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PATVIRTINTA 2021m.AAAAAA                          
                                                                                                                                                įsakymo Nr. aaaaaaaaa 

 

 
 

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA 
2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigę metai 

 
 

 
                                                                                                                                                                   (EUR)                                                                          

 

Eil. 
Nr. 

Straipsniai Pastabų Nr. Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

I. PAJAMOS 1 1 250 019 958 531 
1. PARDAVIMO PAJAMOS 

 
1 231 999 930 850 

2. FINANSAVIMO PAJAMOS 
 

- 5 248 
3. KITOS PAJAMOS 

 
18 020 22 433 

II. SĄNAUDOS 2 997 842 779 350 
1. PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 

SAVIKAINA IR KITOS PARDAVIMO 
SĄNAUDOS 

  772 705 618 612 

2. VEIKLOS SĄNAUDOS   217 187 160 738 
3. KITOS SĄNAUDOS   7 950 6 005 
III. VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 

APMOKESTINIMĄ 
  252 177 179 181 

IV. PELNO MOKESTIS   37 952 23 522 
V. GRYNASIS VEIKLOS 

REZULTATAS 
  214 225 155 659 

  
 
 
 
 
Direktorius           ______________                              Spartakas Petrovas 
                               (parašas) 
 
Vyr. finansininkė                                                ______________                 Lina Maknavičienė 
                  (paršas) 
 
 

 
 
 

12 – 20 puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis 
 

 
 
Sudarymo data: 2021 m. vasario 3 d. 
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 PATVIRTINTA 2021m.AAAAAA                          
                                                                                                                                                           įsakymo Nr. aaaaaa  

 

 
 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 
2020 m. gruodžio 31 d. 

                                                                                                                                                                         (EUR) 
 

  TURTAS Pastabų 
Nr. 

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

A. ILGALAIKIS TURTAS    255 181  779 734 
I. NEMATERIALUSIS TURTAS 3  130  836 
II. MATERIALUSIS TURTAS 4  255 051  263 753 
III. FINANSINIS TURTAS 

 
 -  515 145 

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 
 

 -  - 
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 

 
 2 598 879  1 724 602 

I. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI 
IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 

5  25 331  89 413 

II. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 6  865 263  166 020 
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 7  103 655  407 831 
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 8  1 604 630  1 061 338 
  TURTAS, IŠ VISO 

 
 2 854 060 2 504 336  

C. NUOSAVAS KAPITALAS 
 

 1 232 406  1 008 381 
I. DALININKŲ KAPITALAS 9  290  290 
II. KITI REZERVAI 10  462 880  - 
III. NELIEČIAMASIS KAPITALAS 

 
 -  - 

IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS 
 

 769 236  1 008 091 

D. FINANSAVIMO SUMOS 
 

 -  - 

E. MOKĖTINOS SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

 
 1 621 654  1 495 955 

I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 

 -  - 

II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 11  1 621 654  1 495 955 
  NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO 

SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO 

 
 2 854 060   2 504 336 

     
     
     
     

 
 
Direktorius                    _____________                                    Spartakas Petrovas 
                                                     (parašas) 
 
Vyr. finansininkė                                             ______________                       Lina Maknavičienė 
                           (parašas) 

 
12– 20  puslapiuose pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis 

 
Sudarymo data: 2021 m. vasario 3 d. 
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VIEŠOJI ĮSTAIGA 
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Aiškinamasis raštas 

(visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenustatyta kitaip) 
 

1. BENDROJI INFORMACIJA  
 

VšĮ „Grunto valymo technologijos“, (toliau – Įstaiga) įstaigos kodas 124010840 užregistruota 
juridinių asmenų registre 1997 m. birželio mėn. 17 d. Buveinė Antakalnio g. 42, Vilnius. Įstaiga yra pelno 
nesiekiantis vienetas. 

