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NEpRIKLAUSoMo AUDrroRrAus rSvale
LIZdarosios akcines bendro't-js "SiIutes'audenls', akci'i'kui
S4lr,ginr3 nuomon€

N'les atlilkorne Uzdarosios aki:irles bcndrot'cs "Silutes vandenvs" (toliau - f rnones) finansiliq ataskaitq. kurias suaaro 20I tinl grtto<izioIId balarrsas-irtqdien4pasibaigrrsiqntetqpelno(nuostolir4)ataskaila.n,,oruvokapltalopokrii11 
llaskaita.plnlgll sr:aull] ataskaila. aiSkintuttasis raStas. lskaitant rcikSmingl apskailos rnctodq santraukrl. audrt4.

NItlsLl nuonrone' pridCtos finansitles ataskaitos. isskl'ms musr4 isvados ..sqlvgines uuonrones pagnndas" ski rirrie aprasllqdalvkq g'alimq poveiki- r'isais reiksmingais ath'ilgiiis rcisingai patckia fmonos 2018 rn. gmodzio 3l d. finansing padetiir t4 dienq pasibaigusiu nretr'| Iinansinius r.'eiklos rezullatus ir pinigq srautus pagal LictLn.os Respubliko.je plalio"janeiLri
r.crslo apskaitos standartus.

S4l1,gind:s nuomonds ;tagrindas

P'rgal 2()17-09-01 d Lictuvos RespLrblikos Aplir*os miuistro isak1,rn4 NrDr-7.l.l ..Del Europos s4^'gos fi.a'si'cspilrirnros tr lendro,io filatrsavin.to lesr1. skirtq projekto Nr.vp3-i.l-AM-Ot-V-02-()67 r.r,kdr:tojui uzoiralai akcinerbenclroYci "Silutes VandenYs". pripaZintolnis kaip netinkarnou.ris finansrroti +2-5{xE a,,r.i g.,,z,,rinro rr,ksta teis.ri'raiproccsai Administracincs br'.los baigtis nera aiSki. Bendrovd galiuilems nuostolianrs paclengti-atioe.liniq ncra sufor'ra'usrMttstl trt-totttone. dcl Sios prie:Zasties 2(\18-12-31 d blrklei balanso straipsnis atide.jiniii clidiriarnas +2-5()0tt eurairs rr ta padia
suura uraZinanras ataskaitiniq metq pelnas ir nuosavas kapitalas.

Attdita atlikorne pagal tarptarLrtinius audito standartr"rs (toliau * TAS). Misq alsakonrvbe pagal sruos standanLls issamiar
apibtldinta Sios isvados sls riuje ..Auditoriaus atsakomvbe u7- finansiirirl ataskaitq auoit4".^v!s csamc 

'cprikliiusouu 
nuo

f ilrottcs Pagal Tarptautiniq buhaltcriq eltkos st;rndartq valdvbos iSleistn Buhalteriq profesionalu etrkos kodcks4 (toliau -Ttsl]sv kodcksas) ir l'icturos Respublikos finalsiniq aiaskaitLl nudito irtnn'nio reikalayirnus. susijusi's su audituLietrnos Rcspubliko-ie. Mcs taip pat laikolnes kitq etikos reikal)rvinrq. susijusiq su Lietlr'os Respublikos fir-ra'si'rLr
alaskaitq audito istatlrnu irTBESVkodcksLr. Mes tikme. kad mlrsq surinkti ir-rdiio irodr.nrai vra paka'kauri irtiukami
rrrrlsrl srlr girrci nrrorrronci pitgnsli.

Kita infrrnnaci.ja

K:itairr|orn.raciji1sudaroinforrrtacija.pateikta|tllonesnretiniarrreprane5it-t.re.tadiau.1lrreapitttattattslt-ttq
audiloriatrs iSr'ados apie jas. \/ador'r'be vra atsakinga uZ kitos iniomracijos pateikiilq
Mt1st1 nttontone apie llnansines ataskaitas ncapiura kitos inforrnaciios ir mes ncpatcikrame .jokios forrnos LrZtikrininro
rsvados apie .11t. iSsls'rus kaip uurodrla toliau.

