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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. BENDROJI DALIS
Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga „Gargždų švara“ (toliau –Įstaiga) yra pelno
nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės viešoji įstaiga, įregistruota Klaipėdos g. 20, Gargždai.
Įstaigos steigėjas - Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.
Įstaiga įregistruota 2012 m. vasario mėn. 1 d., įmonės kodas 302720220.
Įstaigos pagrindinis veiklos tikslas – Klaipėdos rajono savivaldybės funkcijų vykdymas
komunalinių ir kitų atliekų tvarkymo srityje, viešųjų ir laikinųjų darbų programos įgyvendinimas.
Įstaiga yra atskiras juridinis vienetas, turintis įstaigos antspaudą bei atsiskaitomąsias sąskaitas
banke.
Įstaigoje dirba 9 darbuotojai tame skaičiuje : direktorius; vyr. finansininkė; 1 etatas vyr.
vadybininkė-kontrolierė; 1 etatas juristė; 1 etatas vadybininkė- kontrolierė; 1 etatas
viešųjų/laikinųjų darbų administratorė; 1 etatas vadybininkė- administratorė, 0,5 etato valytoja,
1 etatas vairuoto.
Įstaigoje finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
II. APSKAITOS POLITIKA
Įstaigoje apskaitos politika patvirtinta pagal Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2004 m.
lapkričio 22d. Nr. 1K-372 „DĖL PELNO NESIEKIANČIŲ RIBOTOS CIVILINĖS
ATSAKOMYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSINĖS
ATSKAITOMYBĖS SUDARYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ ir
Klaipėdos rajono savivaldybės viešoji įstaiga „Gargždų švara“ direktoriaus 2017 m. lapkričio 28 d.
įsakymu Nr. P-37.
2.1. Finansinių ataskaitų forma
Finansinės ataskaitos formos : Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių
asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sutrumpinta Veiklos rezultatų ataskaita
ir Balansas.
2.2. Finansinių ataskaitų valiuta
Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra pateiktos Lietuvos Respublikos nacionaline
valiuta, eurais.
BALANSAS
III. ILGALAIKIS TURTAS
3.1. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Nematerialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje įsigijimo verte. Nematerialusis
turtas yra pripažįstamas jei yra tikėtina, kad įstaiga gaus su šiuo turtu susijusią ekonominę naudą
ateityje ir jei turto vertė gali būti patikimai įvertinta. Pro pradinio pripažinimo nematerialusis turtas
yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą amortizaciją.
Nematerialusis turtas yra amortizuojamas tiesiogiai proporcingu metodu per nustatytą naudingo
tarnavimo laiką.
Įstaiga skaičiuoja nusidėvėjimą pagal savivaldybės 2009-11-04 įsakymą Nr. AV-1267 „Dėl
ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko ir nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvų nustatymo“
pagal pateiktus normatyvus, VŠĮ „Gargždų švara“ direktoriaus 2016-06-09 įsakymu.
Programinė įranga:
Įstaiga turi tris dvi apskaitos programas:
1. specialioji programa „MOKESTA 2“ skirta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
tvarkymą apskaitai ir surinkimui iš atliekų turėtojų administruoti;
2. Buhalterinė programa „STEKAS-APSKAITA“
Kitas nematerialus turtas:
Apskaitoma internetinė svetainė, kuriai priskaitytas pilnas nusidevėjimas.
Įstaigos nematerialusis turtas aptariamas pastabose (Pastaba Nr. 1).
3.2. Ilgalaikis materialusis turtas
Įstaigos ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte, o finansinėje apskaitoje
likutine įsigijimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą. Kai turtas parduodamas arba nurašomas jo
įsigijimo verte ir sukauptas nusidėvėjimas sąskaitose yra eliminuojamas.
Pradinę ilgalaikio materialiojo turto vertę sudaro įsigijimo kaina ir visos tiesiogiai priskirtos
išlaidos, susijusios su turto parengimu eksploatacijai arba perkėlimu į jo naudojimo vietą. Išlaidos
tokios kaip, remonto ir eksploatacijos, patirtos ilgalaikiam materialiajam turtui pradėjus veikti,
paprastai yra apskaitomos to laikotarpio, kai jos buvo pateiktos, veiklos sąnaudomis.
Tais atvejais, kai galima aiškiai įrodyti, kad šių išlaidų dėka padidės ekonominė nauda ir šio
ilgalaikio materialaus turto panaudojimas ir/ arba pailgės jo numatytas tarnavimo laikas išlaidos yra
kapitalizuojamos, pridedant jas prie ilgalaikio materialaus turto įsigijimo vertės.
Įstaigoje taikoma minimali ilgalaikio turto vertė nuo 600 eurų. , likvidacinė vertė- 1 euras.
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos po to, kai turtas
pradedamas eksploatuoti. Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.
Kai įstaigoje apskaitomas ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiui
materialiam turtui požymių, šis turtas nurašomas.
Įstaigoje turimas reikšmingas materialusis turtas aptariamas pastabose ( Pastaba Nr.2).

