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Pelno (nuostolių) ataskaitos forma 

SĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius" 
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas) 

Konstitucijos pr.3, Vilnius. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytoja valstybės 
įmonė Registrų centras 

2016 metai 

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys) 

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi) 

(Tvirtinimo žyma) 

2016 M. Gruodžio 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 

2017-01-31 Nr. l 
(ataskaitos sudarymo data) 

Eur 
( ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

Ei!. Straipsniai Pastabos Ataskaitinis Praėjęs 
Nr. Nr. laikotarpis ataskaitinis 

laikotarpis 

1. Pardavimo pajamos 
2. Pardavimo savikaina 
3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis 
4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -

5. Pardavimo sąnaudos 
6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 
7: Kitos veiklos rezultatai 
8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir 

asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos 
9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos 
l O. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 
11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas 
12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 
13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -

14. Pelno mokestis 
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso 

ženklu. Sąnaudos, t. y. g,ynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su m· 
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Netiesioginiu būdu sudaromos valstybės 

įmonių ir savivaldybės įmonių pinigų srautų 

ataskaitos forma 

SĮ "Vilniaus atliekų sistemos administratorius", k.304195262 
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas) 

Konstitucijos pr.3, Vilnius. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytoja 
valstybės įmonė Registrų centras 

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys) 

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi) 

(Tvirtinimo žyma) 

2016 M. Gruodžio 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

2017-01-31 Nr. l 

(ataskaitos sudarymo data) 

2016 metai Eur 

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta) 

Pasta- Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis 

Ei!. Nr. Straipsniai bos Nr. laikotarpis laikotarpis 

l. Pagrindinės veiklos pinigų srautai 

l. l. Grynasis pelnas (nuostoliai) 

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2624 

1.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 

rezultatų eliminavimas 

1.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas 

1.5. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas 

1.6. Po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) 

1.7. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas) 

1.8. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas 

(padidėjimas) 

1.9. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas) 

1.10. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas) 

1.11. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) (l) 

1.12. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas) 

1.13. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų (18087) 

sumažėjimas (padidėjimas) 

1.14. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas) 5072 

1.15. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas 

(sumažėjimas) 

1.16. Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų 

padidėjimas (sumažėjimas) 

1.17. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas 2122 

(sumažėjimas) 

1.18. Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų 

padidėjimas (sumažėjimas) 

1.19. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) 



Pasta- Ataskaitinis Praėjęs ataskaitinis 
Eil. Nr. Straipsniai bos Nr. laikotarpis laikotarpis 

1.20. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas l 

(sumažėjimas) 
1.21. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas) 
1.22. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų 

padidėjimas (sumažėjimas) 
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai (8269) -

2. Investicinės veiklos pinigų srautai 

2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas (516492) 

2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas 
2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 
2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas 
2.5. Paskolų suteikimas 
2.6. Paskolų susigrąžinimas 
2.7. Gautos palūkanos 
2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 
2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas 

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (516492) -

3. Finansinės veiklos pinigų srautai 

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais - -

3.1.1. Įmonės savininko kapitalo didinimas 
3.1.2. Į valstybės ar savivaldybės biudžetą mokama įmonės pelno 

įmoka 
3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais 524761 -

3.2.1. Paskolų gavimas 
3.2.2. Paskolų grąžinimas 
3.2.3. Sumokėtos palūkanos 
3.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai 
3.2.5. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 524761 

3.2.6. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas 
3.2.7. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 
3.2.8. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 524761 -

4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui 

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) - -

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje -

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje -
-
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2017. 
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Nr. ____ _ 

2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

l. BENDROJI DALIS

Savivaldybės įmonė „Vilniaus atliekų sistemos administratorius" (toliau Įmonė) 
įregistruota 2016-03-04, įmonės kodas 304195262. Įmonės steigėja - Yilniaus miesto savivaldybės taryba. 
Registracijos adresas: Konstitucijos pr. 3, Vilnius. Buveinės adresas: T. Sevčenkos g. 18, Vilnius. 

Įmonės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais: jie prasideda sausio l d. ir 
baigiasi gruodžio 31 d. 

Pagrindinė Įmonės veiklos sritis - komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo procesų 
Vilniaus miesto savivaldybėje administravimas. 

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius per ataskaitinius metus - 5. 

11. APSKAITOS POLITIKA

Įmonės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis LR buhalterinės apskaitos 
įstatymu, LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, verslo apskaitos standartais ir kitais teisės aktais, 
nustatančiais savivaldybės įmonių buhalterinę apskaitą ir finansinės atskaitomybės sudarymą. Rengiant 
Įmonės finansines ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą t. y. kad Įmonės veiklos 
laikotarpis neribotas, Įmonės nenumatoma likviduoti. 

Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais Įmonė vadovavosi 
rengdama metines finansines ataskaitas. 