Atlickarlt finansitritl ataskaitq arrdit4. rn[st1 atsakoml-be vra perskaitrti kitil informacij4 ir apsvarstrli" ar rra rerlis'ri.gr1
ttcatitikirrrtl i'formactiiti. pateiklai fina'sincse ataskaitose. aiba mus{ ziniorns. pag4storns atliktu audrt'. ir ar.jr r,ra kitaiprelkstttingai iskraiprla Jeigu rctndatrtiesi alliktu darbu pastcbime rciksmingE kitos irrrormacuos rskraip'urq. 
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atsklcisti 5i firktq. Mes ncturirnc su tuo susijusitl pastebe.jirnq.

Mes tlrip pat prir alorne ivcrtinti. ar furones tneliniarne pranesirne pateikla finansinc inforrnacija atilirfta tq paiiLr finansiniutltettl fitratlsines ataskaitas b':i ar netinis pranesirnas bLn'o parcngtas laikantis taikonrtl teisiniq reikalar,irnLr. Mhsulltlolllol.lc pagrlsla finaltsiniq ataskaitq andito metu atliktu darbu. r'isiis reksrningais atzyilgiais:
I llnoltes mctitliatne prane5irue pateikti finansiniai duorucnvs atilinka tq paciq finansinir4 metrr finansinirl ataskaitrl

rlrrorrrcrus. ir
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vador;ib€s ir ui valdvm4 atsaliingq ilsmenrl atsalioml"be uZ finansines atasliaitas

vado\rbe rra atsakinga u2 Siq finansiniq alaskaitq parengin4 ir teisingq patcikimq pagal Lielur,.os Ficspubliko.je
galio jancius tetsds aktus' reglamentuojandius buhattering apskaitq ir fina'sing atskaitonl'be. ir vcrslo apskail.s standartustr tokiq tidaus kontrolg' l"okia. r'adorvbos uuourone. yra bartina finansinems ataskaitonrs parcngtr trc rciksuri'gq
iSkraipr ruu dcl apgirules ar l<laidos.

I{engdartu llnattsirtes ataskaitas Yador'r'be priYalo ivertinti frnones gebejimq tgsti vcikl4 ir atskleisti (jei b[tina)dalrkus.
sLrsiiusius su Yerklos tgstimttrrt ir Veiklos tgstinumo apskaitos principo rai\,mu" isslq,n.rsi,os at'e.lus. kai .,ado',bc kcti'alikr iduoti Jurong ar rlutraukti r eiklq arba ncturi kitq realiq altlmatt.nl. tik taip pasielgti.

[J7 r'aldl'm4 alsakingi i]slt'lcllvs privalo priZihreti lnrones fiuansiniq ataskailq rengirno procesi].

Auditoriaus atsaliom.r b6 uZ I'inansiniq ntasliaitq nudit4

Miistl tikslas Yra gattti lak3}k.rrnt1 uaikrinirnq del to. ar finansines ataskaitos kaip VisLuna nera reiksmingai iskraip.rtosdil apgaules ar klitidos' ir iSteisll auditoriaus iSr'adq. kunoje pateikialna rnlsrl nuourond. pakarkan.ras uztikri.inras - talauk5tolrgiou2tikrinirrras.c,rtegararrtija.kadreik.SnringEi5iriripvnr4...jeigtr.jisr,ra"r'isadagalirrranustah.1ip.Jratldit.
kuris atliekarnas pagal rAS. lskraiplmai. kurie gali atsiiasri oet apgaiites i, ttaioor. laikorni"rcksnri'gais..i,eiltr galirnapagrlstal trttlnalrti' kad atskirai ar kartu.lie gali nrreti dldelcs iratoiiartotortl ekonominians spreudiura'rs. pl-ii'raurienrs
reuriar.rti s fi nansinenris ataskailomis.