IV. TRUMPALAIKIS TURTAS
4.1. Atsargos
Atsargas įstaigoje sudaro kuras, medžiagos.
Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina. Nustatant atsargų
įsigijimo savikainą, prie pirkimo kainos pridedamos gabenimo, paruošimo naudoti bei kitos
tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos. Atsargų gabenimo, sandėliavimo ir kitos išlaidos
gali būti pripažintos sąnaudomis, tą laikotarpį kai buvo patirtos.
Atsargos įsigytos užsienio valiuta, apskaitoje registruojamos pirkimo dieną galiojančiu oficialiu
Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta ir užsienio valiutos keitimo kursiniu santykiu.
Atsargų likutį sudaro:
- Įsigytas benzinas A95E – 12.0 Eur.
- Degalų likutis automobiliuose sumoje – 567.0 Eur.
- Įsigytas Ad Bleu skystis sumoje - 59.0 Eur.
- Mokėjimo pranešimų blankai sumoje – 973.0 Eur.
Įstaigoje turimos atsargos aptariamos pastabose (Pastaba Nr.3).

Per vienerius metus gautinos sumos sudaro:
4.2. Pirkėjų įsiskolinimas pagal įstaigas:
- UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ -2366.0 Eur. už suteiktas paslaugas.
- VŠĮ „Gamtos ateitis“ - 218.0 Eur. už paslaugas.
- VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ -3705.0 Eur. už paslaugas.
- VšĮ „Žaliasis taškas“ – 4374.0 Eur. už paslaugas.
Pirkėjų įsiskolinimo sumos įstaigoje aptariamos pastabose (Pastaba Nr.4)
4.3. Kitos gautinos sumos
Per vienerius metus gautinos sumos , parodomos , kaip nesumokėtas įsiskolinimas už vietinę
rinkliavą sumoje 741679.0 Eur.
Per vienerius metus gautinos sumos įstaigoje aptariamos pastabose (Pastaba Nr.5)
4.4. Kitas trumpalaikis turtas
Apskaitoje apskaitomas įsigytas trumpalaikis turtas ir naudojamas įstaigoje sumoje 24360.0
Eur.
Kitas trumpalaikis turtas įstaigoje aptariamas pastabose (Pastaba Nr.6)
4.5. Pinigai ir jų ekvivalentai
Pinigų likutis 2017-12-31 dienai vietinės rinkliavos banko sąskaitose:
Atsiskaitomoji sąskaita
LT634010040200433452
LT717300010131448813
LT894010040200460920
LT603020020000001079
Iš viso:

Suma
0,00
11684.0
6092.0
5095.0
22871.0

Paskirtis
Einamoji sąskaita savivaldybės
biudžeto
Swed.banko surenkamoji
Luminor Bank, AB surenkamoji
Perlo paslaugos surenkamoji