Ilgalaikis turtas 

Ilgalaikis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka visus šiuos 
pripažinimo kriterijus: 

- Įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
- Įmonė pagrįstai tikisi gauti ekonominės naudos būsimais laikotarpiais;
- Įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
- Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio

turto savikainą; 
- Įmonei yra perduota rizika, susijusi su turtu.
Ilgalaikiam turtui priskiriamas Įmonei priklausantis turtas, kuris naudojamas įmonės

veikloje ilgiau kaip vienerius metus ir kurio minimali įsigijimo vertė 500 Eur. 

Taikomi šie ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai: 
Ilgalaikis turtas Normatyvas metais 
Programinė įranga 3 
Kitas ilgalaikis materialusis turtas 4 

Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas 1s1g1J1mo (pasigaminimo) savikaina, 
finansinėje ataskaitoje parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą (amortizaciją). Visoms 
ilgalaikio turto grupėms nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) 
metodą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas pradėtas eksploatuoti. 
Nusidėvėjimo (amortizacijos) suma pripažįstama sąnaudomis kiekvieną ataskaitinį laikotarpį (mėnesį). 
Ilgalaikio turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, 
veiklos sąnaudomis. 

Ilgalaikis nematerialusis turtas detalizuotas Priede Nr. l, materialusis - Priede 



Atsargos 

Atsargos - trumpalaikis turtas, kurį Įmonė sunaudoja per vienerius metus. Registruojant 
atsargas apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas - įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė. 

Atsargų įsigijimo savikainą sudaro pirkimo kaina. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų 
savikainą įmonė taiko FIFO būdą. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas nuolat. 

Gautinos sumos 

Per vienerius metus gautinos sumos pirmm10 pripazm1mo metu apskaitoje 
registruojamos įsigijimo savikaina, balanse parodomos įsigijimo savikaina atėmus abejotinas skolas. 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Įmonės pinigams ir pinigų ekvivalentams priskiriami visi Įmonės banko sąskaitoje 
turimi pinigai. Apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta - eurais. 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 

Išlaidos, kurios bus pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais laikotarpiais apskaitomos 
kaip ateinančių laikotarpių sąnaudos. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ateinančių laikotarpių sąnaudos 18087 Eur. 16305 
Eur sudaro mokymų valdymo sistemos licencija ir jos administravimas. Likusi suma - 768 Eur atostogniai už 
2017 m. sausio mėn., 714 Eur lnfolex sistemos abonentinis mokestis, 272 Eur Verslo žinių prenumerata, 28 
Eur kitos tiekėjams sumokėtos sumos. 

Dotacijos 

Apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų rūšys: 
Su turtu susijusios dotacijos, kurios gaunamos ilgalaikiam turtui pirkti; 
Su pajamomis susijusios dotacijos, kurios teikiamos sąnaudoms kompensuoti. 

Dotacijos apskaitomos kaupimo principu, t. y. gautos dotacijos arba jų dalys 
pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. 

Dotacijos susijusios su turtu, pripažįstamos panaudotomis proporcingai dalimis, tiek, 
kiek to turto nudėvima (amortizuojama) ir nusidėvėjimo suma pripažįstama sąnaudomis. Registruojant 
dotacijos panaudojimą, mažinamos nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų straipsnių sumos. 

Dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstamos panaudotos tokia 
dalimi, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta. 

Per 2016 m. iš Vilniaus miesto savivaldybės gautos ir panaudotos dotacijos bei jų 
likutis detalizuotos Priede Nr. 3. 

Įsipareigojimai 

Įsipareigojimai registruojami Įmonės apskaitoje, kai įmonė pns11ma 1s1pareigojimą 
sumokėti pm1gus. Pirmą kartą pripažindama įsipareigojimą, Įmonė jį įvertina savikaina. Su sandorio 
sudarymu susijusios išlaidos, pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. 

Įsipareigojimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai parodytas Priede Nr. 4. 

Sąnaudos 

Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei 
palyginimo principais tuo atskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant 
į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Kai per ataskaitinį laikotarpį padaryt: ·s aidų 
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neįmanoma susieti su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis ir ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais jos 
neuždirbs pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos. 

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis 

Įmonės finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ataskaitiniu laikotarpiu atvaizduoti 
aiškinamojo rašto 6 priede. 

Atidėjiniai 

Atidėjiniai apskaitoje pripažįstami, jeigu jie atitinka visus tris bendruosius pripažinimo 
kriterijus: įmonė turi teisinį įsipareigojimą arba neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė praeities veiksmai, 
tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą turtą, 
įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta. 

Pobalansiniai įvykiai 
Įmonės finansinė ataskaita koreguojama, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginę įtaką 

dar nepatvirtintos finansinės ataskaitos duomenims. 

Atskirų balanso straipsnių informacija pateikta 1-6 lentelėse. 

Direktorius Rimantas Juknevičius 

Pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios įmonės 
UAB „Fargo finansai" atstovas Miglė Mikalauskė 
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Priedas Nr. 3 

263284 252391 10893 

Priedas Nr. 5 
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