Atlikdanri auditq pagal rAii" r'iso audito rnetu pricnerne profesiniLrs sprcndinrus ir laikernes prolesinio :;kepticizr'oprincipo. Mcs taip pa1:

' Ntlstalcmc ir irerlinontc finansiniq ataskaitq reiksrningo iSkraipvrno dcl apgaulcs arba klardq rizikil. sLrpla'a'o*ciratlikonre procedltras kaip atsakq itoki4 nzikq ir sLrriikorne paiankaurq tinkarnq ar-rclilo irodrmq urtisrr nuo'roncipagristi' Reiksrningo iSkraipvmo dcl apgaules neaptikinro rizi-ka vra didesre nei reikSrrungo iSkraiprrno del klaidLrneaplikirno rizika. nes apgaule gali bDti sukciavirnas. klasto-iimas. tvcinis praleidirnas. klaidingas aiikininras arbavidaus konlroliq nepaisvuras.

o Supratotue su auclitu susiiusias Yidaus kontroles. kad galetulre suplanuoti konkrediouris aplinls,bemis tiilkarnasauclito procedDras" o ne talll- kad galetume p:reiksti uuoinonp apie Jmoncs vidaus kontroles yerksuringurn'.
o lYertiuome laikornq apskailos rletodtl linkatnumz] ir VadoYrbes atliklq apskaitinul r'erlimurq bcr su.jais susijusitralslileiditnq pagrjstunr4 " ---' ' rL'Jr'rtrJr

r Paclarcnle i5r'ad:1 del taLikomo veiklos tgslinurno apskaitos principo tinkamulo ir del to. ar. relnlartrs surirktaisirodlntais' egzislr"roja sr"r iVrkiais ar sqlt'gornis suslgs rciksriringas neapibreauuras. dol kLrrro gali krlti rciksnringu
abeioniq del f tltones gebciimo tgsti veiklq. Jeigu padarorne is,adi. knd toks reiksnilngas neaprbrezluur.s egzistuo.ja.
attdliloriaus isr'acloje priValome atkreipti d€rnesi i susiiusius atskleidimus finansilesie ataskailose arba. jeig. rokiuatshleidirnq uepakallka. ttrrirlre rnodifikuoti sevo nuomong. Mrlsq iSr'ados pagristos audito irodr 'rais. 

kuriuossuntlkotue iki audrloriar'rs iSr'ados dalos. Tadiau. barsimi ir1'kiai o, ,,ilvgo, gati'teinii. kad I'rone 
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tolia' tgstisat'o veiklos.
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UAB "Silutos vandenys", 177059215
(!mones teistne fbrma, pavadinirnas, kodas)

Ramudiu e. 31, Silutd
(buveine (adresas). regrstras, kurrame kaupiami ir saugomt duomenys)

iteisinrs statusas,.jci ltnonc IikvidLrqanla, reorgantzuolatna ar y-ra bankrutitvusl )

20 18 M. gruodZio mCn.3l D.

2019 02 t9
( atirskait0s sudarln]o data)

BALANSAS

Nr. 56.1

Eurai2[)l 8 metq
(atask,lrtos trlslutno lrgis lr \alluta)

lai kotar

Eil.Nr Straipsniai
Pastabos

Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Praeigs ataskaitinis
laikotrlrpris

.fURTAS

A. ILGALAIKIS TI.JRTI\S 24991721 2499:\692

NE]I4I\]'ERIALI JSIS TU RTAS A.R._1. I | 1575 22657

l.l Pletros darbai

1.2. PrestiZas

I .3. )roulanrine irartqa L.Nr. I t027 2819

I ..1. Konccsiios. patentai. licenciios. prekiq Zenklai it pqlg L.Nr. I r 0548 1983E

1.5. Kitirs nematerialusis turtas

1.6. Sunnoketi a\,ansai
1 \4A,]'ERIALUSIS I-U RTAS A.R.3.2 24 884808 248690 I 3

2.1 Zerni
1) I)astatai il statiniai L.Nr'.2 2277 1859 23 3 28 859

:..) Mrsirttrs il iranga t..Nr.2 I 7033 I 32lrl4l
4.1 'I'ransnorto prlemones L-.Nr.2 149626 16467 5

2.5. Kiti ireneiniai. prielaisai jr irankiai L.Nr'.2 5565 7 65784

2.6. lnvesticinis turtas U U

2.6.1 Zeme

_.o.1. Pas;tatai

2.1. Surtroteti ar'rinsai ir vvkdomi matefialio.io turto statl'bos (gam1'bos)

darbai L.Nr.2 I /-) /-1J) 98825,1

3 FI}.]ANSINIS TL,RTAS (, {)

i.l Im,rniu srupOs imoniu akciios

.) .4. Pa:;kolos imoniu grupes imonims
3.3. l5 imoniu grupes intonirl gautinos sumos