Įstaiga teikia viešąsias ekologines paslaugas: valo naftos produktais užterštą gruntą, dumblą ir 
vandenį, kuria bei tobulina valymo technologijas, rengia aplinkos (dirvožemio, vandens telkinių, 
bešeimininkių statinių ir t.t.) išvalymo ir sutvarkymo galimybių studijas ir techninę dokumentaciją, rengia ir 
leidžia ekologinę literatūrą, vykdo kitą švietėjišką veiklą.  

Įstaigoje ataskaitinių finansinių metų pabaigoje dirbo 25, praėjusių finansinių metų pabaigoje – 27 
darbuotojai. 

Įstaigos vienintelis dalininkas (savininkas) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. 
 
 
2. APSKAITOS PRINCIPAI 
 
2.1. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais bendraisiais 
apskaitos principais: įmonės; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; kaupimo; 
palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio svarbos. Įstaigos finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. 
gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 patvirtintomis Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių 
asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių 
neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklėmis, Lietuvos Verslo apskaitos standartais.  
  
2.2. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 
 
2.3. Rengiant finansines ataskaitas Įstaigos turtas balanse įvertinamas taip: ilgalaikis nematerialusis turtas – 
įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją; ilgalaikis materialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus 
sukauptą nusidėvėjimą; atsargos – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina; gautinos sumos Įstaigos balanse 
įvertintos tikrąja verte, atėmus abejotinas skolas; įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami 
balanse, kai Įstaiga įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos ateityje. 
 
2.4. Įstaigos ilgalaikis nematerialusis turtas pripažįstamas, jei jis atitinka šiuos pripažinimo kriterijus: 
identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos; pagrįstai tikėtina, kad Įstaiga ateityje iš 
turto gaus ekonominės naudos ilgiau nei vienerius metus; Įstaiga gali turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba 
apriboti teisę juo naudotis kitiems; turto įsigijimo savikaina yra patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto 
vertės; jei jo įsigijimo vertė yra didesnė už Įstaigos vadovo nustatytą minimalią vertę be pridėtinės vertės 
mokesčio.  
 Įstaigos apskaitos politikoje yra nustatyta, kad nematerialusis turtas laikomas ilgalaikiu, jeigu jo 
įsigijimo vertė yra didesnė nei 500 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.  
 Įsigytas ilgalaikis nematerialusis turtas buhalterinėje apskaitoje registruojamas pagal sąskaitoje 
faktūroje ar kitame juridinę galią turinčiame dokumente nurodytą sumą atėmus pridėtinės vertės mokestį. 
Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo vertės atėmus sukauptą amortizaciją.  
 Nematerialiam ilgalaikiam turtui likvidacinė vertė nenustatoma.  
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 Aiškinamasis raštas 
(visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenustatyta kitaip) 

 
Ilgalaikio nematerialaus turto amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. 
Nematerialaus turto amortizacijos sąnaudos apskaitomos veiklos sąnaudų straipsnyje.  
 Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriame jos buvo 
patirtos, sąnaudoms. 
 Nematerialiam turtui taikomi šie nusidėvėjimo normatyvai: programinė įranga – 3 metai, patentai, kitas 
nematerialus turtas – 4 metai. 
  
