Užstato už vienkartines pakuotes sistemos finansavimo schemos 2017-2019 m.
vykdymo

TARPINĖ ATASKAITA UŽ 2017 M. I PUSMETĮ
Viešoji įstaiga „Užstato sistemos administratorius“ (toliau tekste taip pat vadinama „Įstaiga“
arba „Užstato administratoriumi“), vadovaudamasi Užstato už vienkartines pakuotes sistemos
organizavimo plano, finansavimo schemos ir švietimo programos rengimo, derinimo ir
ataskaitų bei informacijos apie jų vykdymą teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos
ministro 2014 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. D1-791, 33 punkto reikalavimais, parengė šią
informaciją apie Užstato už vienkartines pakuotes sistemos finansavimo schemos 2017-2019
m. (toliau – Finansavimo schema) vykdymą per 2017 m. I pusmetį (Finansavimo schemos
vykdymo tarpinę ataskaitą už 2017 m. I pusmetį).
Finansavimo schemoje buvo pateikta detali informacija apie užstato už vienkartines pakuotes
sistemos finansavimą 2017 metais, taip pat schemoje numatytos pagrindinės užstato už
vienkartines pakuotes sistemos finansavimo gairės 2018-2019 metų laikotarpiui.
Finansavimo schemoje pinigų sumos yra nurodomos eurais, be PVM. Finansavimo schemoje:
- antrinių žaliavų kiekiai nurodomi tonomis (t. y. nurodomas skaičius yra suapvalintas
vienos tonos tikslumu);
- gamintojų ir importuotojų mokamos įmokos už užstato už vienkartinės pakuotės
sistemos administravimą dydis bei pakuočių pardavėjų (toliau tekste taip pat vadinami
„pardavėjais“) sąnaudų kompensavimo dydžiai nurodomi eurais trijų skaitmenų po kablelio
tikslumu;
- procentai nurodomi trijų skaičių po kablelio tikslumu (t. y. 0,000 proc.).

I Užstato administratoriaus pavedimo davėjų įmokos, mokamos Užstato
administratoriui
Pavedimo davėjai, t. y. gamintojai ir importuotojai, tiekiantys Lietuvos Respublikos vidaus
rinkai gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas, pagal
sudarytas sutartis su Užstato administratoriumi, šiose sutartyse nustatytomis sąlygomis ir
tvarka, moka Užstato administratoriui įmokas už užstato už vienkartines pakuotes sistemos

administravimą (toliau tekste taip pat vadinama „Administravimo įmoka“). Užstato
administratoriaus ir pavedimo davėjų sudarytose sutartyse numatyta, kad pavedimo davėjas
kas mėnesį moka Užstato administratoriui Administravimo įmokas. Administravimo įmokos
suma apskaičiuojama padauginant pavedimo davėjo per praėjusį kalendorinį mėnesį Lietuvos
Respublikos vidaus rinkai patiektą vienkartinių

pakuočių kiekį (vienetais) iš tam tikrai

vienkartinei pakuotei taikomo Administravimo įmokos dydžio (tarifo). Pavedimo davėjo per
praėjusį kalendorinį mėnesį Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiektas vienkartinių
pakuočių kiekis (vienetais) nustatomas pagal pavedimo davėjo Užstato administratoriui
teikiamas pardavimų ataskaitas ir/ar pavedimo davėjo patikrinimų duomenis.
Iki 2017 m. I pusmečio pabaigos Užstato administratoriaus pavedimo davėjais buvo 310
gamintojų bei importuotojų, tiekiančių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius,
supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią nustatytas užstatas. 2017 metais taikytini
Administravimo įmokos, mokamos Užstato administratoriui, dydžiai pateikiami 1 lentelėje.
1 lentelė. Administravimo įmokos dydžiai 2017 m.