-1.+. Asociluotuiu imoniU akci.ios

i.5. Paskolos asociiuotosiom:s !tnonems
3.6. I5 irsociiuotulu imoniq gautinos sumos

3.'l . llealaikes investicil os

1.8 Ptl r iettu lltcl.l.l qcLllin(\5 :,ul11(rs

.9 Ki tas llnansinis turtas

4 KI'IAS II,GAI-AIKIS II.IRTAS A.R.3.3 95338 t0'.10t\2

4.1 Atidetoio pelno mokescio turtas 95338 t0?022

,l '') Biologinis turtas

+.J. Kitas turtas

B. TIRUMPALAIKIS TURTAS s56973 398928

A1-SAI{GOS A.R.3.4 4r383 48120

Ll Za,liavos. nledZiagos ir komplektavimo detales L..Nr.-l 37893 4i238

t.2. Nebaieta pfodukciia ir vlkdorni darbai

1.3 Produkciia

I.1. Pirktos prekes. skirtos p,lrparduoti

1.5. Biologinis turtas

I .6. Ilpalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

t.'7. Sumoketi avansai A.R.3.4.2 3490 it8:r

2. PL]R VIENUS N,lF,TLJS GAUTINOS SUMOS 300548 29237'7

2.1 Pirkeiu skolos A.R.3.5.1 299787 292262

1'; Imoniq grupes irnonitl skoltx

1t2



L.-). Asoc iiuotuiu imoniu skolo:;

2.4. Kitos; gautinos sumos A.R.3.5.2 761 I 15

3. TRUMPALAIKES INVESi-IICIJOS 0 0

-). i morriu grupes irnoniL.l akciios

)./. Kitos investiciios
4. PINICAI IR PINIGLI EKVI\ALENTAI A.R.3.6 215042 5843 I

C. ATIIINANCIU I,AIKOTARPIV SANAUDOS IR

SUI.iAUPTOS PAJAMOS
l 903 3488

TURTO IS VISO 25550597 25396 I 08

Nu,os.q.vaS KAPITT\LAS lR ISIPAREIGoJIMAI
t). NUOSAVAS KAT'ITALAS 4738434 4674r2:\

KAF'IT'At.AS L.Nr.5 4561 t7 | 773562)

l.l I stat'in i s ( pasiraS-vtas i s ) arba pagrindin i s kapitalas +56ll 7 1 7735621

t.2 PasiraSt'tasis neapmoketas kapitalas (-)
r.3. Savos akciios, paiai t. )

'l N K(]I.1T.J PRIEI),,\I A.R.3.7 2 20

PIrR KAINOJ IMO RFIZEF|V,AS
r+. REZ;ERVAI U 0

4.1 Privalomasis rezervas arb;r atsargos (rezen'inis) kapitalas
AA Savoms akciioms isievti
+.J. Kiti rezervai

) NEI'ASKIRSTY'IASIS P ELNAS (NUOSI'OLIAI) L.Nr.6 t77261 (3061s18)

5.1 Ataskaitiniu mettt pelnas (nuostoliai) A.R.3.8.1 64311 8598

5.2. Ankstesniu metu pelnas (rruostoliai) A.R.3.8.2 I 1 2950 (3070 I I 6)

E. DOTACIJOS, SL] BSIDIJOS L..Nr.7 1813642r 18923s69

F. ATIDEJINIAI 0 0

Pensiiu ir pana5iu isipareirsoiimq atide.iiniai

2. MokesCiu atideiiniai
J, Kiti atideliniai

G. MOKETINOS SUMOS IR KITI ISIPAREIGOJIMAI 2374192 1798416

PO VII]NT1 I\,IEI-LI MOKIITINOS SUMOS IR KITI

ILCALAIKIAI ISIPAI{F,ICOJ IMAI
I 5 I 10.12 63 004 1

l.l. lskoliniai isipareigojimai \.R.3.10 3 r69 I 0642

2 iko los krcdito istaistrnts

_l Jautl avansal

4 Skolos tiekeiams

.) Paeal vekselius il dekius rnoketinos sumos

.6. moniu grupes irnon€ms rnokOtinos sumos

7 sociiuotosioms imon€ms moketinos sumos

1.8. Kitos moketinos sulnos ir ilgalaikiai isipareigoiimai \.R.3.10. r 507873 6 I 9399

?- lnrn vleNus Nllrl'tjs lv{oKETINos sLrMos IR KITI

I I t<l ntpaLltKl,,\I ISlP,\REIGo.lIMAI
863 I 50 I l6ii3r'5

2.1 . lskoliniai isipareigoiinai A.R.3.ll 7 473 1285:;

