
Eil. Nr. STRAIPSNIAI Ataskaitinis laikotarpis Paaiškinimai

I. PAJAMOS 

A. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT)  PAJAMOS: 2 426,46192

A.1. geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos 1 048,15425

A.1.1.  geriamojo vandens tiekimo pajamos 1 044,40689

A.1.2. GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos 3,74737

A.2. nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pajamos 1 102,15560

A.2.1. nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pajamos 460,10310

A.2.1.1.           pajamos už buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimą 460,10310

A.2.1.2. GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos 0,00000

A.2.2. nuotekų valymo pajamos 543,23836

A.2.2.1.           pajamos už buitinių ir gamybinių nuotekų valymą (be padidėjusios taršos) 533,36729

A.2.2.2. pajamos už padidėjusią ir savitąją taršą 9,87107

A.2.2.3. GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos 0,00000

A.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo pajamos 98,81414

A.2.3.1.           pajamos už dumblo tvarkymą (be kitų bendrovių atvežto nuotekų dumblo) 98,81414

A.2.3.2. pajamos už kitų bendrovių atvežtą tvarkyti nuotekų dumblą 0,00000

A.2.3.3. GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos 0,00000

A.3. paviršinių nuotekų tvarkymo pajamos 10,00483

A.3.1. pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra mišri nuotekų surinkimo sistema 0,00000

A.3.2. pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą, jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema 10,00483

A.3.3. GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos 0,00000

A.4. Apskaitos veiklos pajamos 266,14724

A.4.1. geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio pajamos 266,14724

A.4.2. GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos 0,00000

B. KITŲ VEIKLŲ PAJAMOS 68,20171

B.1. kitos reguliuojamosios veiklos pajamos 0,00000

B.1.1. kitos reguliuojamos veiklos pajamos 0,00000

B.1.2. GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos 0,00000

B.2. nereguliuojamosios veiklos pajamos 68,20171

B.2.1. nereguliuojamos veiklos pajamos (įskaitant finansinę veiklą) 64,45435

B.2.2. GVTNT ilgalaikio turto nuomos pajamos 3,74737

II. PASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS 2 270,44 4 priedas

C. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT)  SĄNAUDOS 2 245,40 4 priedas

C.1. geriamojo vandens tiekimo (GVT) sąnaudos 983,16 4 priedas

C.2. nuotekų tvarkymo (NT) veiklos sąnaudos 1 086,36 4 priedas

C.2.1. nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais sąnaudos 412,56 4 priedas

C.2.2. nuotekų valymo sąnaudos 543,31 4 priedas

C.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo sąnaudos 130,49 4 priedas

C.3. paviršinių nuotekų tvarkymo sąnaudos, jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema 51,14 4 priedas

C.4. Apskaitos veiklos  sąnaudos 124,74 4 priedas

D. KITŲ VEIKLŲ SĄNAUDOS 25,03 4 priedas

D.1. kitos reguliuojamosios veiklos sąnaudos 0,00 4 priedas

D.2. nereguliuojamosios veiklos sąnaudos 25,03 4 priedas

III. NEPASKIRSTOMOSIOS SĄNAUDOS 203,35

E.1 Beviltiškos skolos, baudos, delspinigiai (GVTNT) 21,73

E.2.

Paramą, labdarą, vartotojų švietimo sąnaudas, išskyrus tas, kurios privalomos pagal teisės aktų 
reikalavimus, papildomo draudimo sąnaudas, išskyrus darbuotojų, dirbančių pavojingus 
darbus ir (ar) su potencialiai pavojingais įrenginiais, draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 
darbe sąnaudas (GVTNT)

0,00

E.3. Tantjemų išmokos (GVTNT) 0,00

E.4. Narystės, stojamųjų įmokų sąnaudos, išskyrus sąnaudas dėl teisės aktuose numatyto privalomo 
dalyvavimo, tiesiogiai susijusio su reguliuojamu verslo vienetu (GVTNT)

3,20

E.5. Patirtos palūkanų ir kitos finansinės-investicinės veiklos sąnaudos (GVTNT) 7,40

E.6.
Komandiruočių, personalo mokymo sąnaudos (išskyrus tas, kurios yra būtinos reguliuojamai 
veiklai vykdyti) (GVTNT) 0,00

E.7.
Reprezentacijos, reklamos, viešųjų ryšių, rinkodaros, konsultacijų, tyrimų sąnaudos (išskyrus 
tas, kurios yra būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti) (GVTNT) 0,11

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo 3 priedas
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Ataskaitinio laikotarpio reguliuojamosios veiklos pelno (nuostolių) ataskaita (tūkst. Eur)



E.8.