2.5. Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas, jei jis atitinka visus šiuos pripažinimo kriterijus: Įstaiga 
ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; Įstaiga pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos 
būsimaisiais laikotarpiais; galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; turto įsigijimo 
(pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią Įstaigos nustatytą ilgalaikio materialiojo turto 
savikainą; Bendrovei yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu.  
 Įstaigos apskaitos politikoje yra nustatyta, kad materialusis turtas laikomas ilgalaikiu, jeigu jo įsigijimo 
vertė yra didesnė nei 500 Eur be pridėtinės vertės mokesčio.  
 Skaičiuojant ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimą taikomas tiesiogiai proporcingas metodas. 
Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamas Įstaigos veiklos sąnaudoms arba suteiktų paslaugų savikainai, 
priklausomai nuo to turto naudojimo paskirties.  
 Ilgalaikiam materialiajam turtui, kuris buvo įsigytas po 2015-01-01 taikomi šiuo metu taikomoje 
apskaitos politikoje nurodyti nusidėvėjimo normatyvai, kurie lygūs LR Pelno mokesčio įstatymo 1-ajame 
priedelyje numatytiems maksimaliems nusidėvėjimo normatyvams. Ilgalaikio turto, kuris buvo įsigytas iki 
2015-01-01 ir jei jo nusidėvėjimo normatyvai ilgesni nei numatyti apskaitos politikoje, nusidėvėjimo 
normatyvai nebuvo trumpinami ir naudojami jo įvedimo į eksploataciją metu nustatytieji. 
 Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas buhalterinėje apskaitoje registruojamas pagal sąskaitoje faktūroje 
ar kitame juridinę galią turinčiame dokumente nurodytą sumą atėmus pridėtinės vertės mokestį. Į ilgalaikio 
materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą taip traukiamos šios išlaidos: atvežimo išlaidos, muitai, 
akcizai ir kiti negrąžintini mokesčiai, montavimo, instaliacijos išlaidos ir kitos su turto paruošimu naudoti 
susijusios išlaidos. Balanse turtas parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo vertės atėmus 
sukauptą nusidėvėjimo sumą.  
 Nuosavo ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatas ir jo apskaitos ypatumai atvaizduoti 
žemiau pateiktoje lentelėje. 
 

Remonto rezultatas Apskaitos ypatumai 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerina 
naudingąsias savybes 

Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir 
patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis 

Pagerina turto naudingąsias savybes Darbų verte didinama įsigijimo savikaina 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina ir 
patikslinamas naudingo tarnavimo laikotarpis 

Nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina 
naudingo tarnavimo laiko, tik palaiko tinkamą jam 
eksploatuoti būklę 

Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio 
veiklos sąnaudomis 
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Aiškinamasis raštas 
(visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenustatyta kitaip) 

 
Atlikus išsinuomoto (gauto panaudos būdu) ilgalaikio materialaus turto: 
- eksploatavimo darbus, jų vertė iš karto pripažįstama ataskaitinio laikotarpio Įstaigos sąnaudomis; 
- remonto darbus, kurie pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ar pagerina naudingąsias savybes, 
remonto darbų vertė pripažįstama sąnaudomis per likusį nuomos laikotarpį. 
 
2.6. Įstaigoje kaip investicinis turtas apskaitomas nuosavybės teise turimas nekilnojamasis turtas ir 
kuris įstaigai uždirba nuomos pajamas. Toks turimas turtas apskaitomas įsigijimo savikaina ir jo 
nusidėvėjimas skaičiuojamas ta pačia tvarka kaip ir kito turimo ilgalaikio turto. 
 
2.7.  Įstaigoje trumpalaikis turtas pripažįstamas veiklos sąnaudomis iš karto pradėjus turtą naudoti. 
 
2.8. Įstaigos atsargoms priskiriamas turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius 
metus. Įsigijimo metu atsargos buhalterinėje apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose 
atvaizduojamos įsigijimo savikaina. Skaičiuojant atsargų įsigijimo (pasigaminimo) savikainą prie 
pirkimo kainos pridedamos su įsigijimu (pasigaminimu) susijusios tiesioginės išlaidos. Į atsargų 
įsigijimo savikainą pridėtinės vertės mokestis neįskaitomas. Nurašant atsargas, jos įkainojamos 
naudojant FIFO metodą. 
 
2.9. Operacijos užsienio valiuta  įvertinamos pagal Lietuvos banko skelbiamus euro ir užsienio 
valiutų santykius. Teigiama/ neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka atitinkamai priskiriama prie 
Įstaigos finansinės veiklos pajamų /sąnaudų. 
 