Įstaigos laikomi pinigai banko sąskaitose aptariami pastabose (Pastaba Nr.7)
V. NUOSAVAS KAPITALAS
Pagal Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos sprendimą 2012 m. kovo 29 d. Nr. T11-153
„DĖL DALININKO ĮNAŠO VšĮ „GARGŽDŲ ŠVARA“ buvo skirtas finansinis turtas 37651.0
Eur. kaip savivaldybės dalininko įnašas dalininko kapitalui viešojoje įstaigoje suformuoti. Nuosavas
kapitalas 201-12-31 sudaro 43438.0 Eur. Tame skaičiuje Klaipėdos rajono savivaldybės dalininko
įnašas sumoje 37651.0 Eur. ir įstaigos 2012-2017 metų veiklos rezultatas sumoje 5787.0 Eur.
Įstaigos nuosavas kapitalas aptariamas pastabose (Pastaba Nr.8)
5.1. Veiklos rezultatas:
Ataskaitinių
metų veiklos rezultatas parodomas pagal „VEIKLOS REZULTATŲ
ATASKAITA“ kaip gautų pajamų ir sąnaudų skirtumas per 2017 metus. Veiklos rezultatas 201712-31 sudaro 5787.0 Eur.
Įstaigos veiklos rezultatas aptariamas pastabose, kuriame parodomas ankstesnių ir ataskaitinių
metų veiklos rezultatai (Pastaba Nr.9)

VI. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
6.2. Trumpalaikiai įsipareigojimai:
6.2.1. Skolos tiekėjams sudaro
- 163447.0 Eur. , tame skaičiuje:
- Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras - 105185.0 Eur. už komunalinių atliekų
priėmimą, „vartų mokestis“.
- UAB „Ekonovus“
- 55110.0 Eur. už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą.
- AB „Telia Lietuva“
- 67.0 Eur. ryšio paslaugos gruodžio mėn.
- UAB „Tele 2“
- 30.0 Eur. ryšio paslaugos gruodžio mėn.
- UAB „Gargždų projektas“
- 236.0 Eur. komunalinės paslaugos gruodžio mėn.
- UAB „Gargždų komunalinės paslaugos -198.0 Eur. garažų patalpų nuomą gruodžio mėn.
- V.Į. Registrų centras
- 252.0 Eur. NTR duomenis už gruodžio mėn,
- UAB „Klaipėdos Lytagra“
- 205.0 Eur. už ūkines prekes gruodžio mėn.
- UAB „Algrima“
- 165.0 Eur. už darbo rūbus gruodžio mėn.
-UAB „Lietuviškų degalinių tinklas“
- 747.0 Eur. už degalus gruodžio mėn.
- Fizinis asmuo Petras Stropas“
- 804.0 Eur. už administracinių patalpų nuomą.
- UAB Gudėja Consulting
- 200.0 Eur. kompiuterinės įrangos aptarnavimas
- UAB „SOLLO“
- 92.0 Eur. įmokų ir mokesčių administravimas
- AB Lietuvos paštas
- 15.0 Eur. įmokų ir mokesčių administravimas
- AB Lietuvos paštas
- 141.0 Eur. pašto paslaugos gruodžio mėn.
Įstaigos skolos tiekėjams aptariamos pastabose ( Pastaba Nr. 10)
6.3. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai:
Įstaigoje priskaitytas darbuotojų nepanaudotų atostogų kaupimo rezervas:
- Atostoginių kaupiniai darbo užmokesčio
– 10393.0 Eur.
- Atostoginių kaupiniai soc. draudimo įmokoms – 3241.0 Eur.
Įstaigos įsipareigojimai susiję su darbo santykiais aptariama pastabose ( Pastaba Nr. 11)
6.4. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai:
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai- tai apskaitoje priskaityti įsipareigojimai savivaldybės
biudžetui už komunalinių atliekų vietinę rinkliavą sumoje 764736.0 Eur.
Įstaigos trumpalaikiai įsipareigojimai aptariami pastabose (Pastaba Nr.12)
VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
VII. PAJAMOS
7.1. Pajamos:
Įstaigos pajamose apskaitomas, pagal mokėjimo paraiškas gautas finansavimas iš Klaipėdos
rajono
savivaldybės administracijos, Klaipėdos teritorinės darbo biržos, nevyriausybinių
organizacijų ir kt. šaltinių.
- Iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos įstaigos išlaikymui 2017 m. – 1644395.0
Eur.
- Iš UAB „Gargždų komunalinės paslaugos“ pagal sutartį už atliktus darbus sumoje –
3744.0 Eur.
Iš nevyriausybinių organizacijų pagal sutartį už atliktus darbus ir kitus įsipareigojimus
sumoje – 19308.0 Eur.
- Iš kitų įstaigų už suteiktas paslaugas sumoje – 422.0 Eur.
- pagal viešųjų darbų programą gauta - 127939.0 Eur
- Iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos -31801.0 Eur.
- Iš Klaipėdos teritorinės darbo biržos – 32521.0 Eur.