Nenaudojamo, likviduoto, nurašyto, esančio atsargose, išnuomoto (išskyrus Aprašo 14 punkte 
numatytu atveju, kai ne mažiau kaip pusė nuomos pajamų priskiriama reguliuojamai veiklai), 
panaudos teise perduoto kitam ūkio subjektui ilgalaikio turto sąnaudos (išskyrus 
užkonservuoto turto palaikymo sąnaudas, jei Ūkio subjektas pateikia ekonominį ar teisinį 
pagrindimą dėl turto užkonservavimo pagrįstumo), išsinuomoto, Ūkio subjektui neatlygintinai 
(nemokamai) perduoto, panaudos teisėmis disponuojamo turto nusidėvėjimo sąnaudos 
(GVTNT)

0,00

E.9. Nebaigtos statybos ilgalaikio turto sąnaudos (GVTNT) 0,00

E.10.
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų 
vertės, sukurtos už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų, ir joms 
prilygintas lėšų (GVTNT)

19,13

E.11.
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų 
vertės pokyčio, susijusio su turto perkainojimu (GVTNT) 0,00

E.12. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo plėtros darbų, iki ilgalaikio turto vienetų, kurių 
formavimui buvo atliekami plėtros darbai, eksploatacijos pradžios (GVTNT)

0,00

E.13.
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos nuo prestižo, investicinio turto, finansinio turto, kito 
ilgalaikio turto, kuris nėra būtinas reguliuojamai veiklai vykdyti (GVTNT) 0,00

E.14.

Išmokos įvairioms kultūros, sveikatinimo ir sporto paslaugoms, gimimo pašalpos, išmokos už 
mokymosi ir papildomas atostogas, pašalpos mirties atveju, pašalpos už nepilnamečius ir 
neįgalius šeimos narius, parama profsąjungoms bei išmokos darbuotojams, kurios viršija 
Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytas privalomas išmokas, 
kitos su darbuotojo darbo rezultatais nesusijusių išmokų sąnaudos (GVTNT)

12,52

E.15.

Mokymų dalyvių maitinimo, konkursų, parodų, įvairių renginių, organizavimo, dovanų 
pirkimo, žalos atlyginimo, išskyrus dėl gamtos stichijų ar force majeure aplinkybių, vartotojų 
patirtų nuostolių atlyginimas, pelno mokesčio, mokesčių nuo dividendų, sporto salių ir kaimo 
turizmo teikiamų paslaugų bei kitų panašaus pobūdžio paslaugų, susijusių su rekreacija, 
įsigijimo sąnaudos (GVTNT)

0,00

E.16. Sąnaudos, susijusias su Ūkio subjekto įvaizdžio kūrimo tikslais, atidėjinių, valdybos narių 
atlyginimų, salių nuomos, svečių maitinimo ir kitos panašaus pobūdžio sąnaudos (GVTNT)

-0,73

E.17.
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo nebenaudojamo ilgalaikio 
turto vieneto ar jo dalies likutinės vertės po įgyvendintų investicijų, skirtų to ilgalaikio turto 
vieneto ar jo dalies atstatymui (rekonstrukcijai) ar modernizavimui  (GVTNT)

0,00

E.18. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojamą nuo ilgalaikio turto vienetų 
vertės dalies, sukurtos vartotojų ir abonentų lėšomis, prijungiant juos prie tinklų  (GVTNT)

0,00

E.19. Nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė (GVTNT)* 0,00

E.20.
Kitos reguliuojamos veiklos nepaskirstomosios sąnaudos, kitos nereguliuojamos veiklos 
sąnaudos 139,99

IV. PELNAS (NUOSTOLIS) PRIEŠ PELNO MOKĘSTĮ 20,87

F.
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT)  PELNAS 

(NUOSTOLIS) 
181,06

F.1. geriamojo vandens tiekimo (GVT) pelnas (nuostolis) 64,99

F.2. nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pelnas (nuostolis) 15,80

F.2.1. nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pelnas (nuostolis) 47,54

F.2.2. nuotekų valymo pelnas (nuostolis) -0,07

F.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo pelnas (nuostolis) -31,68

F.3. paviršinių nuotekų tvarkymo pelnas (nuostolis), jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo sistema -41,14

F.4. Apskaitos veiklos  pelnas (nuostolis) 141,40

G. KITŲ VEIKLŲ PELNAS (NUOSTOLIS) 43,17

G.1. kitos reguliuojamosios veiklos pelnas (nuostolis) 0,00

G.2. nereguliuojamosios veiklos pelnas (nuostolis) 43,17

H. PAGAUTĖ - NETEKIMAI 0,00

V. PELNO MOKESTIS 4,61

VI. GRYNASIS PELNAS 16,27

VII.
GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO (GVTNT)  

PELNINGUMAS** (NUOSTOLINGUMAS),  %
7,46

VII.1. geriamojo vandens tiekimo (GVT) pelningumas (nuostolingumas), % 6,20

VII.2. nuotekų tvarkymo (NT) veiklos pelningumas (nuostolingumas), % 1,43

VII.2.1. nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais pelningumas (nuostolingumas), % 10,33

VII.2.2. nuotekų valymo pelningumas (nuostolingumas), % -0,01

VII.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo pelningumas (nuostolingumas), % -32,06

VII.3.
paviršinių nuotekų tvarkymo pelningumas (nuostolingumas, jei yra atskira paviršinių nuotekų surinkimo 
sistema, %

-411,19

VII.4. Apskaitos veiklos  pelningumas (nuostolingumas), % 53,13

*Iškyrus nurašyto į sąnaudas ilgalaikio turto vertė, susidariusi dėl Aprašo 1 priede pakeistų nusidėvėjimo (amortizacijos) laikotarpių

** Prieš pelno mokestį
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