2.10. Įstaigos pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik Įstaigos 
ekonominės naudos padidėjimas. Pajamos už valomas naftos produktais užterštas pavojingas atliekas 
pripažįstamos ne jas priėmus, bet jas išvalius. Priėmus pavojingas atliekas apskaitoje fiksuojamos 
ateinančių laikotarpių pajamos, o balanse parodoma gautų išankstinių mokėjimų straipsnyje. 
Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dalis ateinančių laikotarpių pajamų tenkanti išvalytam 
gruntui pripažįstama pajamomis. Tikroji paslaugų ar prekių vertė, nuolaidos, bei grąžinimų vertė 
nustatoma Įstaigos ir kliento susitarimu.  
 
2.11.  Įstaigos sąnaudos pripažįstamas vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo 
ataskaitinių laikotarpiu, kai uždirbamas su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ar ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, 
kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su per ataskaitinį 
laikotarpį uždirbtomis pajamomis, bet skirtos būsimųjų laikotarpių pajamoms uždirbti, apskaitoje 
registruojamos ir finansinėse atskaitose pateikiamos kaip išankstiniai apmokėjimai. Tais atvejais, kai 
per ataskaitinį laikotarpį turėtų išlaidų neįmanoma susieti su konkrečių pajamų uždirbimu ir 
ateinančiais laikotarpiais jos neuždirbs pajamų, šios išlaidos pripažįstamos Įstaigos sąnaudomis tą 
laikotarpį, kurį buvo patirtos. Sąnaudų dydis nustatomas tikrąja verte.  
 
2.12.     Pelnas, uždirbtas iš įstaigoje vykdomos komercinės veiklos,  apmokestinamas 15 proc. pelno 
mokesčio tarifu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymais. 2019-aisiais metais 
taikomas tas pats 15 proc. pelno mokesčio tarifas. 
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Aiškinamasis raštas 
(visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenustatyta kitaip) 

 
3. PASTABOS 

 
1 PASTABA:    PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 
 

   

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis  

Pagrindinės veiklos pajamos     
Atliekų valymo pajamos   982 796 827 964 
Ekologinių projektų pajamos   231 174 96 105 
Konsultacijų ir laboratorinių tyrimų pajamos   17 909 6 661 
Pagrindinės veiklos kitos pajamos   10 109 12 192 
Finansinės veiklos pajamos   8 031 10 361 
Finansavimo pajamos   - 5 248 

Viso pagrindinės veiklos pajamų     1 250 019 958 531 

 
 
 
 2 PASTABA: PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 
 

   

Ataskaitinis 
laikotarpis 

Praėjęs ataskaitinis 
laikotarpis 

Pagrindinės veiklos sąnaudos     
Suteiktų paslaugų savikaina                   772 705                     618 612 
Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios 
sąnaudos      147 427   124 199 
Patalpų išlaikymo sąnaudos   3 526 2 776 
Transporto išlaikymo sąnaudos   1 580 2 250 
Mokesčių, leidimų ir rinkliavų sąnaudos   3 420 3 683 
Nusidėvėjimas ir amortizacija   11 511 12 311 
Audito ir konsultacijų sąnaudos   9 520 1 910 
Kanceliarinės sąnaudos     
     
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos   17 638 13 609 
Suteikta parama     30 515 - 

Viso bendrųjų ir administracinių sąnaudų   997 842   779 350 
 
 
Per ataskaitinį laikotarpį suteikta parama pinigais : 
 

Gavėjas                                                                                                                         Suma  

  

 
Juridiniai asmenys 
    1. Lietuvos šaulių sąjunga                                                                                          1 000        

 

    2. Žaliuojanti Vilnija                                                                                                  2 000                        
    3. VU (Botanikos sodas)                                                                                            3 500  
    4. Energijos taupymo priemonės                                                                                3 000  
    5. Ekologinio švietimo centras                                                                                   2 000 
    6. Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla                                                          2 000 
    7. Asociacija „Savarankiškas gyvenimas“                                                                 3 000 
    8. Lopšelis – darželis „Sadutė“                                                                                     500 
    9. Vaikų meninė studija „Diemedis“                                                                            500 
  10. Vaikų ir paauglių socialinis centras                                                                       1 500                                                                       
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                                                     Aiškinamasis raštas 
                                             (visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenustatyta kitaip) 
 