2.2. Skolos kledito istaigoms A.R.3.l I 500000 500000

L. -) Gauti ar lnsui
2.4. Skolos tiekeiams A.R.3.11 t76816 480028

2.5. Paeral vekselius ir C,:kius moketinos sunlos

1..(l. rnoniu grupis imonems tloketinos sumos

2.'7. ,Asociiuotosioms imonims moketinos sumos

2.8. Pelno mokcsiio isipalei.c,oi inlai r\.R.3.1 I 2361 9()8

2.9 Su darbo santvkiais susiit; isipareigojimai A.R.3.ll 69732 7866,r

2.1 0, Kitos moketinos surllos ir trumpalaikiai isipareigoiirnai A.R.3.ll l 06765 95 83(l

H. STIKAUPTOS S,ANAUDOS IR ATEINANCIU
LhIKOTARPIU PAJAMOS

I 550

NTJOSAVO KAPITA.LO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO 25550591 25396 1 08

Alliedas MarkvaldasDilektorius

galrndro tvarklli apskaita klto aslnens pilrergLl

pavadrnLrnas )

(lrnones vadovo pareigq pavadinirnas) 
lp:'ji".,t)'Vvr.buhaltere li t' .^vYr.Dunaltere l'

(tl*"**J"t^,I-l"ti"0-1",1*,")"rt"; W

(vardas ir pavarde)

Janina Vaidi[niene
(vardas ir pavarde)

2t2



UAB "Silutcs vandenys", 177059215
(inlones teisine fbrma. pavirdlnirnas. kodas)

.31. Silut€
(bu'verne (adresas). registras. kLtriame kaupianlt ir saugomi duomen)'s)

f t."t**t.,t*of L.i inrone likviduojanra, reorganizuo.jama ar yra bankrutavust)

20 18 M. gruodZio m0n.3l D.

2019 02 t9

t'[virtinimo 21'-ma)

PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

Nr. 56.1

lataskaito: sudarymo data )

2018 metq Eurai

skaitinis laikotarrris)
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Pa'\|C1I)d.Bicllclqtnio|ur|o|ikI'o'|;iOSt'et'|e.s1okl'iio

\tttiAutl|.S. t. t.. gnnqllpeltt(! md:itt(tt1tt sttttttt. irttiontO.s skltttusluOSe arbCt Stt trtittttstt:enklu

Direktorius
..1 Alfredas Markvaldas

( jnrones vadovo pareigrl pavadininras)

Vyr.buhaltere
(vl riausiltlo buhalterio (btrhalterio) arba galtndto

tr arklti ap,skaittr kito asmens pareigrl pavadinimas)

(parqas)

'li" (--t -
(ParaSas) ?

(vardas ir pavarde)

Janina Vaidi[niene
lvardas ir pavardc)

Eil.

Nr.
Straipsniai

Pasta-

bos

Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praejgs

ataskaitinirs

laikotarois;

Pardavimo pajamos A.R.4.l 2626750 2531481

Pardavimo savikaina A.R.4.l (20089s7) (1945541)

J. Biologinio turto tikrosios vertes pokytis

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 617193 585940

5 Pardiiviuo A.R..l.: \tq2022) ( l 97393)

6. Bendlrosios ir adrninistrac:ines A.R.4.2 (40s4 1 2) (3eeO8s)

1. Kitor; veiklos rezultatai A.R.4.3 95 141 55972

8. tu*,ii. U,l ! patronuoi ani:iosios, patronuoj amqi q ir asocij uotql q

imoniq akcijas pajamos

9. Kitq ilgalaikiq investicijr;r ir paskolq pajamos

10. Kitos pal[kanq ir pana5ios pajamos {R4.4. t2773 614',.)

ll Finansinio turlo ir trumpalaikiq investicijq veftes sulnaZejirnas

t2 Palukanq ir kitos pana5ios sqnaudos \R4.4. (544t4) (3965 I )

l3 PEL,NAS (NUOST'OLI,{I) PRIES APMOKT]STINIM.{ 73859 r1926

l4 Pelno mokestis AR4.1I ( es48) (3328)

l5 GR'FNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) AR4. I 6431 I 8598
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UAB "Silut€s vandenysr', l770592 l5
(jmones teisine tbrma, pavadinimas, kodas)

