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UAB „Tezaurus auditas“

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
UAB „TOKSIKA“ AKCININKAMS
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Sąlyginė nuomonė
Atlikome UAB „Toksika“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą
dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita,
aiškinamasis raštas, įskaitant svarbių apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos, išskyrus mūsų išvados „Sąlyginės nuomonės pagrindas“ skyriuje
apibūdintų dalykų poveikį, visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo tikrą ir teisingą Įmonės 2016 m. gruodžio 31
d. finansinę būklę ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal verslo apskaitos
standartus.
Sąlyginės nuomonės pagrindas
UAB „Toksika“ 2014.11.06 d. pripažino 2,5 mln. EUR finansinės veiklos pajamų pagal pateiktą pretenziją dėl rangovo
laiku neatliktų darbų, o pretenzijos sumą užskaitė kaip vienarūšį priešpriešinį reikalavimą su įsipareigojimo Rangovui
suma. Rangovas su pateikta pretenzija nesutinka. Mūsų vertinimu, egzistuoja neapibrėžtumas dėl galimo ginčo
sprendimo teisme ir iš to galinčių atsirasti pasekmių, kurios turėtų įtakos įmonės finansinėse ataskaitose atvaizduotų
pajamų ir skolų dydžiams.
Bendrovė 2015 metais pripažino 0,3 mln. EUR gautiną sumą bei sąnaudų kompensavimą iš Rangovo dėl netinkamai
veikiančio deginimo įrengimo ir vienašališkai užskaitė dalį skolos. Mūsų vertinimu, egzistuoja rizika, kad Rangovas
nesutinka su tokiu vienašaliu skolos užskaitymu ir gali reikalauti grąžinti skolą.
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Esame nepriklausomi nuo
Įmonės pagal etikos reikalavimus, kurie taikomi mūsų atliekamam auditu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, ir
įvykdėme kitus reikalavimus, susijusius su šiais reikalavimais. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra
pakankami ir tinkami mūsų sąlyginei nuomonei pagrįsti.
Dalyko pabrėžimas
Atkreipiame dėmesį į Įmonės finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 2 pastabą, kurioje konstatuota, kad Bendrovė
ataskaitiniu laikotarpiu atliko pavojingų atliekų deginimo įrenginio turto vertinimą su tikslu jį įkeisti, pateikiant
ataskaitas bankui. Bendrovė apskaitoje neatvaizdavo šio turto balansinės vertės ir turto vertintojų įvertintos turto rinkos
vertės skirtumo. Bendrovė ilgalaikį materialųjį turtą apskaito įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą. 23-iasis verslo apskaitos standartas „Turto vertės sumažėjimas“ reikalauja turto balansinę vertę
sumažinti iki jo atsiperkamosios vertės, jei pastaroji yra mažesnė. Bendrovė apskaičiavo turto naudojimo vertę ir gavo,
kad ji yra didesnė už tikrąją turto vertę atėmus pardavimo išlaidas, o todėl Bendrovė apskaitoje neatvaizdavo šio turto
balansinės vertės ir turto vertintojų įvertintos turto rinkos vertės skirtumo. Dėl šio dalyko mūsų nuomonė yra
besąlyginė.
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Atkreipiame dėmesį į Įmonės finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 21 pastabą, kurioje nurodyta, kad laiku nebuvo
pabaigta pavojingų atliekų deginimo įrenginio, kurio statyba didžiąja dalimi finansuojama iš Europos Sąjungos lėšų,
statyba. Mūsų nuomone, egzistuoja reikšmingas neapibrėžtumas, jog dėl pradelstų įsipareigojimų Europos Komisija
gali atlikti pažeidimo tyrimą ir priimti sprendimą sugrąžinti dalį ar visas projektui „Pavojingų atliekų šalinimas
Lietuvoje“ skirtas lėšas. Balanso dieną nebuvo suformuotas atidėjinys nuostoliams, dėl finansavimo lėšų, pripažintų
netinkamomis finansuoti, padengti. Dėl šio dalyko mūsų nuomonė yra besąlyginė.
Atkreipiame dėmesį į Įmonės finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 22 pastabą, kurioje paaiškinta veiklos tęstinumo
taikymo prielaida. 2016 m. gruodžio 31 d. Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai viršijo trumpalaikį turtą 557,6 tūkst.
EUR suma, o tuomet pasibaigusiais metais Bendrovė patyrė 306,5 tūkst. EUR nuostolių. Šios aplinkybės rodo, kad
esama reikšmingų neapibrėžtumų dėl Įmonės veiklos tęstinumo. Dėl šio dalyko mūsų nuomonė yra besąlyginė.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir
mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo
išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra reikšmingų
neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra
kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes
turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas.
Vadovybė atsako už finansinių ataskaitų parengimą pagal verslo apskaitos standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia,
vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina)
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai
vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba turi kitų realių alternatyvų taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos
dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai
aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą,
kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima
pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio skepticizmo
principo. Mes taip pat:


Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, suplanavome
ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei
pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų
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neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.


Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.



Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių
atskleidimų pagrįstumą.



Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais
įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų
abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas
egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba,
jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais,
kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės
toliau tęsti savo veiklos.



Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse
ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei
reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatėme audito metu.
Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
Be to, mes perskaitėme toliau pateiktą Įmonės 2016 metų metinį pranešimą, ir nepastebėjome jokių reikšmingų į ją
įtrauktos finansinės informacijos neatitikimų Įmonės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinėms ataskaitoms.
Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra Rimas Butkevičius.
Auditorius Rimas Butkevičius
2017 m. kovo 3 d., Vilnius
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000036
UAB „Tezaurus auditas“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001211

4

UAB „TOKSIKA“
Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2017 m. kovo 1 d.
BALANSAS
2016 M. GRUODŽIO 31 D.
TURTAS
A.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.6.1.
II.6.2.
II.7.
III.
III.1.
III.2.
III.3.
III.4.
III.5.
III.6.
III.7.
III.8.
III.9.
IV.
IV.1.
IV.2.
IV.3.
B.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
III.
III.1.
III.2.
IV.
C.

ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Prestižas
Programinė įranga
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir
panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas
Sumokėti avansai
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Investicinis turtas
Žemė
Pastatai
Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos
(gamybos) darbai
FINANSINIS TURTAS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Paskolos įmonių grupės įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos
Asocijuotųjų įmonių akcijos
Paskolos asocijuotosioms įmonėms
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos
Ilgalaikės investicijos
Po vienų metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Biologinis turtas
Kitas turtas
TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Sumokėti avansai
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų skolos
Įmonių grupės įmonių skolos
Asocijuotųjų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
Trumpalaikes investicijos
Terminuoti indėliai
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR
SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTAS IŠ VISO:

PASTABOS
NR.

1

2016.12.31

2015.12.31

EUR
28.991.237
15.775

EUR
30.636.266
3.502

1.685

3.502

14.090
2

3

4
5

6

28.813.999
46.377
28.253.718
12.647
84.575
329.599
0

30.632.764
46.377
29.890.560
17.049
172.309
380.393
0

87.083
0

126.076
0

161.463

0

161.463
773.057
123.282
114.247

685.575
122.889
119.997

9.035
627.222
362.580

2.892
450.565
185.923

264.642
3.051
3.051

264.642
3.051
3.051

19.502

109.070

53.660
29.817.954

31.088
31.352.929
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UAB „TOKSIKA“
Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2017 m. kovo 1 d.
BALANSAS (tęsinys)
2016 M. GRUODŽIO 31 D.
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
D.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
II.
III.
IV.
III.1.
III.2.
III.3.
V.
IV.1.
IV.2.
E.
F.
I.
II.
III.
G.
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.
I.8.
II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.
II.9.
II.10.
H.

NUOSAVAS KAPITALAS
KAPITALAS
Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
Savos akcijos, pajai (-)
AKCIJŲ PRIEDAI
PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis)
kapitalas
Savoms akcijoms įsigyti
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
DOTACIJOS SUBSIDIJOS
ATIDĖJINIAI
Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
Mokesčių atidėjiniai
Kiti atidėjiniai
MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai
SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ
LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ
VISO:

PASTABOS
NR.
7

8
9

10

2016.12.31

2015.12.31

EUR
5.515.509
6.539.757
6.539.757

EUR
5.821.997
6.539.757
6.539.757

37.507

37.507

37.507
(1.061.755)
(306.488)
(755.267)
21.210.736
1.058.929

37.507
(755.267)
(515.757)
(239.510)
22.502.504
811.671

1.058.929
2.027.580

811.671
2.216.757

696.930

1.373.909

696.930

1.373.909

1.330.650

842.848

1.071.517
474

634.248
160

75.272

85.345

112.866
70.521

107.823
7.275

5.200

7.997

29.817.954

31.352.929

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr. buhalterė

Valerija Greičiuvienė
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UAB „TOKSIKA“
Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2017 m. kovo 1 d.
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
STRAIPSNIS

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Kitos veiklos rezultatai
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir
asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės
sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
PELNO MOKESTIS
GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

PASTABOS
NR.

13
14

15
16

2016.01.012016.12.31
EUR

2015.01.012015.12.31
EUR

2.237.690
(1.422.701)

1.825.873
(967.665)

814.989

858.208

(1.081.796)
39.855

(948.540)
24.292

42

17

(79.536)
(306.488)

(449.759)
(515.757)

(306.488)

(515.757)

18

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr. buhalterė

Valerija Greičiuvienė
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UAB „TOKSIKA“
Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2017 m. kovo 1 d.
NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
STRAIPSNIS

1. LIKUTIS 2014.12.31
2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas
4. PERSKAIČIUOTAS LIKUTIS
2014.12.31
5. Ilgalaikio materialiojo turto
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
6. Veiksmingos apsidraudimo
priemonės vertės padidėjimas
(sumažėjimas)
7. Savų akcijų įsigijimas
(pardavimas)
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)
10. Dividendai
11. Kitos išmokos
12. Sudaryti rezervai
13. Panaudoti rezervai
14. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas) arba pajininkų įnašai
(pajų grąžinimas)
15. Kitas įstatinio arba pagrindinio
kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)
16. Įnašai nuostoliams padengti
17. LIKUTIS 2015.12.31

Apmokėtas
įstatinis
kapitalas
arba
pagrindinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Savos
akcijos
(-)

Perkainojimo rezervas
Ilgalaikio
materialiojo
turto

Finansinio
turto

Įstatymo numatyti
rezervai
Privalomasis
Savoms
arba
akcijoms
atsargos
įsigyti
(rezervinis)
kapitalas

6.531.188

Kiti
rezervai

Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostoliai)

37.507

(239.510)

IŠ VISO:

6.329.185
0
0

6.531.188

0

0

0

0

0

0

37.507

(239.510)

6.329.185

0
0
0
0
(515.757)

(515.757)
0
0
0
0

0
8.569
6.539.757

0

0

0

0

0

0

37.507

(755.267)

8.569
0
5.821.997
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA (tęsinys)
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
STRAIPSNIS

Apmokėtas
įstatinis
kapitalas
arba
pagrindinis
kapitalas

Akcijų
priedai

Savos
akcijos
(-)

Perkainojimo rezervas
Ilgalaikio
materialiojo
turto

Finansinio
turto

Įstatymo numatyti
rezervai
Privalomasis
Savoms
arba
akcijoms
atsargos
įsigyti
(rezervinis)
kapitalas

Kiti
rezervai

18. Ilgalaikio materialiojo turto
vertės padidėjimas (sumažėjimas)
19. Veiksmingos apsidraudimo
priemonės vertės padidėjimas
(sumažėjimas)
20. Savų akcijų įsigijimas
(pardavimas)
21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)
23. Dividendai
24. Kitos išmokos
25. Sudaryti rezervai
26. Panaudoti rezervai
27. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas) arba pajininkų įnašai
(pajų grąžinimas)
28. Kitas įstatinio arba pagrindinio
kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)
29. Įnašai nuostoliams padengti
30. LIKUTIS 2016.12.31

Nepaskirstytasis
pelnas
(nuostoliai)

IŠ VISO:

0

0
0
0
(306.488)

(306.488)
0
0
0
0

0
0
0
6.539.757

0

0

0

0

0

0

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr. buhalterė

Valerija Greičiuvienė

37.507

(1.061.755)

5.515.509
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
STRAIPSNIAI

I.
I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.2.
I.2.1
I.2.2.
I.2.3
I.2.4

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Atskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)
Pinigų įplaukos iš klientų
Kitos įplaukos
Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams (su pvm)
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais
Sumokėti į biudžetą mokesčiai
Kitos išmokos
GRYNIEJIPAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

II.
II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.
II.9.

INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas
Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas
Ilgalaikių investicijų įsigijimas
Ilgalaikių investicijų perleidimas
Paskolų suteikimas
Paskolų susigrąžinimas
Gauti dividendai, palūkanos
Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas
Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas
GRYNIEJI INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

III.
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
III.1.4.
III.2.
III.2.1.
III.2.1.1.
III.2.1.2.
III.2.2.
III.2.2.1.
III.2.2.2.
III.2.2.3.
III.2.2.4
III.2.3.
III.2.4.
III.2.5.
III.2.6.

FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI
Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais
Akcijų išleidimas
Savininkų įnašai nuostoliams padengti
Savų akcijų supirkimas
Dividendų išmokėjimas
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais
Finansinių skolų padidėjimas
Paskolų gavimas
Obligacijų išleidimas
Finansinių skolų sumažėjimas
Paskolų grąžinimas
Obligacijų supirkimas
Sumokėtos palūkanos
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai
Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai
GRYNIEJI FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI

IV.

Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų
ekvivalentų likučiui
GRYNASIS PINIGŲ SRAUTŲ PADIDĖJIMAS
(SUMAŽĖJIMAS)

V.
VI.
VII.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje

2016.01.012016.12.31
EUR

2015.01.012015.12.31
EUR

2.561.686
2.541.627
20.059
(2.152.232)
(903.951)
(744.355)
(406.637)
(97.289)
409.454

2.568.010
2.158.178
409.832
(2.494.192)
(1.517.014)
(780.760)
(107.322)
(89.096)
73.818

(258.169)
61.000

(103.903)
(882.911)

0

41

(197.169)

(986.773)

0

0

(301.853)
492.376
492.376

(38.402)
531.454
531.454

(791.023)
(724.027)

(564.770)
(479.430)

(58.650)
(8.346)

(79.650)
(5.690)

(3.206)
(301.853)

(5.086)
(38.402)

(89.568)

(6)
(951.363)

109.070
19.502

1.060.433
109.070

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr. buhalterė

Valerija Greičiuvienė
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.
1. BENDROJI DALIS
UAB „Toksika“ (toliau – Bendrovė), kodas 244670310, adresas Kuro g. 15, Vilnius. Bendrovė
įregistruota 1992 m. lapkričio 10 d. Duomenys apie juridinį asmenį kaupiami ir saugomi LR Juridinių
asmenų registre.
2004 m. liepos 1 d. įvykdytas UAB „Toksika“, UAB „Alytaus regiono pavojingų atliekų aikštelė“,
UAB „Klaipėdos toksika“, UAB „Švarus Vilnius“ sujungimas reorganizavimo būdu. UAB „Toksika“ tęsia
savo veiklą su pagrindine įmone Vilniuje ir filialais Alytuje (Takniškių km., Alytaus rajonas), Klaipėdoje
(Ketvergių g. 11, Dumpių km., Priekulės seniūnija, Klaipėdos rajonas), Šiauliuose (Jurgeliškių km., Šiaulių
km. sen., Šiaulių rajonas).
Bendrovės įstatuose numatyta šį pagrindinė veikla:
– sukurti potencialiai pavojingų atliekų tvarkymo sistemą;
– rinkti ir sandėliuoti pavojingas atliekas, perdirbti, šalinti ir prekiauti šiomis atliekomis.
Veiklos kodas 3822.
Bendrovės įstatinis kapitalas perskaičiuotas į eurus vadovaujantis 2014 m. spalio 14 d. Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių
nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu Nr. XII-1223 yra 6 539 756,65
Eur.
Pagrindinis Bendrovės akcininkas yra valstybė. Akcijų valdytojas yra Ūkio ministerija, patikėjimo teise
valdanti 92,51 % akcijų. Likusios akcijos priklauso savivaldybėms (5,64 %), juridiniams asmenims (1,71 %),
fiziniams asmenims (0,14 %).
2016 m. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius Bendrovėje buvo 56 darbuotojai, 2015 m. – 57
darbuotojai
2. APSKAITOS POLITIKA
Bendrovės 2016 m. finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos buhalterinės
apskaitos įstatymu, jo nuostatomis ir apskaitą reglamentuojančiais norminiais aktais, Įmonių finansinės
atskaitomybės įstatymu ir Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartais (VAS).
Bendrovės ataskaitiniai finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Skaičiai
finansinėse ataskaitose yra pateikti eurais.
Bendrovė sistemingai taikė apskaitos principus, kurie yra tokie patys kaip ir ankstesniais metais.
Rengdama finansines ataskaitas pagal VAS, vadovybė turi atlikti skaičiavimus ir įvertinimus
prielaidoms, kurios daro įtaką apskaitos principų taikymui bei su turtu ir įsipareigojimais, pajamomis ir
išlaidomis susijusiems skaičiams. Įvertinimai ir su jais susijusios prielaidos yra pagrįsti ankstesne patirtimi ir
kitais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas ir kurių rezultatų pagrindu yra daroma išvada dėl turto ir
įsipareigojimų likutinių verčių, apie kurias negalima spręsti iš kitų šaltinių. Faktiniai rezultatai gali skirtis
nuo apskaičiavimų.
Rengiant finansines ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t. y. numatoma, kad
Bendrovė ir ateityje galės tęsti savo veiklą.
Bendrovės apskaitos politika yra tokia:
– apskaita tvarkoma atliekant dvejybinį įrašą;
– apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą, o prireikus ir
eurą, ir kitą užsienio valiutą;
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–
–
–

ūkiniai įvykiai ir ūkinės operacijos, kurių atlikimas ar įforminimas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka susijęs su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal Lietuvos banko
nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio ar ūkinės operacijos atlikimo dieną;
apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.