 
             11. RV agentūra                                                                                                              2 985 
              12. Marijampolės profesinio rengimo centras                                                                4 350 
              13. Trakų rajono Paluknio „Medeinos“ gimnazija                                                         1 180 
              14. Terra Publica VŠĮ                                                                                                     1 500 
              15. Leidykla „Lututė“ VŠĮ                                                                                                 800 
              16. Saulašarė VŠĮ                                                                                                               700 
 

    Viso suteikta paramos:    30 515 
 
 
3 PASTABA: ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS 
 

Rodikliai 
Patentai, 
licencijos 

Programinė 
įranga 

Kitas 
nematerialus 

turtas 
Iš viso 

Likutinė vertė 2019 12 31 2 834 0 836 

Įsigijimo savikaina     

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

35435 8343 1448 45226 

Finansinių metų pokyčiai:     

- turto įsigijimas     

- perleistas ir nurašytas 
turtas (-) 

-28079   -28079 

- perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą + / (-) 

    

Finansinių metų pabaigoje 7356 8343 1448 17147 

Nusidėvėjimas     

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

35433 7509 1448 44390 

Finansinių metų pokyčiai:     

- finansinių metų 
nusidėvėjimas 

0 705 0 705 

- atstatantys įrašai (-)     

- kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimas (-) 
-28078   -28078 

- perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą + / (-) 

    

Finansinių metų pabaigoje 7355         8214 1448 17017 

Likutinė vertė 2020 12 31 1 129 0 130 
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                                                     Aiškinamasis raštas 
                                             (visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenustatyta kitaip) 
 
 
4 PASTABA: ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS 
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Rodikliai 
Pastatai 

ir 
statiniai 

Mašinos ir 
įrengimai 

Transporto 
priemonės 

Kita įranga, 
prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Investicinis 
 turtas                 Iš viso 

Likutinė vertė 2019 12 31 197063 26441 11409 28840                      263753 

Įsigijimo savikaina      

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

504146 292153 149601 271419                    1217319 

Finansinių metų pokyčiai:      

- turto įsigijimas   8300 1174  40105                         49579 

- perleistas ir nurašytas 
turtas (-) 

 -23203  -2808                        -26011 

- perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą + / (-) 

-78151        78151                  - 

Finansinių metų 
pabaigoje 

434295 270124 149601 308716 78151        1240887 

Nusidėvėjimas      

Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 

307083 265712 138192 242579                         953566 

Finansinių metų pokyčiai:      

- finansinių metų 
nusidėvėjimas 

30982 9248 6507 11542                          58279 

- atstatantys įrašai (-)      

- kitiems asmenims 
perleisto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimas (-) 

 -23202  -2807                       -26009 

- perrašymai iš vieno 
straipsnio į kitą + / (-) 

-38061       38061                   - 

Finansinių metų 
pabaigoje 

300004 251758 144699 251314    38061           985836 

Likutinė vertė 2020 12 31 134291 18366 4902 57402    40090           255051 



                                                     Aiškinamasis raštas 
                                             (visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenustatyta kitaip) 
 
5 PASTABA: ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 
 

   
    Ataskaitinis   

laikotarpis 
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
Atsargos:                         13 261                       11 284 
Kuras, degalai    5 958 4 612 
Knygos, leidiniai, spaudiniai   1 366 2 966 
Laboratorijos priemonės   1 159 1 453 
Medžiagos, žaliavos   4 778 2 253 
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos:   10 491 78 129 
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams   5 044 5 265 
Būsimųjų laikotarpių sąnaudos   5 447 72 864 
Nebaigtos vykdyti sutartys   1 579 - 