Vienkartinės pakuotės, už kurią nustatytas
užstatas, rūšis (pagal medžiagą)

Administravimo įmokos dydis1 EUR/ vnt.
pagal brūkšninio kodo (BK) tipą
Unikalus BK2

Universalus BK3

Vienkartinė plastikinė (PET) pakuotė

0,030

0,030

Vienkartinė metalinė (aliuminio) pakuotė

0,015

0,015

Vienkartinė metalinė (geležinė) pakuotė

0,030

0,030

Vienkartinė stiklinė pakuotė

0,025

0,025

Užstato administratoriaus su pavedimo davėjais sudarytose sutartyse numatytas vienkartinis
prisijungimo prie viešosios įstaigos „Užstato sistemos administratorius“ organizuojamos
užstato už vienkartines pakuotes sistemos mokestis (toliau tekste taip pat vadinama
„Vienkartiniu prisijungimo mokesčiu“) ir vienkartinės pakuotės, už kurias nustatytas
užstatas, registracijos Užstato administratorius registre (duomenų bazėje) mokestis (toliau
1

Visas įmokos dydis (100 proc.) yra skiriamas atliekų tvarkymui
Unikalus kodas - pavedimo davėjo vienkartinių pakuočių žymėjimui naudojamas nacionalinis brūkšninis kodas, skirtas
ženklinti vienkartines pakuotes, į kurias supakuoti gaminiai tiekiami tik Lietuvos vidaus rinkai ar Lietuvos rinkai ir užsienio
valstybių, nenurodytų pavedimo sutartyje esančiame sąraše, rinkoms.
3
Universalus kodas - pavedimo davėjo vienkartinių pakuočių žymėjimui naudojamas brūkšninis kodas, skirtas ženklinti
pakuotes, į kurias supakuoti gaminiai tiekiami ne tik Lietuvos vidaus rinkai, bet ir užsienio valstybių rinkoms.
2

tekste taip pat vadinama „Pakuotės registracijos mokesčiu“). Tačiau 2017 metais,
analogiškai kaip ir 2016 metais, nebuvo rinkamos šios įmokos ir negautos pajamos iš jų, t. y.
Vienkartinio prisijungimo mokesčio dydis - 0,000 EUR, Pakuotės registracijos mokesčio dydis
- 0,000 EUR.
Bendros 2017 m. I pusmečio pajamos iš pavedimo davėjų įmokų, susijusių su užstato už
vienkartinę pakuotę administravimu, nurodomos 2 lentelėje.
2 lentelė. 2017 m. I pusmetį gautos pajamos iš Administravimo įmokos
Vienkartinės pakuotės, už
kurią nustatytas užstatas,
rūšis (pagal medžiagą)

2017 m. planuojamos
pajamos (EUR)

Faktiškai gauta pajamų
per 2017 m. I pusmetį
(EUR)

Vienkartinė plastikinė (PET)
pakuotė

10800000,00

Vienkartinė metalinė
(aliuminio) pakuotė

3150000,00

Vienkartinė metalinė
(geležinė) pakuotė

300000,00

Vienkartinė stiklinė pakuotė

650000,00

379 278,00

14900000,00

7 277 759,00

Iš viso

5 370 421,00
1 460 496,00
67 564,00

II Užstato administratoriaus pajamos už antrinių žaliavų pardavimą
2017 metais Užstato administratoriaus organizuojamoje užstato už vienkartines pakuotes
sistemoje planuojami surinkti vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, atliekų
kiekiai, planuojami paruošti antrinių žaliavų kiekiai ir šių žaliavų įkainiai bei planuojamos
gauti pajamos už antrinių žaliavų pardavimą nurodomi 3 lentelėje.

3 lentelė. 2017 m. planuojami surinkti vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas
užstatas, atliekų kiekiai, antrinių žaliavų kiekiai4, įkainiai, pajamos iš antrinių žaliavų
Matavi
mo
vieneta
i

Vienkartinės pakuotės, už kurią nustatytas
užstatas, rūšis (pagal medžiagą)
PET

Metalinė

Stiklinė

Viso

Planuojamas surinkti
vienkartinių pakuočių, už
kurias nustatytas užstatas,
atliekų kiekis

vnt.

325664069

199016932

21440183

546121184

Faktiškai surinktas
vienkartinių pakuočių, už
kurias nustatytas užstatas,
atliekų kiekis per 2017 m. I
pusmetį

vnt.