Sandoriai užsienio valiuta
Operacijos užsienio valiuta įvertinamos eurais operacijos dieną esančiu valiutos keitimo kursu.
Gautinos ir mokėtinos sumos ir piniginės lėšos užsienio valiuta įvertinamos eurais balanso sudarymo dieną
esančiu valiutos keitimo kursu. Valiutos kurso pasikeitimo skirtumai, atsiradę įvykdžius šias operacijas,
apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.
Finansinės rizikos valdymas
Bendrovė savo veikloje susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Rizikų valdymo metodai
pateikiami toliau:
Kredito rizika
Kredito rizika, arba partnerio įsipareigojimų nevykdymo rizika, kontroliuojama taikant kredito
terminus ir mokėjimų vėlavimo kontrolę. Bendrovė nesuteikia garantijų už kitų šalių prievoles. Didžiausią
kredito riziką sudaro kiekvieno finansinio turto vieneto balansinė vertė. Todėl Bendrovės vadovybė mano,
jog maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo
nuostolius balanso sudarymo dieną.
Užsienio valiutos keitimo rizika
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo sandorių bei, atitinkamai, piniginio turto ir įsipareigojimų
ir likučių, išreikštų kitomis valiutomis nei eurais, todėl Bendrovė nesusiduria su reikšminga užsienio valiutos
rizika.
Likvidumo rizika
Bendrovės politika yra palaikyti pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba
užsitikrinti finansavimą per atitinkamo kiekio kredito linijas, siekiant įvykdyti savo strateginiuose planuose
numatytus įsipareigojimus. Bendrovės likvidumo (trumpalaikio turto iš viso / per vienerius metus mokėtinų
sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir skubaus padengimo ((trumpalaikio turto iš viso – atsargos) / per vienerius
metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2016 m. gruodžio 31 d. atitinkamai buvo 0,62 ir
0,49 (2015 m. gruodžio 31 d. – 0,43 ir 0,36).
Palūkanų rizika
2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nesinaudojo jokiais finansiniais instrumentais, kad apsisaugotų nuo
palūkanų normos svyravimo rizikos.
2.1.

Nematerialus turtas

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis materialios formos,
kuriuo Bendrovė disponuoja ir kurį naudodama savo veikloje tikisi gauti tiesioginės ir netiesioginės naudos.
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Vėliau ilgalaikis nematerialusis
turtas apskaitomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą amortizaciją ir nuostolius dėl vertės sumažėjimo.
Amortizacijos sąnaudos priskiriamos Bendrovės veiklos sąnaudoms. Ilgalaikis nematerialusis turtas
amortizuojamas per naudingo tarnavimo laikotarpį, taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.
Programinės įrangos turto grupės naudingo tarnavimo laikas yra 3 metai. Likvidacinė vertė nenustatoma.
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2.2.

Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas tas turtas, kuris teikia Bendrovei ekonominės naudos, kurį
Bendrovė valdo ir kontroliuoja, kuris naudojamas Bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius metus ir kurio
įsigijimo vertė lygi ar didesnė už 289,62 Eur. Ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė – 0,29 Eur.
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Vėliau ilgalaikis
materialusis turtas apskaitomas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir nuostolius dėl vertės
sumažėjimo. Vėliau patiriamos išlaidos dėl ilgalaikio materialiojo turto remonto, rekonstravimo ir
eksploatavimo, jeigu jos negerina atskiro vieneto naudingųjų savybių, dėl kurių reikėtų didinti atskiro vieneto
vertę, ir neprailgina jo naudingo tarnavimo laiko, pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
Ilgalaikis materialusis turtas nudėvimas per naudingą tarnavimo laikotarpį, taikant tiesiogiai
proporcingą (tiesinį) metodą. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio po to, kai turtas
pradedamas eksploatuoti. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos pardavimo savikainai arba veiklos
sąnaudoms.
Bendrovėje nustatyti tokie ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laikotarpiai pagal ilgalaikio turto
grupes:
Ilgalaikio turto grupės

Pastatai
Statiniai
Mašinos ir įrengimai
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai
Transporto priemonės
Baldai
Kitas materialusis turtas
Kompiuterinė technika

2.3.

Normatyvas
metais
50
10
10
5
10
10
5
3

Atsargos

Atsargos – tai įvairus trumpalaikis turtas, kurį Bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti. Apskaitoje
atsargos registruojamos ir finansinėse ataskaitose rodomos įsigijimo savikaina, prie jos pridėjus tiesiogines su
atsargų įsigijimu susijusias išlaidas, arba grynąja galimo realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri
mažesnė. Grynoji galimo realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, atėmus įvertintas prekių
komplektavimo ir pardavimo sąnaudas.
Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargų nurašymo aktas yra pagrindas pripažinti šio turto
įsigijimo savikainą sąnaudomis. Atsargoms Bendrovėje priskiriamos žaliavos, medžiagos ir kitas
trumpalaikis turtas, skirtas pavojingų atliekų tvarkymui, kuras, tepalai, degalai, atsarginės dalys, nepradėtas
naudoti Bendrovės veikloje inventorius ir kitos medžiagos.
2.4.

Išankstiniai apmokėjimai

Išankstiniai apmokėjimai – tai Bendrovės sumokėtos sumos kitiems asmenims už paslaugas, prekes ar
kitą turtą, kurį tie asmenys pateiks Bendrovei vėliau. Šioms sumoms taip pat priskiriamos iš anksto
sumokėtos sumos, kurios vėliau bus priskiriamos tolygiai besikaupiančioms sąnaudoms (draudimai,
prenumerata, reklama, rinkliavos).
2.5.

Gautinos sumos

Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą už tretiesiems asmenims
suteiktas paslaugas ar parduotas prekes ir kitos pagal sutartis užregistruotos skolos Bendrovei, kurias
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Bendrovė ketina atgauti per vienerius metus. Gautinos sumos pirminio pripažinimo metu yra įvertinamos
įsigijimo savikaina. Vėliau gautinos sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą.
Abejotinos skolos nustatomos peržiūrint ir atskirai įvertinant kiekvieną pirkėją ir kiekvieną gautiną sumą.
Abejotinų skolų suma nustatoma pagal skolos atsiradimo laiką ir pripažįstama, kai apmokėjimas vėluoja 12
mėnesių arba atsirado kitų aplinkybių, kurios rodo, kad skola yra abejotina, tuo pačiu įvertinus skolininko
galimybes grąžinti skolą. Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis
dėl vertės sumažėjimo, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto balansinės vertės ir dabartinės
būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant apskaičiuotąją palūkanų normą, vertės. Nuostolis dėl vertės
sumažėjimo pripažįstamas ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
2.6.

Kitas trumpalaikis turtas

Kitą trumpalaikį turtą sudaro terminuoti indėliai ir kitas trumpalaikis turtas. Terminuoti indėliai – tai
bankuose laikomi Bendrovės indėliai, kurių terminas yra ne ilgesnis kaip 12 mėnesių.
2.7.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai kasoje ir banke, įskaitant neterminuotus indėlius.

2.8.

Vertės sumažėjimas

Bendrovės turto, išskyrus atsargas, apskaitytos sumos peržiūrimos kiekvieno balanso sudarymo dieną,
siekiant nustatyti jų nuvertėjimą. Jei pastebimas nuvertėjimas, apskaičiuojama tokio turto atsiperkamoji
vertė. Nuostolis dėl nuvertėjimo apskaitomas, kai turto arba jam priklausančio grynuosius pinigus
uždirbančio vieneto apskaityta vertė viršija atsiperkamąją vertę. Visi dėl nuvertėjimo patirti nuostoliai
apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.
2.9.

Atsiperkamosios vertės apskaičiavimas

Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė viena iš dviejų verčių: grynoji galimo realizavimo ir
turto naudojimo vertė. Turto naudojimo vertė apskaičiuojama diskontuojant būsimus pinigų srautus iki jų
dabartinės vertės, taikant priešmokestinę diskonto normą, atspindinčią realias rinkos prielaidas dėl pinigų
vertės laike ir riziką, susijusią su tuo turtu.
2.10.

Privalomasis rezervas

Privalomasis rezervas iš paskirstytinojo Bendrovės pelno sudaromas Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Vadovaujantis įstatymais, kasmet į įstatymo numatytą rezervą turi būti
pervedama mažiausiai 5 % nuo grynojo pelno, kol rezervas sudarys 10 % akcinio kapitalo. Šis rezervas
negali būti paskirstytas.
2.11.

Dividendai
Dividendai apskaitomi kaip įsiskolinimas tais metais, kada jie yra paskelbiami.

2.12.

Dotacijos ir subsidijos

Gautinos dotacijos pripažįstamos, kai pagrįstai tikimasi jas gauti ir manoma, kad Bendrovė atitinka jų
gavimui keliamus reikalavimus. Dotacijos patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstamos
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panaudotos tokia dalimi, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti jos skirtos, ir tokia pat dalimi
mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų straipsnio suma.
Ilgalaikiam turtui įsigyti gautos dotacijos pripažįstamos panaudotomis proporcingai įsigyto turto
nusidėvėjimui, t. y. dotacijos sumos mažinamos ir pripažįstamos pelno (nuostolių) ataskaitoje tiek, kiek to
turto nudėvima (amortizuojama) ir kokia nusidėvėjimo (amortizacijos) suma pripažįstama sąnaudomis.
2.13.

Nuomojamas turtas

Ilgalaikio materialiojo turto nuoma, kai Bendrovei perduodama iš esmės visa rizika ir nauda, susijusi
su nuosavybe, yra klasifikuojama kaip lizingas (finansinė nuoma). Lizingas (finansinė nuoma)
kapitalizuojamas remiantis įvertinta minimalių lizingo mokėjimų dabartine verte. Nuomos mokestis
paskirstomas tarp įsipareigojimų bei finansavimo sąnaudų taip, kad sudarytų pastovią periodišką palūkanų
normą likusiam lizingo įsipareigojimų balansui. Palūkanos, tenkančios nuomos mokesčiui, yra apskaitomos
pelno (nuostolių) ataskaitoje per visą išperkamosios nuomos laikotarpį. Lizingo būdu įsigytas ilgalaikis
materialusis turtas yra nudėvimas per jo naudingo tarnavimo laikotarpį.
Kita nuoma yra veiklos nuoma ir išnuomotas turtas neapskaitomas Bendrovės balanse.
Veiklos nuomos mokėjimai yra pripažįstami sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje tiesiogiai
proporcingu metodu per visą nuomos laikotarpį.
2.14.

Įsipareigojimai

Įsipareigojimai pripažįstami apskaitoje ir atvaizduojami balanse, kai Bendrovė įgyja prievoles, kurios
turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos įsipareigojimu nepripažįstami.
Finansiniai įsipareigojimai iš pradžių pripažįstami gautų lėšų tikrąja verte. Vėliau jie apskaitomi
amortizuota verte pagal faktinių palūkanų normos metodą, o skirtumas tarp gautų lėšų ir sumos, kurią reikės
sumokėti per finansinio įsipareigojimo terminą, yra įtraukiamas į laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą.
Finansiniai įsipareigojimai priskiriami ilgalaikiams, jei iki balanso datos sudaryta finansavimo sutartis įrodo,
kad įsipareigojimas balanso dieną pagal pobūdį buvo ilgalaikis. Trumpalaikiai įsipareigojimai apskaitomi
savikaina.
Palūkanos, pelnas ar nuostoliai, susiję su įsipareigojimais, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio
sąnaudomis ar pajamomis. Skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis, kai patiriamos.
Efektyvios palūkanų normos metodas yra metodas, skirtas finansinio turto ar įsipareigojimo
amortizuotai savikainai apskaičiuoti ir palūkanų pajamoms ar sąnaudoms paskirstyti per atitinkamą
laikotarpį. Efektyvi palūkanų norma yra norma, kuri leidžia tiksliai diskontuoti būsimus mokėjimus
grynaisiais pinigais per numatomą finansinio įsipareigojimo galiojimo laikotarpį arba, kur galima, per
trumpesnį laikotarpį.
Įsipareigojimas ar jo dalis nurašomas tik tada, kai įsipareigojimas įvykdomas, panaikinamas ar
nustoja galioti.
2.15.

Atidėjiniai

Atidėjiniai pripažįstami, jeigu Bendrovė turi įsipareigojimą arba neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį
lėmė praeities veiksmai; tikėtina, kad šiam įsipareigojimui ar pasižadėjimui įvykdyti reikės naudoti turimą
turtą ir įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta. Įsipareigojimai pripažįstami atidėjiniais tik tada, kai
būsimos išlaidos yra neišvengiamos, nepriklausomai nuo Bendrovės veiklos ateityje. Kiekvienas Bendrovėje
suformuotas atidėjinys naudojamas tik tiems tikslams, kuriems jis buvo sudarytas.
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2.16.

Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Neapibrėžtieji įsipareigojimai – tai būsimieji įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ar
atidėjinių pripažinimo kriterijų, jie gali atsirasti iš praeities įvykių ir kuriuos gali patvirtinti arba paneigti
nevisiškai Bendrovės kontroliuojami neapibrėžti būsimieji įvykiai arba iš praeities įvykių atsiradę esami
įsipareigojimai. Nei balanse, nei pelno (nuotolių) ataskaitoje neapibrėžtieji įsipareigojimai nerodomi, o
informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte. Neapibrėžtieji įsipareigojimai peržiūrimi nuolat.
2.17.