Ramuiiu e.31, Silute
(buveine (adresas), registras. kuriame kaupiami ir saugonli duontenys)

(teisrnis statusas..jei lmone liki'iduojama. reorganizuo.ianla ar yra bankrutavust)

20 l8 
. 
M. gruodZio m€n. 3l D.

2019 02 19

(ataskaitos sudaryrtro data)

(Tvirtininto Z.vma)

PINIGV SRAUTV ATASKAITA

Nr. 56 I

2018 metu Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)(ataskaitinis laikotarpts)

Eit. Nr. Straipsniai

Pasta-

bos

Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praejgs ataskaitinis

laikotarpis

I Paerindin€s veiklos pinigq srautai
1.1 Ataskaitinio laikotarpio pinigq lplaukos (su PVNt) AR5.2 3265866 3085 1 92

l.l.l Pinieu iplaukos i5 klientu 3202120 30563 53

1.1.2. Kitos iolaukos 637 46 28839

L2. Ataskaitinio laikotarpio pinigu iSmokos AR5.3 (3 750864) (3 1s8171)

t.2.1 Pinigai, sumoketi Zaliavq, prekiq ir paslaugq tiekejams

(su Pry'M)
(1e82t26) ( l 4379s3 )

1.2.2. Pinigq iSmokos, susiiusios, su darbo sa!ryqg1s 1291638) (1264927)

| ..L.), Sumoketi i biudZeta nokesdiai (45 r0r r (432508)

1.2..1. Kitos iSmokos (2007e) (22783)

Grynieji pagrindin€s veiklos pinigq srautai (484998) (7297e)

7 Investicin€s veiklos pinigq srautai
2.1 Ilealaikio turto, i3sk1,rus nvesticij as, is igij imas AR5.4 (1 189r62) G53191

2.2". I lsala.ikio turto. iiskvrus nvesticiias, perleidimas

llgala.ikiu investiciitt isigii imas
11 lleala,ikiLl investiciiu perleidimas

Paskolu suteikintas

l.('. Pasko ltl susigr4Zininras

2.-; Gauti dividendai, pahkanos

2.fi. Kitas investicines veiklos pinigq srautq padidejimas

2.tr. Kitas investicines ve:iklos pinigq srautq sumaZejimas

Gryrrieji investicines veiklos pinigq srautai (118e162) (4s37e1)

1t2



Finansin€s veiklos rrinigu srautai
Pinigu srautai, susiiq su jmonds savininkais 0 0

3.1.1 Akciiu i5leidimas

3.t .2. Savininkq ina5ai nuostoliarns padengti

3. I .3. Savq akciiq supirkirnas

3.1.4. Divide,ndq iSmoke jimas

) .L. Pinisu srautai, susiiE su kitais finansavimo Saltiniais AR5.5 I 83077 1 419153

J.Z. I Finansiniq skolq padidej imas 92',7 t86 30427',|

J.-.1.t Paskolq gavimas 921 186 304271

3.2.1.2. Obligacil q iSleidimas;

3.2.2. Finansiniu sko u sumazellrnas AR5.6 (e7006) 10r974)

i.:.2.l Paskolu graZin mas (38',712) (381 12\

3.2.2.2. Cbligacijq supirkimas
Sumoltetos palDkanos (45488) (3es28)

3.2.2.4. Lizingo ifi nansines nuornos) Inokej irnai ( 1 2806) (23734)
j.2.3. Kitq irnones s ipareigo.i irnu padide.j imas

J.Z.+ - Kitq imones slparel!lo.J llnrl sumazeJ tmas

3 .2.5. Kitas finansines veiklos pirnigq srauttl padideiimas AR5.7 1018490 211 572