157956357

88922247

12651070

259529674

Planuojamas paruošti antrinių
žaliavų kiekis

tonos

10096

3405

6004

19505

Faktiškai paruoštas antrinių
žaliavų kiekis per 2017 m. I
pusmetį

tonos

5391

1580

3584

10555

Planuojamas antrinių žaliavų
įkainis (pagal sutartis
sudarytas su viešo konkurso
būdu parinktais atliekų
tvarkytojais5)

EUR
už
toną

185,9923759

1020,589431

39,99501126

Faktinis antrinių žaliavų
įkainis (pagal sutartis
sudarytas su viešo konkurso
būdu parinktais atliekų
tvarkytojais) per 2017 m. I
pusmetį

EUR
už
toną

216,91

1317,72

44,91

Planuojamos pajamos iš
antrinių žaliavų pardavimo

EUR

1877779,03

3475107,01

240130,05

5593016,09

Faktiškai gautos pajamos iš
antrinių žaliavų pardavimo
per 2017 m. I pusmetį

EUR

1 169 369,00

2 082 002,00

160 943,00

3 412 314,00

Planuojami kiekiai nurodomi, atsižvelgiant į galiojančias Užstato administratoriaus ir pavedimo davėjų (t. y. gamintojų ir
importuotojų, kurie tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią
nustatytas užstatas) sutartis, kurios buvo sudarytos iki 2017 m. sausio 1 d.
5
Nurodomi planuojami (PET ir metalinės pakuotės) vidutiniai įkainiai, atsižvelgiant į sutartyse numatytas įkainio apskaičiavimo
formules, pagal kurias kaina priklauso nuo rinkos indeksų. Pateikiant planuojamą stiklinės pakuotės antrinių žaliavų įkainio dydį
nurodomas vidutinis įkainio dydis, kurį apskaičiuojant, be kita ko, buvo atsižvelgiama ir į tai, kad taikomi skirtingi įkainiai skirtingoms
stiklo rūšims (pagal spalvą).
4

III Užstato už vienkartines pakuotes dydis, Užstato administratoriaus pajamos iš

per metus negrąžinto užstato
2017 m. nekeistas nuo užstato sistemos veikimo pradžios galiojantis užstatas už vienkartinę
pakuotę dydis, t. y. buvo paliktas 0,10 EUR dydžio užstatas už vieną vienkartinę pakuotę.
Atsižvelgiant į užstato už vienkartines pakuotes sistemos rezultatus, pasiektus per 2016
metus, užstato sistemoje 2016 metais surinktą vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas
užstatas, kiekį, manoma, kad esamas užstato dydis yra pakankamas ir motyvuojantis
vartotojus grąžinti vienkartinių pakuočių atliekas bei sudarantis pakankamas prielaidas
užtikrinti, kad būtų sutvarkytos gamintojų ir importuotojų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai
tiekiamų gaminių vienkartinių pakuočių, kurioms taikomas užstatas, atliekos.
Užstato administratoriaus per 2017 m. I pusmetį gautos pajamos iš negrąžinto užstato už
vienkartines pakuotes (pagal pakuočių rūšis) nurodomos 4 lentelėje.
4 lentelė. 2017 m. I pusmečio gautos pajamos iš negrąžinto užstato

2017 m. planuojami
vienkartinių
pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas,
kiekiai6 ir pajamos

Matavim
o
vienetai

Vienkartinės pakuotės, už kurią
nustatytas užstatas, rūšis (pagal
medžiagą)
PET

Metalinė

Stiklinė

Viso

Planuojamas išleisti į
Lietuvos Respublikos
vidaus rinką
vienkartinių pakuočių,
už kurias nustatytas
užstatas, kiekis

vnt.

360000000 220000000

26000000

606000000

Faktiškai išleistas į
Lietuvos Respublikos
vidaus rinką
vienkartinių pakuočių,
už kurias nustatytas
užstatas, kiekis per
2017 m. I pusmetį

vnt.

178916832

99550450

15172772

293640054

vnt.