Pobalansiniai įvykiai

Pobalansiniai įvykiai – tai ūkiniai įvykiai, kurie įvyksta Bendrovėje per laikotarpį nuo finansinių
ataskaitų datos iki datos, kada finansinės ataskaitos būna parengtos pateikti tvirtinimui ir yra pasirašytos
Bendrovės vadovo. Finansinės ataskaitos Bendrovėje koreguojamos, jei pobalansiniai įvykiai turi tiesioginės
įtakos dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims.
2.18.

Pardavimo pajamos

Pajamos iš prekių ir paslaugų pardavimo įprastinėje veikloje yra pripažįstamos gautos ar gautinos
sumos tikrąja verte, atėmus prekių grąžinimus ir prekybines bei kiekybines nuolaidas. Pajamos pripažįstamos,
kai egzistuoja patikimi įrodymai, dažniausiai įvykdyta pardavimo sutartis, jog visa reikšminga su prekėmis ir
paslaugomis susijusi rizika ir nauda yra perduota pirkėjui, yra pakankama tikimybė, kad suma bus atgauta,
susijusios sąnaudos ir galimas prekių grąžinimas gali būti patikimai įvertinti, nėra tolesnių prekių valdymo
santykių, ir pajamų suma gali būti patikimai įvertinta. Jei tikėtina, kad bus suteiktos nuolaidos ir jų suma gali
būti patikimai įvertinta, nuolaidos yra apskaitomos kaip pajamų sumažinimas. Pardavimo pajamoms
Bendrovėje priskiriama: pavojingų atliekų priėmimo pajamos, pavojingų atliekų pardavimo pajamos,
pajamos už pagamintą elektros energiją ir pavojingų atliekų transportavimo pajamos.
2.19.

Pardavimo savikaina

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginamumo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Parduotų prekių savikaina pripažįstama, registruojama apskaitoje ir pateikiama finansinėse
ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kai prekės yra parduotos. Pardavimo savikainai Bendrovėje
priskiriama pavojingų atliekų utilizavimo ir transportavimo savikaina.
2.20.

Veiklos sąnaudos

Veiklos sąnaudos apima bendrąsias ir administracines sąnaudas. Veiklos sąnaudos pripažįstamos
vadovaujantis kaupimo principu. Jos įvertinamos sumokėta arba mokėtina pinigų suma, neįskaitant
atskaitomo pridėtinės vertės mokesčio.
2.21.

Atlygis darbuotojui

Atlygis darbuotojams – tai atlygis už atliktą darbą ar kompensuojamą ne darbo laiką, kurį sudaro
darbo užmokestis, atostoginiai, ligos pašalpa, kurią moka darbdavys, užmokestis už prastovas ne dėl
darbuotojo kaltės, išeitinės išmokos bei darbuotojams skaičiuojami atostoginių kaupiniai. Atlygio darbuotojui
sąnaudos pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, kada darbuotojas atliko darbą ar susidarė kompensuojamas
ne darbo laikas, nepaisant to, kada priskaičiuota suma bus išmokama. Išeitinės išmokos Bendrovei ateityje
ekonominės naudos neteiks, todėl pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kurį patiriamos. Atlygio
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darbuotojams sąnaudos ir įsipareigojimai pripažįstami, jei Bendrovė turi teisinį įsipareigojimą ar
neatšaukiamą pasižadėjimą skirti tokį atlygį darbuotojui ir gali šį įsipareigojimą patikimai įvertinti iki
finansinių ataskaitų sudarymo dienos.
2.22.

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Kitas veiklos pajamas ir išlaidas sudaro kita, nepagrindinė Bendrovės veikla, įskaitant pelną iš
ilgalaikio turto perleidimo, kitų neįprastų sandorių pelną. Kitos veiklos sąnaudų straipsnyje parodomas per
ataskaitinį laikotarpį patirtas ilgalaikio turto perleidimo nuostolis, kitos išlaidos, susijusios su nepagrindine
veikla.
2.23.

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos

Finansinės ir investicinės veiklos pajamų straipsnyje parodomos per ataskaitinį laikotarpį gautos
palūkanos už banke laikomus pinigus, pripažintos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, pelnas
dėl valiutos kursų pasikeitimų, kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos.
Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudų straipsnyje parodomi per ataskaitinį laikotarpį patirti
nuostoliai dėl valiutos kursų pasikeitimų, mokėtinos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus,
banko paslaugų sąnaudos, kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos.
2.24.

Pelno mokestis už ataskaitinius metus

Pelno mokestį sudaro einamasis ir atidėtasis mokesčiai.
Einamasis pelno mokestis yra apskaičiuotas nuo metų apmokestinamojo rezultato, taikant
galiojančius ir taikomus balanso sudarymo dieną tarifus. 2016 ir 2015 m. galiojo 15% pelno mokesčio tarifas.
Atidėtasis mokestis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į laikinus skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų
sumų finansinėse ataskaitose bei jų verčių mokesčių tikslais. Atidėtojo mokesčio suma priklauso nuo
numatomo turto panaudojimo ir įsipareigojimų padengimo ateityje bei numatomų tada galiosiančių mokesčių
tarifų.
Atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas tik tuomet, kai tikimasi, kad ateityje Bendrovė turės
pakankamai mokestinio pelno, kuris leis išnaudoti mokesčio turtą.
2.25.

Kiti mokesčiai

Be pelno mokesčio, Bendrovė apskaičiuoja, deklaruoja ir moka šiuos mokesčius: pridėtinės vertės
mokestį, gyventojų pajamų mokestį, socialinio draudimo mokestį, įmokas į garantinį fondą, žemės nuomos ir
žemės mokestį. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 7 str. 2 d. 6
punktu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 12 22 nutarimu Nr.1395 Bendrovė nedeklaruoja ir nemoka
nekilnojamojo turto mokesčio.
2.26.

Pinigų srautų ataskaita

Pinigų srautų ataskaita atspindi Bendrovės pinigines įplaukas ir pinigų panaudojimą per metus, taip
pat finansinę būklę metų pabaigoje.
Grynųjų pinigų srautai iš pagrindinės veiklos yra pateikiami tiesiogiai, t. y. kaip apibendrintos pinigų
įplaukos ir pinigų išmokos per ataskaitinį laikotarpį.
Grynųjų pinigų srautus iš investicinės veiklos sudaro mokėjimai, kurie susiję su ilgalaikio turto bei
investicijų įsigijimu ir pardavimu.
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Grynųjų pinigų srautus iš finansinės veiklos sudaro mokėjimai akcininkams ir iš akcininkų gauti
mokėjimai, paskolų gavimas bei paskolų grąžinimas, taip pat ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsiskolinimai, kurie
neįtraukti į apyvartines lėšas.
3. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
3.1.

Ilgalaikis nematerialusis turtas

Rodikliai

LIKUTINĖ VERTĖ 2015.12.31
Įsigijimo vertė:
Likutis 2015.12.31
Įsigijimai
Perleistas ir nurašytas turtas (-)
Likutis 2016.12.31
Amortizacija
Likutis 2015.12.31
Amortizacija per metus
Perleisto ir nurašyto turto amortizacija (-)
Likutis 2016.12.31
LIKUTINĖ VERTĖ 2016.12.31

Programinė
įranga
3.502

Kitas
nematerialusis turtas

IŠ VISO:

0

3.502

11.352
420

14.090

11.772

14.090

0
11.352
14.510
0
25.862

10.087

0

7.850
2.237
0
10.087

1.685

14.090

15.775

7.850
2.237

Ilgalaikį nematerialųjį turtą sudaro buhalterinės apskaitos programa „Finvalda MAXI“, kuri yra
visiškai amortizuota, tačiau naudojama veikloje (įsigijimo savikaina – 4 460 Eur.), pavojingų atliekų
apskaitos programa prie „Finvalda MAXI“ programos, darbo užmokesčio apskaitos programa Pay Premium,
kita programinė įranga ir naujai įsigyta programinė įranga.
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3.2.

Ilgalaikis materialusis turtas

Rodikliai
Pastatai ir
statiniai

Žemė

LIKUTINĖ VERTĖ 2015.12.31
Įsigijimo vertė:
Likutis 2015.12.31
Įsigijimai
Perleistas ir nurašytas turtas (-)
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/ (-)
Likutis 2016.12.31
Nusidėvėjimas
Likutis 2015.12.31
Nudėvėta per metus
Perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
Perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/ (-)
Likutis 2016.12.31
LIKUTINĖ VERTĖ 2016.12.31

Mašinos ir
įrengimai

Transporto
priemonės

Kita įranga,
prietaisai,
įrankiai ir
įrengimai

Nebaigta
statyba ir
išankstiniai
apmokėjimai

Kitas
materialusis
turtas

IŠ VISO:

46.377

29.890.560

17.049

172.309

369.918

126.076

10.475

46.377

33.754.515
1.342

606.787

1.215.035

126.076

(2.887)

(269.899)

1.099.586
49.559
(4.494)

(38.993)

88.698
2.810
(1.652)

33.755.857

603.900

945.136

1.144.651

87.083

89.856

3.863.955
1.638.184

589.738
4.401
(2.886)

1.042.726
31.065
(213.230)

729.668
98.871
(3.964)

0

5.502.139

591.253

860.561

824.575

0

80.333

6.304.310
1.776.283
(221.732)
0
7.858.861

46.377

28.253.718

12.647

84.575

320.076

87.083

9.523

28.813.999

46.377

78.223
3.762
(1.652)

30.632.764
0
36.937.074
53.711
(317.925)
0
36.672.860

Apskaičiuotas nusidėvėjimas pasiskirstė taip:
Straipsnis
Pardavimo savikaina
Veiklos sąnaudos
IŠ VISO:

2016.12.31

2015.12.31

1.439.226
337.057

1.473.044
42.909

1.776.283

1.515.953

Didžiąją dalį bendrovės ilgalaikio materialaus turto sudaro praeito ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pradėtas naudoti pavojingų atliekų
sąvartynas, kurio apskaitinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 2 455 tūkst. eurų ir pavojingų atliekų deginimo įrenginys, kurio apskaitinė vertė 2016 m.
gruodžio 31 d. buvo 22 873 tūkst. Eurų.
Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 2 329 tūkst. eurų, yra įkeistas garantijų ir paskolų
grąžinimo užtikrinimui.
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Vertės sumažėjimo tikrinimas
2016 m. gruodžio 31 d. atliktas ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo patikrinimas
dikontuojant būsimuosius pinigų srautus. 2016 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto, kuriam buvo
atliktas vertės sumažėjimo įvertinimas, balansinė vertė buvo 28 814 tūkst. eurų.
Bendrovės turto naudojimo vertė nustatyta diskontuojant grynuosius būsimuosius pinigų srautus,
kuriuos numatoma gauti naudojant įmonės turtą. Grynieji būsimieji pinigų srautai apskaičiuoti remiantis 23iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ reikalavimais.
Diskonto norma nustatyta atsižvelgiant į įmonės ilgalaikių paskolų palūkanų normą. Šiuo metu įmonės
ilgalaikio skolinimosi kainą sudaro:
 ilgalaikės paskolos PADĮ statybai, kurios negrąžintas likutis 2016.12.31 buvo 622 495 Eur,
palūkanos - 1,60%,
 ilgalaikės paskolos PAS statybai, kurios negrąžintas likutis 2016.12.31 buvo 740 668 Eur,
palūkanos – 2,86%,
 automobilio lizingo, kurio negrąžintas likutis 2016.12.31 buvo 10 746 Eur, palūkanos – 1,90%,
 2016 m. paimtos kredito linijos, kurio negrąžintas likutis 2016.12.31 buvo 394 538 Eur, palūkanos
– 3,60%.
Nepaisant to, kad vidutinė svertinė faktinė Bendrovės skolinimosi kaina yra 2,51%, skaičiuojama, kad
refinansuojant PADĮ ir PAS statyboms išduotas paskolas, naujos ilgalaikės paskolos skolinimosi palūkanų
marža gali didėti. Laikoma, kad Bendrovės skolinimosi palūkanų marža lygi vėliausiai gauto kredito (iki 400
tūkst. Eur kredito linijos) palūkanų maržai, t.y. 3,6. Taip pat laikoma, kad palūkanų bazės (6 mėn. tarpbankinės
skolinimosi eurais palūkanų normos) dydis ilgame laikotarpyje prilygs EURIBOR vidutiniam statistiniam
dydžiui, t.y. 2,26% (vidurkis, apskaičiuotas remiantis www.global-rates.com pateikiamais 6 mėn. EURIBOR
statistiniais metų pradžios duomenimis, laikotarpyje nuo 1999 m. iki 2016 m.). Atsižvelgiant į tai nustatyta
5,86% (2,26%+3,60%) diskonto norma. Apskaičiuota įmonės turto naudojimo vertė lygi 7 917 tūkst. Eur.
Bendrovė yra gavusi dotacijas ilgalaikio turto įsigijimui (10 pastaba), kurių likutis 2016 m. gruodžio
31 d. sudarė 21 211 tūkst. eurų.
Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė atliko nekilnojamojo turto vertinimą. Vertinimo tikslas – rinkos
vertės nustatymas įkeitimo tikslu, vertinimo ataskaitas pateikiant bankui. Vertinamo ilgalaikio turto vertės
nustatymui (išskyrus Pavojingų atliekų deginimo įrenginį) turto vertintojai naudojo lyginamąjį metodą
(tiesioginės charakteristikų analizės būdas). Pavojingų atliekų deginimo įrenginio vertės nustatymui buvo
naudojamas išlaidų (kaštų) metodas. Balansinė pavojingų atliekų deginimo įrenginio vertė skiriasi nuo turto
vertintojų apskaičiuotos šio turto rinkos vertės.
Remiantis 23-iojo verslo apskaitos standarto „Turto nuvertėjimas“ nuostatomis turto atsiperkamoji
vertė yra didesnė iš šių verčių: tikroji turto vertė atėmus pardavimo išlaidas arba to turto naudojimo vertė.
Papildomas vertės sumažėjimas nebuvo pripažintas finansinėse ataskaitose, nes Bendrovės ilgalaikio
turto atsiperkamoji vertė (t. y. diskontuotų pinigų srautų vertė) viršija ilgalaikio turto apskaitinę vertę 2016 m.
gruodžio 31 d., atėmus gautas dotacijas.
Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis turtas (Eur)
Ilgalaikio turto grupės

Programinė įranga
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kitas materialusis turtas

Įsigijimo
savikaina
7.866
1.340.025
559.884
712.426
633.565
68.211
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Bendrovė savo veikloje naudoja ilgalaikį nematerialųjį ir materialųjį turtą, kuris yra nusidėvėjęs ir
kurio likutinė vertė lygi 0,29 Eur, tačiau jo būklė yra patenkinama ir tinkama naudoti tolimesnėje Bendrovės
veikloje.
Kito ilgalaikio turto skiltyje apskaitomos pavojingų atliekų deginimo įrenginio futeruotės keitimo
remonto išlaidos (193 755 Eur.), pripažintos turtu, kurio likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. yra 161 462
Eur. Šios remonto išlaidos, pripažintos turtu nudėvimos per 24 mėnesius.
3.3.

Atsargos

Rodikliai
Kuras

Atsargų įsigijimo savikaina
Atsargų įsigijimo savikaina
Grynoji galimo realizavimo
Grynoji galimo realizavimo

2014.12.31
2015.12.31
vertė 2014.12.31
vertė 2015.12.31

Kitos žaliavos ir
komplektavimo
gaminiai

Degalai

300
41
300
41

1.433
2.821
1.433
2.821

118.264
111.385
118.264
111.385

Iš viso

119.997
114.247
119.997
114.247
0
0

Atsargos pas trečiuosius asmenis 2014.12.31
Atsargos pas trečiuosius asmenis 2015.12.31

Atsargų vertė, pripažinta laikotarpio sąnaudomis, 2016 m. sudarė 256 tūkst. Eur (2015 m. – 317 tūkst.
Eur).
3.4.

Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos

Straipsnis
Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams

2016.12.31

2015.12.31

9.034

2.892

Ateinančių laikotarpių sąnaudos
Būsimųjų laikotarpių draudimo sąnaudos
Būsimųjų laikotarpių spaudos sąnaudos
Būsimųjų laikotarpių kitos sąnaudos

53.661
53.102
59
500

31.088
16.953
45
14.090

IŠ VISO:

62.695

33.980

3.5.

Gautinos sumos

Straipsnis
Pirkėjų įsiskolinimas
Gautinų sumų vertės sumažėjimas
Kitos gautinos sumos
IŠ VISO:

3.6.

2016.12.31

2015.12.31

364.897
(2.317)
264.642

216.829
(30.906)
264.642

627.222

450.565

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Straipsnis
Pinigai banke
Pinigai kasoje
IŠ VISO:

2016.12.31

2015.12.31

16.819
2.683

105.144
3.926

19.502

109.070
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3.7.

Įstatinis kapitalas

Rodiklis
Įstatinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
Paprastosios akcijos

Akcijų
skaičius

Suma, Eur

22.550.885

6.539.757

Iš viso
Valstybės arba savivaldybių kapitalas
Akcijos, kurias turi juridiniai asmenys
Akcijos, kurias turi fiziniai asmenys
Savos akcijos, kurias turi pati Bendrovė
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

22.550.885
22.135.249
384.937
30.699

6.539.757
6.419.222
111.632
8.903

IŠ VISO:

22.550.885

6.539.757

UAB „Toksika“ įstatinio kapitalo dydžio ir akcijų nominalios vertės išraiška litais į išraišką eurais
pakeista vadovaujantis 2014 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių
bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų
keitimo įstatymu Nr. XII-1223.
Bendrovės įstatinį kapitalą 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 6 539 757 paprastosios vardinės akcijos,
kurių kiekvienos nominali vertė lygi 0,29 euro. Bendrovės įstatinis kapitalas yra visiškai apmokėtas.
Paprastųjų akcijų savininkai turi vieno balso už vieną akciją teisę Bendrovės akcininkų susirinkime bei teisę
gauti dividendus, kai jie paskelbiami, ar lėšas įstatinio kapitalo mažinimo atveju.
Kitus rezervus 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. gruodžio 31 d. sudarė Bendrovės akcininkų
sprendimu sudarytas 37 507 Eur rezervas investicijoms.
Straipsnis
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas
(nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas
(nuostoliai)
Pervedimai iš rezervų
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių
finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai)
- Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą
- Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms
įsigyti
- Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
- Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
- Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms
(tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams,
darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus
finansinius metus

3.8.

Suma, Eur

(755.267)
(306.488)

(1.061.755)

(1.061.755)

Dotacijos ir subsidijos

Dotacijų (subsidijų) rūšis
Likutis
2015.12.31

Dotacijos ilgalaikio turto įsigijimui
Projektas "Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje".
Pavojingų atliekų deginimo įrenginys
Projektas "Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas"

IŠ VISO:

Gautos
dotacijų
(subsidijų)
sumos

Panaudotų
dotacijų
(subsidijų)
sumos

Likutis
2016.12.31

627.972

39.026

588.946

20.271.319
1.603.213

1.066.912
185.830

19.204.407
1.417.383

1.291.768

21.210.736

22.502.504

0
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Bendrovės dotacijas sudaro ankstesniais laikotarpiais gautos dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti,
dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti pagal projektą „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“, kuris
finansuojamas Lietuvos Respublikos biudžeto ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos ir Europos Sąjungos
Sanglaudos fondo lėšomis ir dotacijos ilgalaikiam turtui įsigyti pagal projektą „Pavojingų atliekų sąvartyno
įrengimas“, kuris finansuojamas ES fondų lėšomis.
Panaudotos dotacijos pasiskirstė taip:
Pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnis
Pardavimo savikaina
Veiklos sąnaudos
Kita
IŠ VISO:

3.9.

2016.12.31

2015.12.31

1.125.648
146.356
19.764

1.136.155
4.618

1.291.768

1.140.773

Atidėjiniai ir sukauptos sąnaudos

Rodikliai

2016.12.31

Atidėjinys pavojingų atliekų sutvarkymui laikotarpio pradžioje
Per metus sudaryti atidėjiniai pavojingų atliekų sutvarkymui
Per metus panaudotos ir nurašytos sumos pav. atl. sutvarkymui
Kiti atidėjiniai
IŠ VISO:

2015.12.31

456.680
340.012
(92.754)
354.991

813.286
182.714
(539.320)
354.991

1.058.929

811.671

Atidėjinio pavojingų atliekų sutvarkymui pokytis apskaitomas pardavimo savikainoje.
Atidėjinys pavojingų atliekų sutvarkymui buvo suformuotas remiantis Bendrovės saugomais pavojingų
atliekų kiekiais metų pabaigoje ir planuojama sutvarkymo savikaina. Saugomas pavojingų atliekų kiekis metų
pabaigai nurodytas žemiau:
Rodikliai

2016.12.31

Saugomas pavojingų atliekų kiekis, t

7.069

2015.12.31
4.613

Kitų atidėjinių skiltyje apskaitytas atidėjinys finansiniams įsipareigojimams įvykdyti (netinkamomis
pripažintų finansavimo lėšų grąžinimui).
3.10. Įmonės įsipareigojimų būklė
Rodikliai
Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis

Finansinės skolos (įskaitant įsipareigojimus
dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms):
1. Lizingo ar panašūs įsipareigojimai
2. Kredito įstaigoms
3. Kitos finansinės skolos
Kitos mokėtinos sumos:
1. Skolos tiekėjams
2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
3. Pelno mokesčio įsipareigojimai
4. Gauti išankstiniai apmokėjimai
5. Kitos mokėtinos sumos
6. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimas
IŠ VISO:

Skolos ar jų dalys, apmokėtinos
Per vienerius
Po vienerių
Po penkerių
finansinius
metų, bet ne
metų
metus
vėliau kaip
per
penkerius
metus

8.059
1.063.458

2.687
694.243

75.272
112.866
474
70.521

1.330.650

696.930

0
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3.11. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse
Gautos garantijos
Bendrovė neturi neatšaukiamai (negrąžinamai) suteiktų garantijų, patvirtintų vekselių, suteiktų paskolų
bei trečiųjų asmenų nuosavybės.
Bendrovė yra pasitvirtinusi Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planą, kaip to reikalauja Lietuvos
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas. Šiame plane yra numatytos priemonės atliekų tvarkymo veiklos
nutraukimui ir numatyta bendra 1 576 tūkst. eurų išlaidų sąmata toms priemonėms įgyvendinti. Ataskaitiniu
laikotarpiu Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimo užtikrinimui
Bendrovė yra gavusi šias banko garantijas:
– Baltikums Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 173 772 eurų sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo laidavimo draudimo polisas pagrindinei bendrovės įmonei Vilniuje, suteiktas LR aplinkos
ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki
2017 m. spalio 14 d.
– Baltikums Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 66 815 eurų sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Alytaus filialui, suteiktas LR aplinkos ministerijos
Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2017 m. spalio
14 d.
– Baltikums Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 169 579 eurų sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Klaipėdos filialui, suteiktas LR aplinkos ministerijos
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2017 m.
spalio 14 d.
– Baltikums Vienna Insurance Group AAS Lietuvos filialo 1 163 067 eurų sutartinių įsipareigojimų
įvykdymo laidavimo draudimo polisas bendrovės Šiaulių filialui, suteiktas LR aplinkos ministerijos
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento naudai. Draudimo polisas galioja iki 2017 m. spalio
14 d.
– AB DNB bankas 2 724 eurų garantija Šiaulių filialui, suteikta LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono
aplinkos apsaugos departamento naudai. Garantija galioja iki 2016 m. gruodžio 31 d. Pagal šią
garantiją deponuotos bendrovės piniginės lėšos.
2015 m. rugpjūčio mėn. AB DNB bankas bendrovės prašymu suteikė VŠĮ Šiaulių regiono atliekų
tvarkymo centrui 327 eurų pavojingų atliekų tvarkymo sutarties įvykdymo garantiją. Garantija galioja iki
2017 m. rugpjūčio 9 d. Pagal šią garantiją deponuotos bendrovės piniginės lėšos.
Nepanaudotas finansavimas
2013 m. bendrovė pasirašė kreditavimo sutartį su AB DNB bankas pavojingų atliekų deginimo
įrenginio statybos užbaigimui finansuoti. Kredito suma 1 701 tūkst. eurų. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos,
2016 m. gruodžio 31 d. paimta 1 697 tūkst. eurų kredito, liko nepanaudota 4 tūkst. eurų. Iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos bankui jau grąžinta 1 074 tūkst. eurų kredito. Šiai paskolai gauti ataskaitiniu laikotarpiu
AB DNB bankui buvo įkeistas Bendrovės turtas, kurio likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 961 319
eurų ir gauta UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ garantija.
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3.12. Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
Rodikliai

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su
darbo santykiais:
1.
Vadovams
1.1 Pagrindinis darbo užmokestis
1.2 Premijos
1.3 Išeitinės kompensacijos
2.
Kitiems susijusiems asmenims
Vidutinis vadovų skaičius per metus

Likutis
finansinių
metų
pabaigoje

Praėję
finansiniai
metai

Finansiniai
metai

123.979
118.426
5.553

128.236
121.397
2.321
4.518

5

5

Bendrovė neturėjo sandorių su kitomis susijusiomis šalimis.
3.13. Pajamos
Rodikliai

Pavojingų atliekų priėmimo tvarkymui pajamos
Pavojingų atliekų pardavimo pajamos
Transporto paslaugų pajamos
Pajamos už pagamintą elektros energiją
IŠ VISO:

2016.01.012016.12.31

2015.01.012015.12.31

2.165.023
17.534
32.283
22.850

1.741.429
26.122
29.522
28.800

2.237.690

1.825.873

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė uždirbo 2 237 tūkst. eurų pardavimo pajamų ir jos net 22,6% arba
411 tūkst. eurų didesnės lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu.
Pagrindinę ataskaitinio laikotarpio Bendrovės pardavimo pajamų dalį, arba 96 %, sudaro pajamos iš
pavojingų atliekų priėmimo. Palyginti su 2015 m., pavojingų atliekų priėmimo pajamos išaugo 24,3%, arba
423,6 tūkst. eurų. Ryškų pajamų padidėjimą sąlygojo suaktyvinta komercinė veikla, surinkti didesni
pavojingųjų atliekų kiekiai, galimybės sutvarkyti įvairesnes pavojingas ir nepavojingas atliekas.
Pajamų už pavojingų atliekų pardavimą kitiems tvarkytojams 2016 m. gauta 17,5 tūkst. eurų arba 8,6
tūkst. eurų mažiau nei 2015 m., nes stengiamasi visas galimas tvarkyti įmonėje pavojingas ir nepavojingas
atliekas sutvarkyti savo jėgomis.
Ataskaitinio laikotarpio transporto paslaugų pajamos 2,8 tūkst. eurų (arba 9,4 %) didesnės nei 2015 m.
2016 m. pajamų už pagamintą ir parduotą elektros energiją gauta 22,8 tūkst. eurų, arba 5,9 tūkst. eurų
mažiau palyginus su 2015 m. dėl pavojingų atliekų deginimo įrenginio stabdymo ir futeruotės keitimo darbų.
3.14. Pardavimo savikaina
Rodikliai
Darbo užmokesčio sąnaudos
Atidėjinio pavojingų atliekų sutvarkymui pokytis
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota
dotacija
Pavojingų atliekų šalinimo ir pervežimo sąnaudos
Krovininių automobilių remonto ir eksploatacijos
sąnaudos
Kitos pardavimų savikainos sąnaudos
IŠ VISO:

2016.01.012016.12.31

2015.01.012015.12.31

514.588
247.258

557.974
(356.606)

313.579
90.212

317.368
127.596

60.603
196.461

70.295
251.038

1.422.701

967.665
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2016 m. pardavimo savikaina, palyginti su 2015 m., padidėjo 47%, arba 455 tūkst. eurų. Savikainos
padidėjimą nulėmė atidėjinių pavojingų atliekų sutvarkymui sąnaudos, kurios 2015 m. buvo neigiamos (-357
tūkst. eurų) ir mažino savikainą, o 2016 m. teigiamos (247 tūkst. eurų) ir didino savikainą. Tokį atidėjinių
sąnaudų padidėjimą lėmė 2016 m. vykęs deginimo įrenginio futeruotės remontas, kurio metu pavojingos
atliekos nebuvo deginamos ir buvo kaupiamos.
2016 m. pardavimo savikaina be atidėjinių 1 175,4 tūkst. Eur arba 11,2% mažesnė negu 2015 m. (1
324,3 tūkst. Eur).
3.15. Veiklos sąnaudos
Rodikliai

2016.01.012016.12.31

Darbo užmokesčio sąnaudos
Vandens, elektros energijos ir eksploatacijos sąnaudos
Nusidėvėjimo sąnaudos, sumažintos panaudota
dotacija
Apsaugos sąnaudos
Auditas ir kitos konsultavimo paslaugos
Požeminio monitoringo sąnaudos
Abejotinų ir nurašytų gautinų sumų vertės
sumažėjimas
Draudimų sąnaudos
Kitos sąnaudos
IŠ VISO:

2015.01.012015.12.31

323.924
208.647

335.119
149.514

192.935
33.175
20.647
28.016

59.828
53.002
4.634
29.878

62.262
212.190

7.020
61.021
248.524

1.081.796

948.540

2016 m. veiklos sąnaudų padidėjimas palyginti su 2015 m. 14% arba 133,2 tūkst. eurų. Bendra veiklos
sąnaudų suma 2016 m. panaši į 2015 m. patirtų sąnaudų dydį, išskyrus 2016 m. žymiai (133,1 tūkst. eurų)
padidėjusias nusidėvėjimo (dėl pavojingų atliekų sąvartyno įvedimo į eksploataciją) sąnaudas. 2016 m.
sumažėjo darbo užmokesčio sąnaudos (7% mažėjo darbuotojų skaičius), apsaugos sąnaudos (buvo įrengta
moderni apsaugos sistema ir atsisakyta fizinės apsaugos), taip pat buvo sumažintos įvairios administracinės ir
ūkinės sąnaudos.
3.16. Kitos veiklos rezultatas
Rodikliai

2016.01.012016.12.31

2015.01.012015.12.31

Kitos veiklos pajamos
Pajamos iš ilgalaikio turto pardavimo
Kita
Kitos veiklos sąnaudos

39.855
0
39.855
0

24.292
0
24.292
0

IŠ VISO:

39.855

24.292

2016 m. kitos veiklos rezultatas 39,9 tūkst. eurų arba 15,6 tūkst. eurų didesnis nei 2015 m.
3.17. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai
Rodikliai
Kitos palūkanų ir panašios pajamos
Baudų ir delspinigių pajamos
Palūkanų pajamos
Kita

2016.01.012016.12.31
0

2015.01.012015.12.31
42
42

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos
Palūkanų sąnaudos
Kita

(79.536)
(58.937)
(20.599)

(449.759)
(79.915)
(369.844)

IŠ VISO:

(79.536)

(449.717)
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Palūkanų ir panašios sąnaudos 370,2 tūkst. Eur mažesnės nei praeitą ataskaitinį laikotarpį. Žymų
praeito ataskaitinio laikotarpio sąnaudų padidėjimą lėmė teismo priteista bauda (sąnaudos) netinkamomis
pripažintų finansavimo lėšų grąžinimui.
3.18. Pelno mokestis
Rodikliai

Pelnas (nuostolis) prieš mokesčius
Neapmokestinamos pajamos
Neleidžiami atskaitymai
Skirtingo pripažinimo sąnaudos (mažina pelną)
Mokestinis pelnas (nuostolis)

2016.01.012016.12.31

2015.01.012015.12.31

(306.488)
2.146
266.529
33.823
(75.928)

(515.757)
3.270
46.370
20.254
(492.911)

0

0

Einamojo laikotarpio pelno mokestis
Atidėtojo pelno mokesčio pokytis
Pelno mokesčio sąnaudos

