
Eil. Nr. STRAIPSNIAI 2017 m. Paaiškinimai

1 2 3 4

I. PAJAMOS iš REGULIUOJAMOS VEIKLOS verslo vienetų: 1 891,14109

I.1. Atsiskaitomųjų  apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 208,69732 4 priedo 7 eilutės 6 stulpelis 

I.2. Geriamojo vandens tiekimo veiklos 811,62925 4 priedo 7 eilutės 7-9 stulpeliai 

I.3. Nuotekų tvarkymo veiklos, iš šio skaičiaus: 864,06369 4 priedo 7 eilutės 10-14 stulpeliai 

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

I.3.2. pajamos už buitinių ir gamybinių nuotekų tvarkymą, iš šio skaičiaus: 819,88247

I.3.2.1.           pajamos už buitinių ir gamybinių nuotekų surinkimą 347,69030

I.3.2.2.           pajamos už buitinių ir gamybinių nuotekų valymą (be padidėjusios taršos) 430,71850

I.3.2.3.           pajamos už dumblo tvarkymą (be kitų bendrovių atvežto nuotekų dumblo) 41,47367

I.3.3. pajamos už padidėjusią ir savitąją taršą 31,12482

I.3.4. pajamos už kitų bendrovių atvežtą tvarkyti nuotekų dumblą 0,00000

I.3.5. paviršinių nuotekų tvarkymo, jei yra atskirtas paviršinių nuotekų tvarkymo turtas 0,00000 4 priedo 7 eilutės 13 stulpelis 

I.3.6. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis 13,05640 4 priedo 7 eilutės 14 stulpelis 

I.4. Priskirtos reguliuojamos veiklos turto nuomos pajamos (50 proc.) 6,75083 4 priedo 8 eilutės 5 stulpelis

II. REGULIUOJAMOS VEIKLOS verslo vienetų PARDAVIMO SAVIKAINA: 1 685,15

II.1. Tiesioginės sąnaudos: 1 681,33 4 priedo 1 eilutės 6-14 stulpeliai bei 14 priedo 1 eilutė

II.1.1. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo veiklos 174,19 4 priedo 1 eilutės 6 stulpelis

II.1.2. Geriamojo vandens tiekimo 703,36 4 priedo 1 eilutės 7-9 stulpeliai

II.1.3. Nuotekų tvarkymo, iš šio skaičiaus: 803,77 4 priedo 1 eilutės 10-14 stulpeliai

II.1.3.1. nuotekų surinkimo 339,85 4 priedo 1 eilutės 10 stulpelis

II.1.3.2. nuotekų valymo 420,22 4 priedo 1 eilutės 11 stulpelis

II.1.3.3. dumblo tvarkymo 29,40 4 priedo 1 eilutės 12 stulpelis

II.1.3.4. paviršinių nuotekų tvarkymo, jei yra atskirtas paviršinių nuotekų tvarkymo turtas 0,00 4 priedo 1 eilutės 13 stulpelis

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 3 priedas

Ūkio subjektas: UAB "Giraitės vandenys"
Ataskaitinis laikotarpis: 2017-01-01 - 2018-01-01

Ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaita



II.1.3.5. nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis sąnaudos 14,30 4 priedo 1 eilutės 14 stulpelis

II.2. Netiesioginės veiklos sąnaudos priskirtos pagal 4 priedą I-III verslo vienetams 3,82 4 priedo 2 eilutės 5 stulpelis 

III. REGULIUOJAMOS VEIKLOS verslo vienetų BENDRASIS PELNAS 205,99

IV.
BENDROSIOS (ADMINISTRACINĖS) VEIKLOS SĄNAUDOS, PRISKIRTOS PAGAL 
4 PRIEDĄ I-III verslo vienetams

268,20 4 priedo 5 eilutės 5 stulpelis 

V. VANDENTVARKOS (I-III verslo vienetų) VEIKLOS PELNAS -62,21

VI. KITOS REGULIUOJAMOS VEIKLOS verslo vienetas 0,00

VI.1. Kitos reguliuojamos veiklos verslo vieneto pajamos 0,00 4 priedo 7 eilutės 15 stulpelis 

VI.2. Kitos reguliuojamos veiklos verslo vieneto sąnaudos: 0,00 4 priedo 6 eilutės 15 stulpelis 

VI.2.1. Tiesioginės veiklos sąnaudos 0,00 4 priedo 1 eilutės 15 stulpelis

VI.2.2. Netiesioginės veiklos sąnaudos priskirtos pagal 4 priedą IV verslo vienetui 0,00 4 priedo 2 eilutės 15 stulpelis

VI.2.3. Bendrosios (administracinės) sąnaudos priskirtos pagal 4 priedą IV verslo vienetui 0,00 4 priedo 5 eilutės 15 stulpelis