325664069 199016932

21440183

Planuojamas surinkti
(priimti iš vartotojų)

Planuojami kiekiai nurodomi, atsižvelgiant į galiojančias Užstato administratoriaus ir pavedimo davėjų (t. y. gamintojų ir
importuotojų, kurie tiekia Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminius, supakuotus į vienkartinę pakuotę, už kurią
nustatytas užstatas) sutartis, kurios buvo sudarytos iki 2017 m. sausio 1 d.

6

546121184

vienkartinių pakuočių,
už kurias nustatytas
užstatas, atliekų kiekis
Faktiškai surinktas
(priimtas iš vartotojų)
vienkartinių pakuočių,
už kurias nustatytas
užstatas, atliekų kiekis
per 2017 m. I pusmetį

vnt.

157956357

Planuojamas
nesugrąžintų
(vartotojų negrąžintų
pardavėjams)
vienkartinių pakuočių,
už kurias nustatytas
užstatas, kiekis

vnt.

34335931

20983068

4559817

59878816

Faktinis nesugrąžintų
(vartotojų negrąžintų
pardavėjams)
vienkartinių pakuočių,
už kurias nustatytas
užstatas, kiekis per
2017 m. I pusmetį

vnt.

20960475

10628203

2521702

3411038

Planuojamos
pajamos iš
negrąžinto užstato

EUR

3433593,10

2098306,80

455981,70

5987881,60

Faktiškai gautos
pajamos per 2017 m.
I pusmetį iš
negrąžinto užstato

EUR

2096047,5

1062820,3

252170,2

3 411 038,00

88922247

12651070

259529674

IV Kitos pajamos
Kitos Užstato administratoriaus pajamos yra:
pajamos iš daugkartinės pakuotės
administravimo; kitos administravimo, pakuočių rūšiavimo, skaičiavimo paslaugos, kitų
susidariusių veikloje antrinių žaliavų pardavimas; palūkanų pajamos, baudų ir delspinigių
pajamos, teigiama valiutos kurso pasikeitimo įtaka; bei netipinės kitos veiklos pajamos yra
atsargų įkainojimo pajamos, kurios pripažįstamos užsipajamuojant gautą vienkartinę
pakuotę bei joms prilygintas atsargas (susidariusios atliekos, antrinės žaliavos), tokias
atsargas užsipajamuojant galimo realizavimo kaina (5 lentelė)

5 lentelė. 2017m. I pusmečio kitos pajamos

Pajamų rūšis

Pajamų suma (EUR)

Pajamos iš daugkartinės pakuotės administravimo paslaugų

384 746,00

Kitos pajamos

70 675,00

Baudų, delspinigių pajamos

44 499,00

Pajamos iš atsargų įkainojimo

3 300 234,00

Iš viso kitų pajamų

3 800 154,00

IV Sukauptų pajamų bendra suma
Per 2017 m. I pusmetį, vykdant užstato už vienkartines pakuotes sistemos administravimo ir
organizavimo veiklą, Užstato administratoriaus sukauptų pajamų bendra suma bei jos
detalizavimas pagal pajamų rūšis nurodomas 6 lentelėje. Šioje lentelėje taip pat pateikiama
bendra sukauptų lėšų, t. y. įskaitant ir negrąžinto užstato lėšas, kurios, kaip paaiškinta III
skyriuje, yra skirtos įsipareigojimams pardavėjams vykdyti.
6 lentelė. Per 2017 m. I pusmetį Užstato administratoriaus sukauptų pajamų / lėšų
bendra suma
Pajamos

FS planuota gauti
2017 m. (EUR)

Faktiškai gauta per 2017
m. I pusmetį (EUR)

Pajamos iš pavedimo davėjų mokamų
Administravimo įmokų

14900000,00

7 277 759,00

Pajamos iš Vienkartinio prisijungimo
mokesčio

0,00

0,00

Pajamos iš Pakuotės registracijos
mokesčio

0,00

0,00

Pajamos iš antrinių žaliavų

5593016,09

pardavimo

3 412 314,00

Kitos pajamos
VISO PAJAMŲ (be sukauptų
negrąžinto užstato lėšų)
Sukauptos negrąžinto užstato lėšos7
VISO (sukauptos pajamos ir
negrąžinto užstato lėšos)