3.19. Prekių ir paslaugų mainai
2016 ir 2015 finansiniais metais Bendrovė nevykdė prekių ir paslaugų mainų.
3.20. Apskaitos politikos pakeitimai
Per šiuos ir praėjusius finansinius metus nebuvo apskaitos politikos pakeitimų.
3.21. Pobalansiniai įvykiai
2013 - 2014 m. m. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje,
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijoje, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūroje ir UAB „Toksika“ atliko Sanglaudos fondo projekto Nr.2003/LT/16/P/PE/017 „Pavojingų
atliekų tvarkymas Lietuvoje“ valstybinį (finansinį) teisėtumo auditą, kurio metu pateikė keletą svarbių
pastebėjimų dėl projekto. LR Valstybės kontrolė nustatė, kad dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūros (projekto perkančioji organizacija) padarytų viešųjų pirkimų įstatymų
pažeidimų turėtų būti taikoma finansinė pataisa (bauda).
Vadovaujantis LR Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 patvirtintomis Finansinės
paramos išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetą taisyklių bei LR Finansų ministro 2005 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 1K-307 patvirtintomis Europos
Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimų nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti Europos
Sąjungos paramą taisyklių reglamentavimu, yra nustatyta, kad pažeidimą gali padaryti tiek projekto vykdytojas
(šiuo atveju – UAB „Toksika“), tiek paramą administruojanti institucija (šiuo atveju – LR AM Aplinkos
projektų valdymo agentūra). Bet, neatsižvelgiant į tai, kas padarė pažeidimą (projekto vykdytojas ar
administruojanti institucija), neteisėtai išmokėtos paramos lėšos susigrąžinamos iš galutinio paramos gavėjo
(šiuo atveju – UAB „Toksika“).
Remiantis aukščiau paminėtu reglamentavimu, UAB „Toksika“ buvo įpareigota grąžinti paramos lėšas
dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) viešųjų pirkimų
komisijos neteisėtų veiksmų.
2014 m. birželio 20 d. bendrovė kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gegužės 19 d. įsakymą dėl 1 178
140,74 Eurų Europos Sąjungos paramos grąžinimo. Ginčijamas įsakymas buvo priimtas remiantis tuo, jog
sutartis sudaryta taikant neteisėtus sutarties pasirašymo kriterijus, todėl turi būti taikoma 25 proc. sutarties
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vertės finansinė pataisa. Pirmos instancijos teismas bendrovės skundą atmetė. UAB „Toksika“ pateikė
apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Šis teismas 2016 m. sausio 25 d. nutartimi
bendrovės apeliacinį skundą tenkino dalyje ir sumažino finansinę pataisą iki 10 proc. sutarties vertės,
motyvuodamas tuo, jog už Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą atsakinga buvo viešuosius pirkimus
organizavusi ir rangovų pasiūlymus vertinusi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūra. UAB „Toksika“ neturėjo įtakos pirkimo organizavimui, pirkimo sutarties sudarymui, o ją
tik vykdė, todėl, taip pat atsižvelgiant ir į paties projekto svarbą – sveikos, švarios ir saugios aplinkos
užtikrinimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutarė sumažinti grąžintiną lėšų sumą iki 354
991,46 Eurų.
Bendrovė tai įvertino kaip reikšmingą pobalansinį įvykį ir 2015 m. finansinėse ataskaitose užregistravo
354 991,46 Eurų finansinės veiklos sąnaudas ir atidėjinį šiam įsipareigojimui įvykdyti.
Tuo pačiu, Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūros (APVA) ir UAB „Toksika“ sudaryta ISPA/Sanglaudos programos įgyvendinimo sutartimi
dėl užduočių ir atsakomybės paskirstymo, kur 7 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad nuostoliai padaryti
galutiniam paramos gavėjui dėl APVA kaltės išieškomi Lietuvos Respublikos aktų nustatyta tvarka, tai reiškia,
jog paramos gavėjas (UAB „Toksika“) dėl paramos lėšų grąžinimo atsiradusius nuostolius turi galimybę
išieškoti iš APVA, 2016 m. sausio 29 d. pateikė ieškinį teismui dėl nuostolių atlyginimo iš Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros. Šioje byloje įmanomas taikus ginčo
išsprendimas, radus alternatyvų būdą kaip išspręsti tarpusavio reikalavimus dėl grąžintinų lėšų ir žalos
atlyginimo.
2017 m. sausio 11 d. UAB „Toksika“ raštu kreipėsi į LR Vyriausybę, Ūkio ir Aplinkos ministerijas dėl
354 tūkst. Eur. paramos lėšų grąžinimo ir bylinėjimosi su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūra, ieškant taikaus susitarimo atliekant grąžintinų lėšų užskaitymą. LR vyriausybė 2017 m.
sausio 23 d. raštu pavedė LR Finansų ministerijai pateikti paaiškinimus dėl galimo sprendimo ir LR Ūkio
ministerijai pavedė kartu su LR Finansų ministerija aptarti galimus finansinius šaltinius įsiskolinimui padengti.
3.22. Veiklos tęstinumas
2016 m. Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos remiantis veiklos tęstinumo principu, darant
prielaidą, kad Bendrovė artimoje ateityje galės tęsti savo veiklą.
Bendrovės grynasis nuostolis 306 tūkst. eurų už 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus bei 515
tūkst. eurų grynasis nuostolis už 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
Bendrovės sukaupti nuostoliai ataskaitinio laikotarpio pabaigai sudaro 1 061,7 tūkst. eurų.
Sukauptus nuostolius sąlygojo užsitęsę pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos darbai. Dėl
rangovo kaltės laiku nepabaigus pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos, nutrūko ES struktūrinių fondų
ir valstybės finansavimas, todėl bendrovė turėjo savo lėšomis pabaigti šį projektą bei taisyti defektus.
Labai didelę įtaką bendrovės rezultatams turėjo ir teismo priteista 354 991 eurų bauda už kitos
institucijos padarytą pažeidimą.
Tačiau, nepaisant visų sunkumų, sėkmingai sukurta moderni ir veikianti PA tvarkymo infrastruktūra
bei vis gerėjantys veiklos rezultatai (teigiama ir didėjanti pelno prieš palūkanų ir nusidėvėjimo sąnaudas bei
pelno mokestį EBITDA reikšmę) stiprina teigiamą visuomenės, valdžios atstovų ir kredito institucijų požiūrį į
Bendrovės veiklą ir jos perspektyvas. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė grąžino 626,2 tūkst. eurų banko
kreditų (2015 m. grąžinta 479,4 tūkst. eurų), skirtų pavojingų atliekų deginimo įrenginio ir sąvartyno
statyboms finansuoti, taip pat neturi pradelstų skolų tiekėjams, atsiskaito laiku.
Esminė Bendrovės pelningos veiklos prielaida – efektyviam turimų pajėgumų išnaudojimui reikalingo
pavojingų atliekų kiekio surinkimas. UAB „Toksika“ yra vienintelė Lietuvoje pavojingųjų atliekų deginimo
įrenginį eksploatuojanti bendrovė, todėl turi konkurencinį pranašumą atliekų surinkimo ir sutvarkymo srityje.
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Aktyvinama paslaugų pardavimo veikla davė rezultatų: 2013 metais degintinų ir šalintinų sąvartyne
pavojingų atliekų buvo surinkta 2027 t, 2014 metais – jau 2430 t (20% daugiau, negu ankstesniais metais),
2015 metais – 5199 t (net 114% daugiau), o 2016 metais – 7132 t (37% daugiau, negu ankstesniais metais).
Surenkamų pavojingųjų atliekų kiekio didėjimą sąlygojo naujos rinkos paieškos, glaudus bendradarbiavimas
su pavojingų atliekų surinkėjais, tarpininkais, galimybės viešuosiuose pirkimuose pasiūlyti mažiausią kainą,
aktyvi rinkodara ir galimybė pasiūlyti ekonominiu bei aplinkosauginiu atžvilgiu efektyviausius pavojingųjų
atliekų sutvarkymo būdus. Pažymėtina, tai, jog 2016 m. Bendrovė išplėtė priimamų atliekų sąrašą, taip
sugebėdama pasiūlyti kompleksinius įvairiausių atliekų išvežimo ir sutvarkymo būdus bei praplėtė sutvarkomų
Lietuvoje pavojingų atliekų sąrašą. Ataskaitiniu laikotarpiu bendrovė pradėjo tvarkyti freoną ir
kondensatorius, turinčius itin kenksmingos PCB alyvos, kurie nebuvo tvarkomi Lietuvoje. 2016 m. minėtų
kondensatorių sutvarkyta apie 50 tonų.
2016 m. Bendrovė sudarė 398 naujas pavojingųjų atliekų priėmimo tvarkymui sutartis, iš kurių didžioji
dalis – su tiesioginiais klientais. 2016 m. buvo parengta atnaujinta medicininių atliekų kainodara bei pradėtos
taikyti standartizuotos medicininių atliekų tvarkymo sutartys. 2016 m. pradėtos pasirašinėti medicininių
atliekų sutartys su ligoninėmis, privačiais gydymo kabinetais, odontologijos kabinetais. Medicininių atliekų
tvarkyme bendrovė taiko pažangius, inovatyvius metodus, kurie leidžia saugiai tvarkyti minėtas atliekas.
Ataskaitiniu laikotarpiu saugiam medicininių atliekų tvarkymui, laikydamasi ES direktyvos, bendrovė įdiegė
automatinį medicininių atliekų padavimą.
Išnaudodama patikimo pavojingų atliekų tvarkytojo (galinčio užtikrinti ir dokumentais įrodyti, kad
priimamos atliekos tikrai tinkamai sutvarkomos, laikantis visų teisės aktų reikalavimų) įvaizdį ir gerą
reputaciją (nepriekaištingą prisiimtų įsipareigojimų laikymąsi), Bendrovė padarė didžiulę pažangą,
užtikrindama sukurtos pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūros funkcionavimą ir veiklos tęstinumą bei vis
sėkmingiau konkuruoja Lietuvos PA surinkimo rinkoje. Ginčas su PADĮ generaliniu rangovu, taip pat galimi
nuostoliai dėl baudos už APVA padarytus viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus didino Bendrovės veiklos
neapibrėžtumą.
Ataskaitiniu laikotarpiu UAB „Toksika“ peržiūrėjo Bendrovės strategiją ir paruošė strateginį 2017–
2020 m. planą. Bendrovė ir toliau planuoja aktyviai vystyti pavojingųjų atliekų tvarkymo veiklą, įdiegti naujas
pavojingųjų atliekų tvarkymo technologijas bei plėsti papildomų paslaugų spektrą. Bus ir toliau aktyvinamas
darbas tiek su esamais, tiek su naujais Bendrovės klientais bei atliekų surinkimo tarpininkais. 2017 metais
bendrovė planuoja ir toliau imtis visų prieinamų ir atsakingų veiksmų atliekų surinkimui didinti. 2017 metais
planuojama surinkti nemažiau kaip 8 240 t pavojingųjų atliekų ir gauti 2.287,34 tūkst. EUR pajamų. Toks
pavojingųjų atliekų surinkimas užtikrins ne tik pelningą veiklą ir visų finansinių įsipareigojimų įvykdymą, bet
ir leis kaupti lėšas būsimoms investicijoms pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje.
3.23. Neapibrėžtumai
Pasirašydamas rangos sutartį dėl pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos rangovas Hafner
GmbH pateikė garantiją, kuria įsipareigojo sumokėti Bendrovei baudą tuo atveju, jeigu deginimo įrenginio
faktinės eksploatacijos sąnaudos viršys rangovo garantuotąsias. Eksploatuojant deginimo įrenginį patirtos
faktinės eksploatacijos sąnaudos viršijo rangovo garantuotąsias, 2015 m. Bendrovė pateikė rangovui Hafner
G.m.b.H.-S.r.l. pretenziją ir sąskaitą dėl baudos už garantijos nevykdymą ir reikalavimą sumokėti baudą už
vartojamos energijos, vandens, reagentų ir papildomo kuro sąnaudų garantijos nevykdymą pagal pirkimų
dokumentų priedą „Garantijos“. Baudos suma (1 259 616 Eur) iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nėra
sumokėta. Bendrovė nėra užtikrinta dėl baudos reikalavimo įvykdymo, todėl baudos reikalavimas neįtrauktas į
Bendrovės apskaitą (t.y., pajamos apskaitoje nėra pripažintos, rangovo skola taip pat nėra apskaitoma kaip
gautina suma).
UAB „Toksika“ 2016 m. balandžio 12 d. pateikė civilinį ieškinį ikiteisminiame tyrime su prašymu
pripažinti civiliniu ieškovu bei iš kaltų asmenų priteisti žalos atlyginimą. Ieškinys grindžiamas tuo, jog
Rangovas Hafner SRL tinkamai neįvykdė visų Rangos sutartyje numatytų įsipareigojimų, ko pasekmėje UAB
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„Toksika“ patyrė 1 462 684,62 Eur nuostolius, kurių atlyginimo užtikrinimui Rangovas turėjo pateikti
Įvykdymo garantiją, kuri įtariama, jog yra suklastota. 2016 m. gegužės 2 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba pripažino bendrovę civiliniu ieškovu dėl minėtos žalos atlyginimo.
Dalį šių nuostolių, t.y. 301 768 Eur. defektinio laikotarpio sąnaudų, kurių kompensavimui rangovui yra
pateiktos sąskaitos, Bendrovė yra įtraukusi į apskaitą. Likusi patirtų nuostolių dalis nėra įtraukta į apskaitą, nes
Bendrovė nėra užtikrinta dėl šio reikalavimo įvykdymo.

Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas

Vyr. buhalterė

Valerija Greičiuvienė
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METINIS PRANEŠIMAS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2016 M. GRUODŽIO 31 D.