Viso      25 331 89 413   
 
 
6 PASTABA: GAUTINOS SUMOS  
 

   
    Ataskaitinis   

laikotarpis 
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
Pirkėjų įsiskolinimas    338 572 84 353 
Rezervuotos lėšos pagal garantijų sutartį   512 088 73 099 
Sukauptos gautinos pajamos   14 022 8 568 
Kitos gautinos sumos   581 - 

Viso gautinų sumų      865 253 166 020   
 
 
7 PASTABA: TERMINUOTI INDĖLIAI 

   
Ataskaitinis 

laikotarpis 
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
Terminuoti indėliai bankų sąskaitose 
(terminas ilgesnis kaip 3 mėn.)   103 655                      407 618 

Iš viso    103 655                       407 618 

                                                                
 
8 PASTABA: PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

   
Ataskaitinis 

laikotarpis 
Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis 
Pinigai bankų sąskaitose   1 604 630                   1 061 338 

Iš viso    1 604 630                    1 061 338 
                                                                

 
 
9 PASTABA: DALININKŲ KAPITALAS 
 
Vienintelis viešosios įstaigos dalininkas – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, kurio įnašas yra 290 EUR. 
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                                                          Aiškinamasis raštas 
(visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenustatyta kitaip) 

 
 
10 PASTABA: REZERVAI  
 
Kiti rezervai 
 
 

2020 m. liepos 28 d. dalininko įsakymu patvirtintame pelno panaudojimo plane pelno dalis suma 462 880 EUR paskirta į 
rezervą, tokiu būdu jo panaudojimas apribojamas, ir numatyta panaudoti sekančiai : 
 
       eksperimentinei veiklai – 18 350; 
       ekologiniam švietimui, leidinių rengimui, leidybai ir ekologinio požiūrio ugdymui – 42 000; 
       gamybinių pajėgumų stiprinimui – 380 000; 
       aplinkosauginei veiklai – 3 500. 
        
 
11 PASTABA: MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 
 
Įmonės įsipareigojimų būklė 2020 m. gruodžio 31 dienai: 
 

 

 
Skolos ar jų dalys, apmokėtinos per vienerius finansinius 

metus 
    
Gauti išankstiniai apmokėjimai          1 515 428   

Skolos tiekėjams 3 013   

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai(atostoginių 
kaupiniai) 

56 874   

Kitos mokėtinos sumos: 46 339   

  mokėtinas pelno mokestis 18 000   

  mokėtinas PVM 25 818   

  mokėtinas NT ir ŽN mokestis 309   

  sukauptos sąnaudos 2 008   

  kita 204   

VISO 1 621 654   

 
 
Įmonės įsipareigojimų būklė 2019 m. gruodžio 31 dienai: 
 

  

 
Skolos ar jų dalys, apmokėtinos per vienerius finansinius          

metus 
 

   

Gauti išankstiniai apmokėjimai                                          1 375 632  

Skolos tiekėjams                                               57 045  

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai(atostoginių 
kaupiniai) 

                                              61 749  

Kitos mokėtinos sumos:                                                 1 529  

  mokėtinas NT ir ŽN mokestis                                                    363  

  Kita                                                                              1 166  

  VISO                                                                                                                            1 495 955 
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                                                        Aiškinamasis raštas 
(visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenustatyta kitaip) 

 
   

 
12 PASTABA: POBALANSINIAI ĮVYKIAI 
 
Nutraukus panaudos sutartį su Aplinkos apsaugos agentūra, 2021 m. sausio 12 d. pasirašytas  nekilnojamojo turto 
perdavimo – priėmimo aktas, kurio pagrindu viešoji įstaiga „Grunto valymo technologijos“ įregistravo nuosavybės teisę į 
anksčiau pagal panaudos sutartį naudotus pastatus adresu Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Birbinčių g. 59. 
Įstaigai pastatai perduoti kaip turtinis įnašas ir vienintelio dalininko įstaigoje Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 
įnašas padidėjo iki 166 490 Eur.  
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