3 800 154,00
20493016,09

14 490 227,00

5987881,60

3 411 038,00

26480897,69

17 901 265,00

V Lėšos, skirtos Vyriausybės nustatytų atliekų tvarkymo užduočių vykdymui
Per 2017 m. I pusmetį faktiškai Vyriausybės nustatytų atliekų tvarkymo užduočių vykdymui
skirtos lėšos (detalizuojant pagal sąnaudų pobūdį), įskaitant lėšas, kurios skirtos pardavėjų
aprūpinimui taromatais, pakavimo priemonėmis, bei pardavėjų sąnaudų kompensacijoms,
pateikiamos 7 lentelėje.
7 lentelė. Per 2017 m. I pusmetį Vyriausybės nustatytų atliekų tvarkymo užduočių
vykdymui skirtos lėšos
Lėšos, skirtos Vyriausybės
nustatytų atliekų tvarkymo
užduočių vykdymui

7

FS planuotos patirti
sąnaudos 2017 m.
(EUR)

Faktiškai skirta lėšų per
2017 m. I pusmetį (EUR)

Pardavėjų aprūpinimo
taromatais, įskaitant taromatų
techninę priežiūrą ir remontą,
sąnaudos

7646614,06

3 631 153,00

Pardavėjų aprūpinimo
vienkartinių pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, atliekų
pakavimo priemonėmis sąnaudos

637053,81

295 978,00

Pardavėjų sąnaudų, susijusių su
vienkartinių pakuočių, už kurias
nustatytas užstatas, priėmimu,
užstato grąžinimu ir visuomenės
informavimu, kompensavimas

14486244,11

6 817 512,00

Vienkartinių pakuočių atliekų
surinkimo iš prekybos vietų ir
vežimo į skaičiavimo centrą
sąnaudos

2307243,90

1 269 111,00

Išsamų paaiškinimą dėl 2017 m. I pusmetį sukaupto negrąžinto užstato sumos žiūrėti III skyriuje.

Vienkartinių pakuočių atliekų
paruošimo tolesniam tvarkymui
sąnaudos

1280400,00

664 350,00

VISO

26357555,88

12 678 104,00

VI Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui
2017 metais Užstato administratoriaus parengtos Visuomenės švietimo ir informavimo
programos užstato už vienkartines pakuotes sistemos klausimais 2017-2019 metams (toliau –
Švietimo programa) vykdymui buvo planuota skirti 1,434 % lėšų (t. y. 380 000 EUR ) nuo
Įstaigos metinės apyvartos (pajamų).
Lėšos, skirtos per 2017 m. I pusmetį švietimo programos vykdymo sąnaudos pateikiamos 8
lentelėje.
8 lentelė. Lėšos, skirtos Švietimo programos vykdymui per 2017 m. I pusmetį
Švietimo programos priemonės 2017 m.

Nuolatinis interneto svetainės
(www.grazintiverta.lt) informacijos
atnaujinimas

Švietimo
programoje
planuotos skirti
lėšos 2017 m. (EUR)

Faktiškai skirta lėšų
per 2017 m. I
pusmetį (EUR)

3000,00

2000,00

7300,00

0,00

20000,00

10 000,00

151600,00

98 500,00

5000,00

2 500,00

15000,00

7 500,00

3000,00

0,00

Infografikinio video apie užstato sistemą
sukūrimas ir transliavimas internete
Video turinio apie užstato sistemą
sukūrimas (4vnt.)
Reklaminio – informacinio klipo sukūrimas
ir transliavimas TV eteryje
Interneto reklama
Komunikacija socialiniuose tinkluose ir
reklama
Užstato sistemos metinių renginys

Informacijos sklaida nacionalinėje,
regioninėje spaudoje ir interneto
žiniasklaidoje, viešųjų ryšių paslaugos

94100,00

45 330,00

52000,00

26 000, 00

20500,00

6 000,00

6000,00

631,00

2500,00

0,00

380000,00

198 461,00

Audio klipai radijo eteryje ir radijo žaidimai

Integracija į vasaros festivalius ir renginius

Informacinių stendų atnaujinimas

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“
veiklos ataskaita

Iš viso Švietimo programos vykdymui

Detalesni konkrečių Švietimo programos priemonių aprašymai bei kita su šiomis
priemonėmis susijusi informacija pateikiami Švietimo programos priede.