UAB „TOKSIKA“
GENERALINIO DIREKTORIAUS PRANEŠIMAS UŽ 2016 METUS
BENDROVĖS VALDYMAS IR NUOSAVYBĖS STRUKTŪRA
Uždaroji akcinė bendrovė „Toksika“ (toliau UAB „Toksika“ arba Bendrovė) yra pavojingųjų atliekų
tvarkymo įmonė. Bendrovės veiklos objektas - pavojingųjų atliekų rinkimas, pervežimas, sandėliavimas,
šalinimas, perdirbimas bei prekyba jomis.
UAB „Toksika“ įstatinis kapitalas 6 539 756,65 eurai(šeši milijonai penki šimtai trisdešimt devyni
tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši Eur 65 ct). Įstatinis kapitalas padalytas į 22 550 885 (dvidešimt
du milijonus penkis šimtus penkiasdešimt tūkstančius aštuonis šimtus aštuoniasdešimt penkias) paprastąsias
vardines 0,29 euro nominalios vertės akcijas. Bendrovės akcijos nematerialios. Kapitalas suformuotas visiškai.
Pagrindinė Bendrovės akcininkė – valstybė. Akcijų valdytojas yra Ūkio ministerija, patikėjimo teise valdanti
92,51 % akcijų. Likusios akcijos priklauso juridiniams asmenims (1,71 %), savivaldybėms (5,64 %), fiziniams
asmenims (0,14 %).
Bendrovės valdymo struktūra:

visuotinis akcininkų susirinkimas;

valdyba;

bendrovės vadovas – generalinis direktorius.
UAB „Toksika“ valdyba sudaroma visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Valdybą sudaro 3
nariai. Valdyba renka ir atšaukia bendrovės vadovą, nustato jo darbo sutarties sąlygas, svarsto ir tvirtina
bendrovės veiklos strategiją, valdymo struktūrą, analizuoja ir vertina veiklos rezultatus.
Bendrovės generalinis direktorius atsako už Bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų
įgyvendinimą.
Bendrovė veikia Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje:

Vilniuje – Bendrovės administracija, atliekų surinkimo bei saugojimo aikštelė;

Klaipėdoje – Klaipėdos filialas, atliekų surinkimo bei saugojimo aikštelė;

Šiauliuose – Šiaulių filialas, pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys, pavojingųjų atliekų
sąvartynas, atliekų surinkimo bei saugojimo aikštelė;

Alytuje – Alytaus filialas, atliekų surinkimo bei saugojimo aikštelė.
Pavojingąsias atliekas bendrovė surenka visoje Lietuvoje.
BENDROVĖS VEIKLOS SRITYS, RINKA, KONKURENCINĖ APLINKA
Bendroji informacija apie įmonę.
Pagrindinė UAB „Toksika“ veiklos sritis – pavojingųjų atliekų tvarkymas. Pavojingųjų atliekų
tvarkymo paslaugos tiesiogiai ir per tarpininkus teikiamos visiems šalyje veikiantiems juridiniams ir fiziniams
asmenims, kurių veikloje susidaro pavojingosios atliekos.
Bendrovė registruota Atliekų tvarkymo įmonių registre bei turi licenciją tvarkyti didžiąją dalį šalyje
susidarančių pavojingųjų atliekų. Bendrovė taip pat turi galimybę tvarkyti ir nepavojingas atliekas.
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Bendrovės misija – tvarkyti pavojingąsias atliekas, užtikrinant saugią aplinką ateities kartoms.
Vizija – didžiausia ir patikimiausia pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė Lietuvoje.
Pagrindiniai UAB „Toksika“ veiklos tikslai 2016 metais: kurti pavojingųjų atliekų tvarkymo sistemą;
 patikimai ir saugiai rinkti, pervežti, sandėliuoti, šalinti, perdirbti pavojingąsias atliekas;
 plėsti pavojingųjų atliekų tvarkymo galimybes, užtikrinti pavojingųjų atliekų aikštelių bei kitų
pavojingųjų atliekų tvarkymo objektų statybą, plėtimą ir modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, vadovautis
naujausiomis technologijomis, naudoti pažangiausius pavojingųjų atliekų tvarkymo būdus;
 saugoti aplinką nuo galimo savo veiklos neigiamo poveikio, įvertinant reikšmingus aplinkos
apsaugos aspektus visuose bendrovės procesuose;
 racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų patenkinti akcininkų
turtiniai interesai.
Bendrovė teikia paslaugas visoje Lietuvoje. Specialiu bendrovės transportu atliekos surenkamos
visuose šalies rajonuose ir iki perdavimo galutiniam jų sutvarkymui saugomos bendrovės eksploatuojamose
pavojingųjų atliekų aikštelėse Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose bei Alytuje. Bendrovė pajėgi vienu metu
saugoti iki 10.000 tonų pavojingųjų atliekų.
Didžiausias UAB „Toksika“ filialas veikia Šiaulių rajone, Jurgeliškių kaime. Čia eksploatuojamas
pavojingųjų atliekų deginimo įrenginys ir pavojingųjų atliekų sąvartynas.
Bendrovė pavojingąsias atliekas priima ir tvarko vadovaudamasi ir griežtai laikydamasi pavojingųjų
atliekų tvarkymą reglamentuojančių ES ir LR teisės aktų reikalavimų, kokybės vadybos sistemos LST EN ISO
9001:2008 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos LST EN ISO 14001:2005 standartų, kitų su pavojingųjų ir
nepavojingųjų atliekų tvarkymu susijusių reikalavimų.
Įgyvendindama savo misiją bei keliamus tikslus bei aktyviai dalyvaudama Lietuvos pavojingųjų atliekų
tvarkymo sistemos kūrimo procesuose, UAB „Toksika“ užtikrina patikimą ir skaidrų surinktų pavojingųjų
atliekų sutvarkymą, prisiima už tai visišką atsakomybę, nepalikdama jokios rizikos pavojingųjų atliekų
tiekėjams (turėtojams).
Bendrovės privalumai - ilgametė patirtis ir kompetencija pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje,
atitikimas visiems pavojingųjų atliekų tvarkymą reglamentuojantiems ES ir LR teisės aktams, kvalifikuotas
personalas, puikiai išvystyta infrastruktūra, ADR transporto parkas, šiuolaikinė kokybės vadybos ir aplinkos
apsaugos kontrolės sistema, operatyvumas ir lankstumas.
Rinka.
Lietuvoje kasmet surenkamų pavojingųjų atliekų kiekiai didėja. Deklaruojama, kad pastaruoju
laikotarpiu iš viso per metus šalyje susidaro apie 10 000 000 tonų atliekų (nepavojingųjų, tame tarpe
komunalinių, ir pavojingųjų). Pavojingosios atliekos šiame skaičiuje sudaro tik apie 1,1-1,5%, t.y. 110 000150 000 tonų per metus.
Remiantis oficialia statistika, šalyje kasmet susidaro apie 1 000 000 tonų komunalinių atliekų, kuriose
ne mažiau kaip apie 1%, t.y. 10 000 tonų atliekų yra pavojingosios, tačiau tvarkomos kaip nepavojingosios
atliekos kartu su komunaliniu srautu.
Per metus šalyje sutvarkoma vidutiniškai apie 150 000 tonų pavojingųjų atliekų. Bendrovė
skaičiuoja, kad pavojingųjų atliekų, kurias galima tvarkyti Bendrovės turimomis ar numatomomis turėti
technologijomis, rinką galėtų sudaryti ne mažiau kaip po 20 000-30 000 tonų per metus, tačiau dėl tinkamai
nefunkcionuojančio pavojingųjų atliekų identifikavimo bei jų susidarymo ir galutinio sutvarkymo kontrolės
mechanizmo labai didelė dalis pavojingųjų atliekų sutvarkomos kaip nepavojingos atliekos, t.y. kartu su
kitomis komunalinėmis atliekomis.
Pavojingųjų atliekų tvarkymą galima suskirstyti į kelis etapus, t.y. pavojingųjų atliekų surinkimas,
vežimas, laikymas, bei galutinis tvarkymas. Kiekviena šių pavojingųjų atliekų tvarkymo proceso dalių turi
atskiros rinkos požymius. UAB „Toksika“ veikia visose šiose rinkose – vykdo atliekų surinkimą, gabenimą,
laikymą bei galutinį sutvarkymą atliekas sudeginant, laidojant pavojingųjų atliekų sąvartyne ar sutvarkant
kitais būdais.
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Pažymėtina tai, jog dėl numatyto teisinio reglamentavimo nėra leidžiama į Lietuvą įvežti
pavojingąsias atliekas, todėl pavojingųjų atliekų rinka apribojama Lietuvoje susidarančiomis pavojingosiomis
atliekomis.
Konkurencinė aplinka.
UAB „Toksika“ teikia pavojingųjų atliekų surinkimo, laikymo bei galutinio sutvarkymo paslaugas.
Teikiant kiekvieną iš šių paslaugų susiduriama su skirtinga konkurencija. Didžiausia konkurencija yra atliekų
surinkimo srityje. Šioje srityje veikia daugelis atliekų surinkėjų tarpininkų. Pažymėtina tai, jog daugelis atliekų
surinkėjų bei tarpininkų naudojasi kitų atliekų tvarkytojų paslaugomis, tarp jų ir UAB „Toksika“ paslaugomis.
Atliekų surinkimo procese Bendrovė gali pasiūlyti mažesnes kainas paslaugų gavėjams, tačiau Bendrovė
orientuojasi į stambiuosius atliekų turėtojus, todėl konkurencija atliekų surinkimo iš mažesnių atliekų turėtojų
nedaro neigiamos įtakos Bendrovės veiklai.
Skirtingi subjektai, dalyvaujantys pavojingųjų atliekų surinkimo konkurencijoje, speciliazuojasi
skirtingų pavojingųjų atliekų surinkime. Pagrindiniai tiesioginiai UAB „Toksika“ konkurentai pavojingųjų
atliekų surinkime yra aktyviai šalyje veikiančios įmonės - UAB „Žalvaris“, UAB „AV investicija“, UAB
„Ekotopas‘, UAB „Barocenas“, UAB „Ekobazė“, UAB „Biograta“ ir kt..
Atskirų atliekų surinkime Bendrovė užima apie 50% (dažų, lakų atliekos, taip pat užterštos taros
atliekos), 80% (laboratorinių cheminių medžiagų atliekos, taip pat užterštų pašluosčių atliekos) rinkos.
UAB „Toksika“ yra vienintelė Lietuvoje pavojingųjų atliekų deginimo įrenginį eksploatuojanti
bendrovė - galutinė pavojingųjų atliekų tvarkytoja. Pagrindiniai konkurentai, tokie kaip UAB „Žalvaris“
didelę dalį surenkamų atliekų, išveža galutiniams pavojingųjų atliekų tvarkytojams (daugiausiai degintojams)
į Lenkiją („SARPI“), Švediją („SAKAB“), Daniją („KOMMUNEKEMI“). Tad artimiausiame užsienyje
(Lenkijoje, Švedijoje, Danijoje, Latvijoje, taip pat Vokietijoje) veikiantys pavojingųjų atliekų galutiniai
tvarkytojai, turintys ypač didelius pajėgumus dėl to taikantys gan agresyvią kainodarą, sudaro gan stiprią
konkurenciją.
Šiuo metu Lietuvoje nėra paruošta aiški pavojingųjų atliekų identifikavimo tvarka, todėl dalis savo
pobūdžiu pavojingųjų atliekų vis dar yra šalinamos komunaliniuose sąvartynuose. Taip daromas neigiamas
poveikis aplinkai. Ypač mažu surenkamu pavojingųjų atliekų kiekiu išsiskiria Klaipėdos regionas, kur didelė
dalis pavojingųjų atliekų galimai patenka kartu su komunalinėmis atliekomis į komunalinių atliekų deginimo
jėgainę. Pažymėtina, jog Bendrovė neturi galimybių konkuruoti su komunalinių atliekų tvarkymo įrenginiais
(sąvartynais bei komunalinių atliekų deginimo įrenginiais) kainos prasme dėl atliekų tvarkymo technologijos
savikainos skirtumo, todėl dalis nesąžiningų atliekų turėtojų šalindami pavojingąsias atliekas naudojasi
pigiausia, tačiau netinkama atliekų tvarkymo priemone - komunalinių atliekų tvarkymo įrenginiais.
Medicininių atliekų tvarkymo sektoriuje dalis medicininių atliekų yra surenkama ir nukenksminama
Lietuvoje esančiais medicininių atliekų nukenksminimo įrenginiais. Vėliau šios atliekos yra šalinamos
sąvartynuose, nepavojingųjų atliekų deginimo įrenginiuose bei eksportuojama į Latvijos Respubliką.
Pažymėtina, jog per 2016 m. komunalinių atliekų sąvartynų turinčių teisę priimti medicinines atliekas
sumažėjo nuo septynių iki trijų. Tikimasi, jog 2017 m. bus galutinai uždraustas medicininių atliekų šalinimas
komunalinių atliekų sąvartynuose bei eksportas į Latvijos Respubliką, kurioje nėra tinkamų galimybių ir
pajėgumų medicininių atliekų tvarkymui.
Pavojingąsias atliekas pagrindiniai rinkos žaidėjai surenka tiesiogiai ir per tarpininkus. Pagal
Bendrovės skaičiavimus didieji rinkos dalyviai per tarpininkus surenka iki 40% pavojingųjų atliekų kiekio.
Tarpininkų vaidmuo Bendrovės veikloje gana svarus. 2016 metais UAB „Toksika“ per tarpininkus
surinko 45,1 % viso pavojingųjų atliekų kiekio ir gavo 44,1 % pajamų.
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2 paveikslas. Klientai pagal surinktą kiekį 2016 m.

3 paveikslas. Klientai pagal pajamas 2016 m..
Pagrindiniai Bendrovės pavojingųjų atliekų surinkimo tarpininkai, kurių pagrindinė veikla yra atliekų
surinkimas ir perdavimas didesnėms įmonėms 2016 metais buvo UAB „Žalvaris“, UAB „AV investicija“,
UAB „Ekotopas“, UAB „Barocenas“, UAB „Atliekų tvarkymo centras“, UAB „VIA RETA“. Vien UAB
„Žalvaris“ per metus atvežė į UAB „Toksika“ 2.518,7 t pavojingųjų atliekų.
Likusią dalį atliekų UAB „Toksika“ surenka iš tiesioginių klientų, tarp kurių didžiausios šalyje
veikiančios pramonės įmonės: UAB „Boen Lietuva“, UAB „Geležinkelių aplinkosaugos centras“, AB
„Lifosa‘, UAB "Neo group" ir kitos.
2016 METŲ BENDROVĖS VEIKLOS STRATEGIJOS BEI TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS PAVOJINGŲJŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE
2016 metų Bendrovės veiklos strategijos bei tikslų įgyvendinimas pavojingųjų atliekų tvarkymo
srityje.
2016 m. Bendrovė surinko 7 702 t. pavojingųjų atliekų, t.y. 28,1 % daugiau nei 2015 m. Surenkamų
pavojingųjų atliekų kiekio didėjimą sąlygojo naujos rinkos paieškos, glaudus bendradarbiavimas su pavojingų
atliekų surinkėjais, tarpininkais, galimybės viešuosiuose pirkimuose pasiūlyti mažiausią kainą, aktyvi
rinkodara ir galimybė pasiūlyti ekonominiu bei aplinkosauginiu atžvilgiu efektyviausius pavojingųjų atliekų
sutvarkymo būdus. Pažymėtina, tai, jog 2016 m. Bendrovė išplėtė priimamų atliekų sąrašą, taip sugebėdama
pasiūlyti kompleksinius įvairiausių atliekų išvežimo ir sutvarkymo būdus.
2016 m. Bendrovė sudarė 398 naujas pavojingųjų atliekų priėmimo tvarkymui sutartis iš kurių didžioji
dalis – su tiesioginiais klientais. 2016 m. buvo parengta atnaujinta medicininių atliekų kainodara bei pradėtos
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taikyti standartizuotos medicininių atliekų tvarkymo sutartys. 2016 m. pradėtos pasirašynėti medicininių
atliekų sutartys su ligoninėmis, privačiais gydymo kabinetais, odontologijos kabinetais.
2016 m. veikusiame deginimo įrenginyje Bendrovė deginimo būdu pašalino 5 091,2 tonas degintinų
atliekų, tame skaičiuje 442,6 t medicininių atliekų. Dėl 2016 m. vykusio deginimo įrenginio futeruotės
remonto, Bendrovė sugebėjo sukaupti apie 2 000 t. atliekų rezervą. Šis atliekų rezervas užtikrina galimybę
Bendrovei vykdyti neperstojamą deginimo procesą tvarkant skirtingo pobūdžio atliekas. Taip sumažinama
priklausomybė nuo einamuoju laiku tiekiamų pavojingųjų atliekų pobūdžio (sklandžiam deginimo procesui
būtina skirtingų pavojingųjų atliekų mišri frakcija).
2016 m. pavojingųjų atliekų sąvartyne buvo palaidota 563 t pavojingųjų atliekų, kurių didžiąją dalį
sudaro deginimo įrenginyje po deginimo susidarę šlakai. 2016 m. buvo sumokėta 26,9 tūkst. Eur aplinkos
taršos mokesčio.
Bendrovė pastoviai plečia tvarkomų pavojingųjų atliekų spektrą, taiko naujas technologijas. 2016 m.
rugsėjyje vadovaudamiesi UAB „Toksika“ Šiaulių filialo pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio taršos
integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo Nr. T-Š.9-14/2015 sąlygomis bei 2005 m. liepos mėn.
informaciniu dokumentu apie atliekų deginimo geriausius prieinamus gamybos būdus (GPGB) buvo
mechanizuota medicininių atliekų padavimo sistema (įrengtas gembinis kranas su vakuuminiais siurbtukais)
leidžianti atlikti medicininių atliekų padavimą deginimui be tiesioginio darbuotojų rankų sąlyčio su jomis.
2016 m. Bendrovė sukūrė freono atliekų tvarkymo pajėgumus, taip tapdama vienintele Lietuvoje
įmone galinčia tinkamai sutvarkyti freono atliekas. Per 2016 m. sutvarkyta 6,5 tonos freono.
2016 m. bendrovė sutvarkė 60,884 t. kondensatorių turinčių itin pavojingos PCB alyvos.
Kitoms organizacijoms sunaikinti 2016 m. Bendrovė perdavė 788,1 tonų pavojingųjų atliekų, t.y. 36,3
% mažiau nei 2015 m. Kitiems pavojingųjų atliekų tvarkytojams buvo perduodamos tos atliekos, kurių
galutinio sutvarkymo Bendrovė nevykdo. Tai įvairios statybinės atliekos turinčios asbesto padangos, dienos
šviesos lempos ir kitos atliekos.
Šiuo metu didžioji Bendrovės sandėliuose sukauptų ir kaupiamų atliekų dalis yra skirta šalinti
pavojingųjų atliekų deginimo įrenginyje ir pavojingųjų atliekų sąvartyne. Likusi dalis atliekų, kurių nebus
įmanoma sutvarkyti Bendrovės pajėgumais, galutiniam jų sutvarkymui bus perduota kitiems pavojingųjų
atliekų tvarkytojams Lietuvoje ir užsienyje.
Veikiant pavojingų atliekų deginimo įrenginiui 2016 m. buvo pagaminta 2 449 297 kWh elektros
energijos.
2016 METŲ FINANSINIAI REZULTATAI BEI STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMAS FINANSŲ
VALDYMO IR PERSONALO SRITYJE
Finansų sritis. 2016 m. UAB „Toksika“ gavo 2 277 545 Eur pajamų ir patyrė 2 584 033 Eur sąnaudų.
Bendrovės veiklos rezultatas – 306 488 Eur nuostolio.
UAB „Toksika“ 2016 m. gautų pajamų (eurais) pobūdis ir palyginimas su 2015 m.
Rodiklis
Apyvarta (pajamos), Eur.
Sąnaudos, Eur.
EBITDA, Eur.
EBITDA marža, proc.
Nusidėvėjimo sąnaudos, Eur.
Finansinės veiklos rezultatas, Eur.
Veiklos rezultatas, Eur.

