancijos
teisme, yra įsiteisėjęs
Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėjama administracinė byla pagal pareiškėjos UAB
Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro skundą atsakovei Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos
projektų valdymo agentūrai (toliau - APVA) dėl APVA direktorius 2013 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. Tl-149 „Dėl
Europos sąjungos finansinės paramos bei bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtu vykdant projektą "Nr.
2002/LT/16/PE/010 „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas" grąžinimo" panaikinimo. Ginčas kilęs
dėl 121 142,22 Lt KRATC suteiktos finansinės paramos grąžinimo. Teismo posėdis byloje dar nėra paskirtas. Teismo
sprendimas šioje byloje tiesiogiai priklausys nuo 1.2. ir 1,3. punktuose nurodytų bylų išnagrinėjimo rezultatų. Jeigu
1.3. punkte nurodytoje byloje ieškinys bus atmestas, o 1.2. punkte ieškinys bus patenkintas" tai šioje byloje KRATC
skundas būtų atmestas, priešingu atveju - patenkintas. Šiai dienai yra pagrindo manyti, kad KRATC skundas būtų
atmestas ir kiltų pareiga grąžinti gautą 121 142,22 Lt paramą.
Bendrovėje jokių atidėjinių nesuformuota, nes neaiškios bylų baigtys.
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