VII Lėšos, skirtos su pakuočių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms
Lėšos, per 2017 m. I pusmetį skirtos su pakuočių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms
išlaidoms (detalizuojant pagal sąnaudų pobūdį), pateikiamos 9 lentelėje.
9 lentelė. Lėšos, skirtos su pakuočių atliekų tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms
per 2017 m. I pusmetį
Lėšos, skirtos su pakuočių atliekų
tvarkymu susijusioms kitoms išlaidoms
Automatizuotos vienkartinių pakuočių, už
kurias nustatytas užstatas, atliekų
priėmimo ir sutvarkymo apskaitos
sistemos ir duomenų bazės išlaikymo
sąnaudos
Sąnaudos įsiskolinimų dengimui
(Palūkanos bankui)
VISO

FS planuota skirti
2017 m. (EUR)

84000,00
80000,00
164000,00

Faktiškai skirta
lėšų per 2017 m. I
pusmetį (EUR)

38 491,00

24 676,00
63 167,00

VIII Lėšos, skirtos Užstato administratoriaus administravimui ir darbo
užmokesčiui
Per 2017 m. I pusmetį faktiškai Užstato administratoriaus administravimui ir darbo
užmokesčiui skirtos lėšos (detalizuotos pagal konkrečius poreikius) nurodomos 10 lentelėje.
10 lentelė. Lėšos, skirtos Užstato administratoriaus administravimui ir darbo
užmokesčiui per 2017 m. I pusmetį
Lėšos, skirtos Užstato
administratoriaus
administravimui ir darbo
užmokesčiui
Lengvųjų transporto priemonių,
skirtų darbuotojams, nuomos
sąnaudos
Lengvųjų transporto priemonių,
skirtų darbuotojams, eksploatacijos
sąnaudos

FS planuota skirti
2017 m. (EUR)

16200,00

18000,00

Faktiškai skirta lėšų per
2017 m. I pusmetį (EUR)

8 253,00

9 097,00

Komandiruočių sąnaudos

9600,00

Patalpų (t. y. administracijos ir
Įstaigos skaičiavimo centro )
apsaugos sąnaudos

2400,00

Banko paslaugų (t. y. mokesčiai už
pavedimus, sąskaitų tvarkymo
mokesčiai ir pan.) sąnaudos

1800,00

Audito sąnaudos

3000,00

2 700,00

Teisinių ir kitų konsultacijų
sąnaudos

150000,00

81 368,00

Kitos, su administravimu susijusios,
sąnaudos

216000,00

47 512,00

Darbo užmokesčio sąnaudos,
darbuotojų nuomos išlaidos

1526625,79

663 654,00

1943625,79

816 399,00

VISO

815,00
300,00

2 700,00

IX. Kitos lėšos
Kitos Užstato administratoriaus išlaidos yra: parduotų žaliavų savikaina; daugkartinės
pakuotės administravimo (naudojimosi taromatais) sąnaudos; kitos išlaidos aprūpinant
prekybininkus priemonėmis, bei antrinių žaliavų pardavimo savikaina; baudų, delspinigių,
kompensacijų ir kitos sąnaudos. Kitos lėšos pateikiamos 11 lentelėje.
11 lentelė. 2017m. I pusmečio kitos lėšos

Sąnaudų rūšis

Sąnaudų suma

Parduotų žaliavų savikaina
Daugkartinės pakuotės
taromatais) sąnaudos

3 276 161,00
administravimo

(naudojimosi

384 746,00

Kitos išlaidos

82 636,00

Kitos sąnaudos, delspinigiai, baudos, kompensacijos

3 178,00

Iš viso

VšĮ „Užstato sistemos administratorius“
Generalinis direktorius
Gintaras Varnas
2017 m. rugpjūčio 11 d.

3 746 721,00