2016 m
2 277 545
(1 997 982)
279 563
12,3
(506 515)
(79 536)
(306 488)

2015 m
1 850 165
(1 539 009)
311 156
16,8
(377 196)
(449 717)
(515 757)

Pokytis
(+;-)
427 380
458 973

129 319
(370 181)
(209 269)
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Lyginant 2016 m. su 2015 m. pajamų gauta 427,4 tūkst. Eur arba 18,8% daugiau. Pajamų padidėjimą
sąlygojo suaktyvinta komercinė veikla, surinkti didesni pavojingųjų atliekų kiekiai, naujos galimybės
sutvarkyti įvairesnes pavojingas ir nepavojingas atliekas.
2016 m. Bendrovės patirtos sąnaudos 459 tūkst. Eur didesnės negu per tą patį laikotarpį 2015 m.
Sąnaudų padidėjimą nulėmė atidėjinių pavojingų atliekų sutvarkymui sąnaudos, kurios 2015 m. buvo
neigiamos (-357 tūkst. eurų) ir mažino sąnaudas, o 2016 m. teigiamos (247 tūkst. eurų) ir didino sąnaudas.
Tokį atidėjinių sąnaudų padidėjimą sąlygojo 2016 m. vasaros metu vykęs deginimo įrenginio futeruotės
remontas, kurio metu pavojingos atliekos nebuvo deginamos ir buvo kaupiamos.
Nusidėvėjimo sąnaudose kasmet skaičiuojamas 203,8 tūkst. Eur pavojingų atliekų deginimo įrenginio
nusidėvėjimas, o 2016 m. nusidėvėjimo sąnaudų padidėjimą lėmė pradėto eksploatuoti pavojingų atliekų
sąvartyno nusidėvėjimo sąnaudos, kurios 2016 m. sudarė 133,1 tūkst. eurų.
2016 m. sumažėjo darbo užmokesčio sąnaudos (7% mažėjo darbuotojų skaičius), apsaugos sąnaudos
(buvo įrengta moderni apsaugos sistema ir atsisakyta fizinės apsaugos), taip pat buvo sumažintos įvairios
administracinės ir ūkinės sąnaudos.
2016 m. grynasis nuostolis – (306 488) Eur, grynojo nuostolio marža – (13,7) %; EBITDA – 279 563
Eur, EBITDA marža – 12,3 %.
2015 m. grynasis nuostolis – (515 757) Eur, grynojo nuostolio marža – (28,2) %; EBITDA – 311 156
Eur, EBITDA marža – 16,8 %.
Sukauptus nuostolius sąlygojo užsitęsę pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos darbai. Dėl
rangovo kaltės laiku nepabaigus pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos, nutrūko ES struktūrinių fondų
ir valstybės finansavimas, todėl bendrovė turėjo savo lėšomis pabaigti šį projektą bei taisyti defektus.
Labai didelę įtaką bendrovės rezultatams turėjo ir teismo priteista 354 991 eurų bauda už kitos
institucijos padarytą pažeidimą.
Nuo 2016 m. sausio 1 d. buvo įvestas pavojingų atliekų sąvartyno aplinkos taršos mokestis 47,79 Eur/t,
kai komunalinių atliekų sąvartyno mokestis – 3 Eur/t. Dėl šio mokesčio didžiulio skirtumo UAB „Toksika“
tapo nekonkurencinga rinkoje ir pavojingųjų atliekų turėtojai atsisako vežti pavojingąsias atliekas į bendrovės
pavojingųjų atliekų sąvartyną. Dėl aiškaus pavojingųjų atliekų identifikavimo nebuvimo pavojingosios
atliekos, deja, ir toliau patenka į komunalinių atliekų sąvartynus. Taip pavojingųjų atliekų sąvartynas
negeneruoja papildomų pajamų ir pilnai nėra išnaudotas. Vien 2016 m. bendrovė už savo deginimo įrenginyje,
deginimo proceso metu susidariusių šlakų laidojimą pavojingų atliekų sąvartyne sumokėjo 26,9 tūkt.Eur taršos
mokesčio.
2016 m. balandyje buvo sudaryta bendrovės darbuotojų specialistų komisija, kuri su techninės
priežiūros UAB „Sweco Lietuva“ atstovu nustatė pavojingų atliekų deginimo įrenginio sukamosios krosnies
futeruotės defekto priežastis ir numatomus remonto darbus. Taip pat numatė pilną sukamosios krosnies
remontą, nes didžioji dalis sukamosios krosnies futeruotė buvo sudilusi daugiau nei 50 proc.. 2016 m.
gegužyje buvo paskelbtas viešasis pirkimas dėl pavojingų atliekų deginimo įrenginio sukamosios krosnies
futeruotės remonto. Nustačius laimėtoją buvo pasirašyta tarp bendrovės ir UAB „Enerstena“ sutartis Nr. ENR
16-226. Šis remontas kainavo 193 755 Eur.
Nepaisant minėtų priežasčių bendrovėje, sėkmingai sukurta moderni ir veikianti PA tvarkymo
infrastruktūra bei vis gerėjantys veiklos rezultatai (teigiama ir didėjanti pelno prieš palūkanų ir nusidėvėjimo
sąnaudas bei pelno mokestį EBITDA reikšmė) stiprina teigiamą visuomenės, valdžios atstovų ir kredito
institucijų požiūrį į Bendrovės veiklą ir jos perspektyvas. Ataskaitiniu laikotarpiu UAB „Toksika“ bankui
grąžino 626,2 tūkst. eurų paimtų kreditų (2015 m. grąžinta 479,4 tūkst. eurų), skirtų pavojingų atliekų
deginimo įrenginio ir sąvartyno statyboms finansuoti. Bendrovė neturi pradelstų skolų tiekėjams, laiku vykdo
savo finansinius įsipareigojimus.
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Nuosavo kapitalo grąža
Ataskaitiniu laikotarpiu UAB „Toksika“ negali užtikrinti reikalaujamos aukštos nuosavo kapitalo
grąžos rodiklio reikšmės dėl kelių svarbiausių, jau anksčiau minėtų priežasčių:
1)
Bendrovė vykdo valstybės jai pavestą svarbią aplinkosaugos funkciją – sutvarko aplinkai ir
žmonių sveikatai pavojingas atliekas, kurių negalima panaudoti ar tvarkyti jokiais kitais būdais. Tuo tikslu
Lietuvoje sukurta brangiai kainuojanti infrastruktūra, tačiau Bazelio konvencijos nuostatos (įpareigojančios
riboti pavojingų atliekų išvežimą iš šalies, jeigu šalyje yra sukurta jų tvarkymui tinkama infrastruktūra, kurios
efektyviam išnaudojimui pavojingos atliekos reikalingos kaip žaliava), Lietuvoje nėra įgyvendinamos. Didelė
dalis pavojingų atliekų išvežama iš Lietuvos pagal nepagrįstai išduodamus leidimus (pvz., leidimai eksportuoti
medicinines atliekas išduodami motyvuojant tuo, kad šalyje neva nėra tokioms atliekoms tvarkyti tinkamos
infrastruktūros, nors tokia infrastruktūra sukurta Bendrovėje);
2)
dėl labai didelio atliekų šalinimo pavojingų atliekų sąvartyne mokesčio, atliekų šalinimo
pavojingų atliekų sąvartyne savikaina tampa tokia didelė, kad tokias atliekas ekonomiškai racionaliau tvarkyti
ne Lietuvoje, o išvežti tvarkyti į užsienio šalis, kuriose tokio mokesčio nėra arba jis žymiai mažesnis. Todėl,
veikdama laisvoje konkurencinėje aplinkoje, Bendrovė pralaimi konkurencinę kovą dėl pavojingų atliekų
sąvartyne šalintinų atliekų surinkimo tiems surinkėjams, kurie tokias atliekas eksportuoja. Nesant tinkamai
kontrolei šalyje, didelė dalis pavojingų atliekų pakeitus kodą tampa nepavojingomis atliekomis ir šalinamos
komunalinių atliekų sąvartynuose, kur taršos mokestis 17-ka kartų mažesnis ir siekia tik 3 Eur už toną;
3)
dėl nepakankamos kontrolės Bendrovė priversta konkuruoti su neteisėtą ir neleistiną PA
tvarkymo veiklą vykdančiomis įmonėmis, kurios savo surinktų PA netvarko ir dėl to nepatiria sutvarkymo
sąnaudų (taip galėdamos pasiūlyti savo klientams itin patrauklias PA surinkimo kainas), o sukaupusios
didelius jų kiekius – bankrutuoja (UAB „Ūrus ir Ko“, UAB „Jukneda“ atvejai) ir savo surinktų PA galutinio
sutvarkymo naštą užkrauna valstybei;
4)
PA tvarkymo infrastruktūrai sukurti Bendrovei buvo pavesta įgyvendinti didelius investicinius
projektus, kurių finansavimui dalį lėšų turėjo skirti ir pati Bendrovė (nors pagal pradinį finansinį
memorandumą investicijos turėjo būti finansuojamos tik iš ES ir LR valstybės lėšų). Tai nulėmė Bendrovės
mastu itin dideles nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas. Pavyzdžiui, 2016 metais jų patirta daugiau negu
500 tūkst. Eur, o tai sudarė apie ¼ visų Bendrovės metinių pajamų ir tai buvo daugiau, negu visas Bendrovės
grynasis nuostolis 2016 metais.
Aplinkosauginė sritis. Pavojingųjų atliekų deginimo įrenginio išmetimų stebėsena atliekama ištisus
metus, laikantis griežčiausių ES ir Lietuvos įstatymų bei kitų reglamentuojančių aktų reikalavimų Visuomenei
ir atsakingoms institucijoms pateikiami kasdieninių išmetimų duomenys, kurie skelbiami įrenginiui veikiant
bendrovės tinklalapyje www.toksika.lt.
Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų, nei dioksinų ir furanų ribinės vertės nebuvo viršytos.
(paveikslas Nr. 4, Nr. 5).
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■ Grafiko taškinė vertė – bendras mėnesio matuojamų teršalų (HCl – druskos rūgšties garai, SO2 – sieros dioksido dujos,
CO – anglies monoksido dujos, „smalkės“, NOx – azoto oksidų dujos, KD – kietosios dalelės, BOA – bendroji organinė anglis)
kiekio (kg) vidurkis.

4 paveikslas bendri paros teršalų išmetimai

5 paveikslas dioksinų- furanų išmetimai
2016 m. sausyje buvo gauti 2015 m. lapkričio 24 d. atliktų nenuolatinių išmetimų matavimų rezultatai.
Juos atliko Lenkijos įmonė „PROFTECH Spolka Jawna“. Matavimų rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų
metalų, nei dioksinų ir furanų ribinės vertės nebuvo viršytos. Užfiksuoti dioksinų ir furanų išmetimai 0,0043
ng/Nm3 yra 23 kartus mažesni už leidžiamą normą (ribinė vertė 0,1 ng/Nm3).
38