VII. KITOS VEIKLOS (nereguliuojamos veiklos) verslo vienetas 9,70

VII.1. Kitos veiklos (nereguliuojamos veiklos) verslo vieneto pajamos, iš šio skaičiaus: 9,70 4 priedo 7 eilutės 16 stulpelis

VII.1.1. pajamos už paviršinio vandens naudojimą 0,00

VII.1.2. pajamos už biodujas (arba iš jų gautą produktą) 0,00

VII.1.3. pajamos už parduodamą sutvarkytą dumblą 0,00

VII.1.4. ilgalaikio turto perleidimo pelnas 1,00

VII.1.5. trumpalaikio turto pardavimas 0,00

VII.1.6. vandens laboratorijos teikiamų paslaugų pajamos 0,00

VII.1.7. nuotekų laboratorijos teikiamų paslaugų pajamos 0,00

VII.1.8. kitos vandens tiekimo padalinių pajamos 6,75

VII.1.8.1           iš jų: reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos pajamos 6,75

VII.1.9. kitos nuotekų tvarkymo padalinių pajamos 0,00

VII.1.9.1           iš jų: reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos pajamos 0,00

VII.1.10. kitos netiesioginių padalinių pajamos 1,95

VII.1.10.1.           iš jų: reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos pajamos 0,00

VII.1.11. įrengimų remonto padalinio pajamos 0,00

VII.1.12. energetikos padalinio pajamos 0,00

VII.1.13. kitų netiesioginių padalinių pajamos 0,00

VII.1.14. metrologinės patikros ir kitos pardavimo padalinio pajamos 0,00

VII.1.15. projektavimo darbų ir kitos administracinės pajamos 0,00

VII.1.15.1           iš jų: reguliuojamoje veikloje naudojamo turto nuomos pajamos 0,00



VII.2. Kitos veiklos (nereguliuojamos veiklos) verslo vieneto sąnaudos, iš šio skaičiaus: 0,00 4 priedo 6 eilutės 16 stulpelis

VII.2.1. Tiesioginės veiklos sąnaudos, iš šio skaičiaus: 0,00 4 priedo 1 eilutės 16 stulpelis

VII.2.1.1. sąnaudos už paviršinio vandens naudojimą 0,00

VII.2.1.2. sąnaudos iš parduotų biodujų (arba iš jų gauto produkto) 0,00

VII.2.1.3. sąnaudos iš parduodamo sutvarkyto dumblo 0,00

VII.2.1.4. parduoto ilgalaikio turto perleidimo nuostolis 0,00

VII.2.1.5. parduoto trumpalaikio turto savikaina 0,00

VII.2.1.6. teikiamų kitų paslaugų sąnaudos 0,00

VII.2.2. Netiesioginės veiklos sąnaudos priskirtos pagal 4 priedą V verslo vienetui 0,00 4 priedo 2 eilutės 16 stulpelis

VII.2.3. Bendrosios (administracinės) sąnaudos priskirtos pagal 4 priedą V verslo vienetui 0,00 4 priedo 5 eilutės 16 stulpelis

VIII. FINANSINĖ VEIKLA 10,28

VIII.1. Pajamos, iš šio skaičiaus: 5,98

VIII.1.1. delspinigių ir palūkanų iš pirkėjų pajamos 3,07

VIII.1.2. baudų pajamos 0,00

VIII.1.3. investicijų perleidimo pelnas 0,00

VIII.1.4. finansinio turto pajamos 0,00

VIII.1.5. kitos pajamos 2,91

VIII.1.5.1. iš jų:               valiutų kursų įtaka 0,00

VIII.2. Sąnaudos, iš šio skaičiaus: -4,30

VIII.2.1.  vandentvarkos reikmėms paskolų palūkanos 0,00

VIII.2.1.1. iš jų:            į vandens ūkį investuotų paskolų 0,00

VIII.2.1.2.                   į nuotekų tvarkymo ūkį investuotų paskolų 0,00

VIII.2.2. apyvartinėms lėšoms 7,04

VIII.2.3. sumokėti delspinigiai, baudos 1,02

VIII.2.4. kitos sąnaudos -12,35

VIII.2.4.1. iš jų:                 valiutų kursų įtaka 0,00

IX. NEPASKIRSTYTINOS SĄNAUDOS -21,71
14 priedo I dalies sąnaudos, be 14 priedo I.2, I.16 - I.18 eilučių 

sąnaudų ir I.19 eilutės finansinių-investicinių sąnaudų

X. YPATINGOJI VEIKLA 0,00

X.1. PAGAUTĖ 0,00

X.2. NETEKIMAI 0,00

XI. BENDROVĖS PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -20,52 V+VI+VII+VIII-IX+X

XII. BENDROVĖS GRYNASIS PELNAS -20,52