- pagal laikinųjų darbų programą gauta :
- Iš Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos – 63617.0 Eur.
Įstaigos pajamos aptariamas pastabose (Pastaba Nr.13)
VIII. SĄNAUDOS
8.1. Sąnaudos:
Per 2017 metus įstaigoje patirtos veiklos sąnaudos komunalinių ir kitų atliekų tvarkymui
sudaro – 1771767.0 Eur.
Darbuotojų išlaikymo:
- Darbuotojų darbo užmokestis
-110263.0 Eur.
- Soc. draudimo įmokos
- 34150.0 Eur.
- .
- Atostogų rezervo sąnaudos
-550.0 Eur.
- Nusidėvėjimo (amortizacijos) ilgalaikio turto sąnaudos
- 53588.0 Eur.
Patalpų išlaikymas:
- Patalpų nuoma ( administracija)
- 9716.0 Eur.
- Patalpų nuoma ( garažų )
- 2371.0 Eur.
- Komunalinės paslaugos
- 1721.0 Eur.
Ryšių:
- Pašto siuntimo paslaugos
- 13151.0 Eur.
- Telefoninio ryšio
- 1754.0 Eur.
Transporto išlaikymas
- 36729.0 Eur.
Kitos veiklos:
- Kitos bendrosios vežėjų sąnaudos
- 496341.0 Eur.
- Kitos bendrosios vartų mokesčio sąnaudos
- 713606.0 Eur.
- Skelbimų ir reklamų sąnaudos
-921.0 Eur.
- Bankinių paslaugų sąnaudos
- 4792.0 Eur.
- Duomenų registro sąnaudos
- 4488.0 Eur.
- Informacinių leidinių sąnaudos ( spauda)
- 42.0 Eur.
- Kompiuterinės įrangos aptarnavimas
- 1457.0 Eur.
- Buhalterinės programos priežiūra
- 931.0 Eur.
- Mokymo seminarų paslaugos
- 482.0 Eur.
- Lietuvos savivaldybės asociacijų nario mokestis
- 600.0 Eur.
- Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos
- 456.0 Eur.
- Taršos mokesčio sąnaudos
- 254.0 Eur.
- Komandiruotės sąnaudos
- 133.0 Eur.
- Trumpalaikio turto nurašymo sąnaudos
- 223.0 Eur.
- Kanceliarinių prekių sąnaudos
-3094.0 Eur.
- Kitos sąnaudos ūkinių prekių
- 9189.0 Eur.
- Informacinių leidinių spausdinimo sąnaudos
- 4031.0 Eur.
- Iškrovimo /pakrovimo pervežimo įrangos nuomos sąnaudos - 7870.0 Eur.
- Gamybinės bazės žemės sklypo sutvarkymo darbų sąnaudos -13800.0 Eur.
- Laidinio telefonų įrangos įsigijimas ir jos sumontavimo sąnaudos – 3860.0 Eur.
- Rūšiavimo konteinerių įsigijimo sąnaudos
- 113265.0 Eur.
Per 2017 metus viešųjų/laikinųjų darbų programos įgyvendinimo sąnaudos:
- Darbuotojų darbo užmokestis
- 93475.0 Eur.
- Soc. draudimo įmokos
- 29802.0 Eur.
- Kitos išlaidos (ūkinės, kanc. prekės, darbo rūbai)
– 4662.0 Eur.
Įstaigos patirtos veiklos sąnaudos aptariamos pastabose (Pastaba Nr.14)

IX. VEIKLOS REZULTATAS
9.1. Veiklos rezultatas:
Įstaigos 2017 m. veiklos rezultatas- sudaro pelnas 24041.0 Eur.
Įstaigos veiklos rezultatas aptariamas pastabose (Pastaba Nr.15)
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