UAB „TOKSIKA“
Kuro g., Vilnius, įm. kodas 244670310, ataskaitų sudarymo data 2017 m. kovo 1 d.
2016 m. vasaryje Lenkijos įmonė „PROFTECH Spolka Jawna“ pavojingųjų atliekų deginimo
įrenginyje vykdė nenuolatinius išmetimų matavimus. Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų, nei
dioksinų ir furanų ribinės vertės nebuvo viršytos. Matavimų rezultatai parodė, kad dioksinai, furanai ir
gyvsidabris neviršija nustatytų normatyvų. Išmatuota dioksinų ir furanų koncentracija 0,0282 ng/Nm3 (ribinė
vertė 0,1 ng/Nm3), gyvsidabrio 0,00072mg/Nm3 (ribinė vertė 0,05 mg/Nm3).
2016 m. rugpjūčio mėn. Lenkijos įmonė „PROFTECH Spolka Jawna“ pavojingųjų atliekų deginimo
įrenginyje vykdė nenuolatinius išmetimų matavimus. Gauti rezultatai parodė, kad nei sunkiųjų metalų, nei
dioksinų ir furanų ribinės vertės nebuvo viršytos.
Projektinė sritis. 2003 m. gruodžio 22 d. Europos Komisijai pritarus projektui „Pavojingų atliekų
tvarkymas Lietuvoje“ Nr. 2003LT/16/P/PE/017 buvo pasirašytas finansinis memorandumas, pagal kurį
numatyta finansuoti tokius pagrindinius projekto komponentus:
1)
pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba;
2)
pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas (2009 metais EK sprendimu Nr. K(2009)1899 šio
komponento finansavimas buvo išjungtas iš finansinio memorandumo apimties dėl lėšų stygiaus kitoms
projekto priemonėms, išjungtą komponentą numatant finansuoti 2007-2013 metų finansavimo periode);
3)
Aukštrakių odų pramonės skystų atliekų sąvartyno uždarymas;
4)
pesticidų sutvarkymas, užterštų teritorijų ir dirvožemio sutvarkymas, sandėlių išvalymas
(papildomas komponentas, įtrauktas 2009 metais EK sprendimu Nr. K(2066)3088);
5)
pavojingų atliekų surinkimas iš bankrutavusių įmonių ir sutvarkymas (papildomas komponentas,
įtrauktas 2009 metais EK sprendimu Nr. K(2066)3088).
Visi finansiniame memorandume numatyti projekto komponentai buvo sėkmingai įgyvendinti.
Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos užbaigimas vėlavo, tačiau 2014 m. birželio 6 d. visi darbai
pagal 2008 m. kovo 31 d. rangos sutartį „Pavojingųjų atliekų tvarkymas Lietuvoje: Pavojingųjų atliekų
deginimo įrenginio statyba“ Nr. A/2007/L/36 buvo atlikti. 2014 m. gegužės 19 d. Statybos užbaigimo komisija
sudaryta Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos darbus priėmė,
išduodama „Statybos užbaigimo aktą Nr. SUA-60-140519-00072.
Pagrindinio projekto komponento „Pavojingų atliekų deginimo įrenginio statyba“ bendra įgyvendinimo
kaina sudarė 25,192 mln. Eur, iš jų Bendrovės dalis – 18,823 mln. Eur (pagal pradinį finansinį memorandumą
projektas turėjo būti finansuojamas tik iš ES ISPA/Sanglaudos fondo ir LR valstybės biudžeto lėšų).
Pasirašydamas rangos sutartį dėl pavojingų atliekų deginimo įrenginio statybos rangovas Hafner GmbH
pateikė garantiją, kuria įsipareigojo sumokėti Bendrovei baudą tuo atveju, jeigu deginimo įrenginio faktinės
eksploatacijos sąnaudos viršys rangovo garantuotąsias. Eksploatuojant deginimo įrenginį patirtos faktinės
eksploatacijos sąnaudos viršijo rangovo garantuotąsias. 2015 m. Bendrovė pateikė rangovui Hafner G.m.b.H.S.r.l. pretenziją ir sąskaitą dėl baudos už garantijos nevykdymą ir reikalavimą sumokėti baudą už vartojamos
energijos, vandens, reagentų ir papildomo kuro sąnaudų didesnį suvartojimą ir garantijos nevykdymą pagal
pirkimų dokumentų priedą „Garantijos“. Baudos suma (1 259 616 Eur) nėra sumokėta.
UAB „Toksika“ 2016 m. balandžio 12 d. pateikė civilinį ieškinį ikiteisminiame tyrime su prašymu
pripažinti civiliniu ieškovu bei iš kaltų asmenų priteisti žalos atlyginimą. Ieškinys grindžiamas tuo, jog
Rangovas Hafner SRL tinkamai neįvykdė visų Rangos sutartyje numatytų įsipareigojimų, ko pasekmėje UAB
„Toksika“ patyrė 1 462 684,62 Eur nuostolius, kurių atlyginimo užtikrinimui Rangovas turėjo pateikti
Įvykdymo garantiją, kuri įtariama, jog yra suklastota. 2016 m. gegužės 2 d. Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnyba pripažino bendrovę civiliniu ieškovu dėl minėtos žalos atlyginimo.
2013 m. birželio 7 d. UAB „Toksika“ pasirašė projekto „Pavojingų atliekų sąvartyno statyba“ projekto
Nr. VP3-3.2-AM-01-V-01-021 finansavimo ir administravimo sutartį. 2013 metų liepos 30 d. buvo pasirašyta
sutartis dėl pavojingų atliekų sąvartyno statybos su UAB „Plungės lagūna“, kuri buvo visiškai įvykdyta 2015
metais. 2015 m. lapkričio 26 d. buvo gautas pavojingųjų atliekų sąvartyno statybos užbaigimo aktas Nr. SUA60-151126-00230. Įrengtame sąvartyne gali būti šalinamos tik tos pavojingos atliekos, kurios negali būti kitaip
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panaudojamos arba deginamos. Vykdant projektą, buvo įsigyta laboratorinė įranga skirta pavojingų atliekų
fizinėms, cheminėms ir kitoms savybėms ištirti prieš jas galutinai sutvarkant pavojingųjų atliekų sąvartyne.
Įranga įsigyta ir įdiegta 2014 metais pagal sutartį su UAB „Labochema“.
Pavojingų atliekų sąvartyno statybos projekto bendra įgyvendinimo kaina sudarė 3,025 mln. Eur, iš jų
Bendrovės dalis – 1,517 mln. Eur (pagal pradinį finansinį memorandumą pavojingų atliekų sąvartyno statyba
turėjo būti finansuojama kaip projekto „Pavojingų atliekų tvarkymas Lietuvoje“ vienas iš komponentų tik iš
ES ISPA/Sanglaudos fondo ir LR valstybės biudžeto lėšų).
Personalo sritis. 2016 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 56 darbuotojų: Vilniuje 9 darbuotojai,
Alytaus filiale – 4 darbuotojai, Klaipėdos filiale – 5 darbuotojai, Šiaulių filiale - 38 darbuotojai. Lyginant su
2015 m gruodžio 31 d. duomenimis, sumažėjo keturiais darbuotojais. 2016 m. priskaičiuotas darbo užmokestis
– 576 434 Eur, priskaičiuotas socialinio draudimo mokestis 177 907 Eur, garantinis fondas 1 265 Eur.
Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo mokestis - 858 Eur.
Ataskaitiniais metais darbuotojų kvalifikacijos kėlimui bei mokymams Bendrovė išleido 6,7 tūkst. Eur.
2016 m. buvo surengti vidiniai mokymai - civilinės saugos, kokybės ir aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir
sveikatos žinių kartojimas ir patikrinimas. Bendrovės lėšomis darbuotojai gilino žinias išoriniuose
mokymuose: kelių transporto priemonių vairuotojų vežančių pavojingus krovinius, 14 kW ir didesnės galios
kompresorių mašinistų, darbininko dirbančio su asbestu ar jo gaminiais, slėginių indų operatorių, vidutinio
našumo vandens šildymo ir garo katilų mašinistų, garo ir karšto vandens vamzdynų operatorių, kėlimo kranų
vadovo, priešgaisrinės saugos, krovinių kabinėtojų, nuo žemės valdomų tiltinių kranų operatorių, pirmosios
pagalbos ir higienos įgūdžių, civilinės saugo, kėlimo kranų darbų vadovavimo, krovinių kėlimo ir tvarkymo
rankomis, darbo su cheminėmis medžiagomis, krautuvo vairuotojų, pavojingųjų medžiagų vamzdynų
priežiūros meistro, pavojingąsias atliekas surenkančių, vežančių, laikančių ir apdorojančių įmonių atliekų
tvarkymo vadovaujančių darbuotojų ir specialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose. Dalyvavo seminare:
„Buhalterio darbą keičiančių teisės aktų taikymas 2016-2017 m: naujasis Darbo kodeksas, Socialinis modelis
ir pasiruošimas i.SAF ir i.VAZ diegimui“.
STRATEGINĖS NUOSTATOS, KAPITALO INVESTICIJOS IR FINANSINĖS PROGNOZĖS 2017
METAMS
Ataskaitiniu laikotarpiu UAB „Toksika“ peržiūrėjo Bendrovės strategiją ir paruošė strateginį 2017–
2020 m. planą.
Bendrovė ir toliau planuoja aktyviai vystyti pavojingųjų atliekų tvarkymo veiklą, įdiegti naujas
pavojingųjų atliekų tvarkymo technologijas bei plėsti papildomų paslaugų spektrą. Bus ir toliau aktyvinamas
darbas tiek su esamais, tiek su naujais Bendrovės klientais bei atliekų surinkimo tarpininkais.
Esminė Bendrovės pelningos veiklos prielaida – efektyviam turimų pajėgumų išnaudojimui reikalingo
pavojingų atliekų kiekio surinkimas. 2014 metais suaktyvinta paslaugų pardavimo veikla davė rezultatų: 2013
metais degintinų ir šalintinų sąvartyne pavojingų atliekų buvo surinkta 2 027 t, 2014 metais – jau 2 430 t (20%
daugiau, negu ankstesniais metais), 2015 metais – 5 199 t (net 114% daugiau), o 2016 metais – 7 132 t (37%
daugiau, negu ankstesniais metais).
Viena iš pagrindinių problemų, dėl ko atliekų surinkimas auga lėčiau, negu buvo planuota – tai didelio
masto pavojingų atliekų eksportas, kai tuo tarpu pavojingų atliekų importas iš kitų šalių sutvarkymui Lietuvoje
yra apribotas. Pavyzdžiui, Aplinkos ministerijos duomenimis, vien infekuotų medicininių atliekų 2014 m.
Lietuvoje buvo surinkta 1 265 t, tačiau 893 t (71%) iš jų buvo išvežtos sutvarkymui į užsienį. Bendrovės
turimais duomenimis, infekuotos medicininės atliekos išvežamos į Latviją, kur po pradinio apdorojimo
(nukenksminimo) patenka į buitinių atliekų sąvartynus, o tai aplinkosaugos požiūriu netinkamas tokių atliekų
tvarkymo būdas.
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Valstybiniame atliekų tvarkymo 2014 – 2020 metų plane numatyta, kad Lietuvoje turi būti sukurta
ilgalaikė, integruota ir stabiliai veikianti medicininių atliekų tvarkymo sistemą, kurioje turi būti užtikrinta, kad:
„nukenksmintos medicininės atliekos būtų <...> naudojamos arba deginamos teisės aktų reikalavimus
atitinkančiuose atliekų apdorojimo arba deginimo įrenginiuose, jeigu jos atitiks teisės aktuose nustatytus
atliekų deginimo aplinkosaugos reikalavimus. Tik neturint galimybių šias atliekas panaudoti ar deginti,
nukenksmintos medicininės atliekos galės būti šalinamos sąvartynuose, jeigu jos atitiks teisės aktuose
nustatytus atliekų priėmimo į sąvartynus kriterijus ir ribines vertes“.
Bendrovės turimais duomenimis, pavojingųjų atliekų tinkamų deginti Bendrovės pavojingų atliekų
deginimo įrenginyje, iš Lietuvos į užsienį išvežama apie 2 500 tonų per metus. Dalis pavojingų atliekų yra
surenkamos, saugomos ir tvarkomos pažeidžiant teisės aktus (nepažymint atliekų kaip pavojingų, saugant jas
nelegaliuose sandėliuose, šalinant buitinių atliekų sąvartynuose ar pan.). Šių atliekų kiekio, kuris nepatenka į
UAB „Toksika“ (bent 4.000 t per metus), visiškai pakaktų pilnai išnaudoti Bendrovės pavojingų atliekų
deginimo įrenginio pajėgumus.
Atsižvelgdama į tokią situaciją, Bendrovė siekia, kad Lietuvoje būtų įgyvendintos Bazelio konvencijos
(kurią ratifikavo ir Lietuvos Respublika) nuostatos. Bazelio konvencija numato tokius valstybių – konvencijos
narių įsipareigojimus:
 „kiekviena šalis imasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog pavojingų ir kitokių atliekų
tarpvalstybiniai pervežimai bus kiek galima mažinami, siekiant panaudoti jas aplinkosaugos požiūriu patikimai
ir veiksmingai, ir bus vykdomi taip, kad žmonių sveikata ir aplinka būtų apsaugota nuo neigiamų padarinių,
kuriuos galėtų sukelti tokie pervežimai“ [Bazelio konvencijos 4 straipsnio „Bendri įsipareigojimai“ 2 punkto d
dalis];
 „Šalys imasi atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog pavojingų ir kitokių atliekų
tarpvalstybinis pervežimas bus leistas tik tuo atveju, kai eksportuojanti valstybė neturi techninių galimybių ir
reikiamų objektų bei pajėgumų arba tinkamų vietų tvarkyti atliekas saugiu aplinkai būdu ir veiksmingai arba
tokios atliekos reikalingos importuojančiai valstybei kaip žaliava perdirbimo arba regeneravimo įmonėms“.
[Bazelio konvencijos 4 straipsnio „Bendri įsipareigojimai“ 9 punkto a ir b dalys].
Tačiau, nepaisant Lietuvos Respublikos prisiimtų įsipareigojimų, pavojingų atliekų eksportas iš
Lietuvos yra leidžiamas (nors Lietuva turi technines galimybes, reikiamus objektus ir pajėgumus jų
tvarkymui),
Siekiant efektyviai išnaudoti Lietuvoje sukurtus pavojingų atliekų tvarkymo objektus ir pajėgumus, į
kuriuos investuotos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos lėšos, taip pat siekiant įvykdyti šalies prisiimtus
ratifikavus Bazelio konvenciją įsipareigojimus, Bendrovė teikia siūlymus aplinkos ministerijos, ūkio
ministerijos ir vyriausybės lygmenyje svarstyti tokias priemones:
1) apriboti pavojingų atliekų eksportą sutvarkymui kitose šalyse, taikant Bazelio konvencijos
nuostatas;
2) rekomenduoti valstybės valdomoms įmonėms į jų skelbiamus viešuosius pirkimus dėl pavojingų
atliekų priėmimo ir tvarkymo paslaugų įtraukti sąlygą, kad dalis atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos
kainos bus sumokama tik po to, kai atliekų surinkėjas (tvarkytojas) pateiks pažymą apie priimtų atliekų
sutvarkymą;
3) rekomenduoti sveikatos priežiūros įstaigoms ne investuoti į abejotino efektyvumo ir brangiai
eksploatuojamą medicininių atliekų nukenksminimo įrangą, o naudotis šalyje jau sukurta saugia ir efektyvia
pavojingų atliekų tvarkymo infrastruktūra;
4) sumažinti mokesčio už aplinkos teršimą pavojingų atliekų sąvartyne šalinamoms atliekoms tarifą,
jį prilyginant nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamoms atliekoms taikomam tarifui.
Vykdydama šias priemones, Bendrovė pasiekė, kad buvo sugriežtinta perkančiųjų organizacijų
atsakomybė įsigyjant pavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugas. Nuo 2016-08-01 Perkančiosios organizacijos,
įsigyjančios pavojingųjų atliekų tvarkymo paslaugas, turi turėti dokumentus, įrodančius, kad atliekos buvo
perduotos įmonei turinčiai teisę galutinai sutvarkyti atliekas. Viešojo pirkimo sąlygose turėtų būti nustatyta,
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kad paslauga laikoma pilnai suteikta tik tuomet, kai tiekėjas pateikia dokumentą apie pavojingųjų atliekų
perdavimą šias atliekas apdorojančiai įmonei (kartu ir sąskaitą faktūrą apmokėjimui).
Bendrovė 2016 metais kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, siekdama užkirsti kelią nepagrįstam
leidimų išvežti medicinines atliekas tvarkyti į užsienį išdavimui, motyvuojant tokių leidimų išdavimą tuo, kad
Lietuvoje neva nėra pajėgumų tinkamų tvarkyti medicinines atliekas. UAB „Toksika“ yra pajėgi sutvarkyti
visas Lietuvoje susidarančias medicinines atliekas.
Kartu su pavojingų atliekų tvarkytojų asociacija Bendrovė ėmėsi aktyvių veiksmų, siekiant inicijuoti
klausimą dėl mokesčio už aplinkos teršimą pavojingų atliekų sąvartyne šalinamoms atliekoms tarifo
sumažinimo. 2016-06-16 buvo užregistruotas atitinkamas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII1183 5 straipsnio ir 7 priedėlio pakeitimo įstatymo projektas (Reg. Nr. XIIP-4430(2)), kuriuo numatyta
mokesčio už aplinkos teršimą tarifą pavojingų atliekų sąvartyne šalinamoms atliekoms mažinti iki lygio,
nustatyto nepavojingų atliekų sąvartynuose šalinamoms atliekoms, o po pavojingųjų atliekų deginimo
likusiems šlakams bei lakiesiems pelenams, kurie šalinami pavojingųjų atliekų sąvartyne apskritai mokesčio
už aplinkos teršimą netaikyti.
2017 metais tęsdama suaktyvintą paslaugų pardavimo veiklą, Bendrovė planuoja ir toliau imtis visų
prieinamų ir atsakingų veiksmų atliekų surinkimui didinti. 2017 metais planuojama surinkti nemažiau kaip
8.240 t pavojingųjų atliekų ir gauti 2 287,34 tūkst. EUR pajamų. Toks pavojingųjų atliekų surinkimas užtikrins
ne tik pelningą veiklą ir visų finansinių įsipareigojimų įvykdymą, bet ir leis kaupti lėšas būsimoms
investicijoms pavojingųjų atliekų tvarkymo srityje.
Generalinis direktorius

Arūnas Dirvinskas
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