3.2.6. Kitas :finansines veiklos pinigq srautq sumaZejimas ( r 78ee) (t22)

Grynieji finansin€s veikl<ls pinigq srautai I 83077 | 479753

1. Valiutlq kursq pokyiio itaka grynqjq pinigq ir pinigq

ekvivalentu likudiui

5. Grynasis pinigq srautq padiddjimas (sumaZ€jimas) 15661 I (470r1)

6. Pinigai ir pinigq ekvivalerntai laikotarpio pradZioje 58431 l 05448

7. Pinigai ir pinigq ekvivale:ntai laikotarpio pabaigoje AR5.8 215042 5843r

Direktorius Alfredas Markvaldas
( jnronCs vadovo parelgLl pavadlnlnlas)

\/rrr hrrholtpre :l,iT.'l
(vardas ir pavarde)

Janina Vaidi[niene
(vl,riausiojo buhallerio (buhalterio) arba galincio

t\ ar\\1i apskaita kito asrttelts pltreigq

p avadintntas)

(parasas ) (vardas ir pavarde)

2.t2



UAB,,SILUTES VANDENYS..
Ramuiiq g.31, LT_99t49 Situte

2018 m. gruodZio 3l d. AISKINAMASIS RASTAS

I. BENDROJI DALIS
2018-02-19 Nr. 56.I

2003 m' gruodzio 18 d. Silutes raiono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. Tl-169 bendroveperregistruota f,uZdarrl akcing bendrovg .,Silutes ua,idenys'. fmones kodas 177059215. Bendroves
istatai pakeisti Silutes rajono savivaldybes administraci;os direktoriaus 2010 05 2g isakyrnuNr. Al-552' Juridiniq asmenu registre iregistruota 2oro-07-2g. Bendrove jokiq filialq, atstovybiq,dukteriniq, asocijuotq ar pagal jungtines veiklos sutarli kontroliuojamq imoniq neturi. Benclrove turiakcinink4, kolegialq Eiendrovds prieZiDros glgan? - stebetojq tVrybqir'valdymo organ4 - bendrovesvado.'r4 (direktoriq). Pagrindinis ir vienintelis akcininkas 1ra Siiutes r.ajono savivaldybe. Stebetojqtaryb4 sudaro 5 nariai: 3 savivaldybes tarybos deleguoti atstovai ir 2 savivaldybes administracijosdirektoriaus deleguoti atstovai.2015 m. rugsejo z i. Situtes administracijos direktoria's isakymuNr.A I -944 buvo isri'I.:ta. stebetoi q taryba t<etveri.l metq kadencij ai :

Vaidas Bendaravidius, Savivaldybes tarybos nuiyr,
Povilas f'unaitis, Savivaldybes tarybos narys,
Arvydas Jakas, Savivaldybes tarybos nu.yr,
zitaTaurt'ydiene, Silutes ra.iono savivaliybes administracijos Ukio skyriaus Turto poskyrio

vedejra,

Eugenijus Bistrickas. Silutes rajono savivaldybes administracijos viestllq paslaugq skyriausvyriausiasis specialistas.
2018 m. lapkridio 9 d. Silutes

pakeista stebetcrjtl tarlrba: vietoj povilo
Kimbriene, savi'ualdybds tarybos nare.

administracijos direktoriaus isakymu Nr.Al _1472 buvo
Tunaidio, savivaldybds tarybos nario, jra5yta Genovaite

Pagrindine bendroves veikla yra vandens surinkimas, valymas ir tiekimas. paslaugos
teikiarnos visam Silutes rajonui, Bendroves istatinis kapitalas yra lygus 7735621€ ir akcijq priedai
20 €- Jis padalyas i,2(t,7.11.4 paprastqiq vardiniq akcif q. vienos akcijos nominali vefte yra 2g,96 €.2017 n' gruodzio 2t d. Silutes rajono savivaldyber tuiybo, priimtas sprendimas Nr. T1-ggl ,,DdlUAB ,'Silutes vandenys" istatinio kapitalo mazinimt" sumaZinti bendroves istatin! kapital43174450.40 € sunta, nuo 7735621 € iki 4561171 €, kad butrl panaikinti bendroves balanse iraSytinuostoliai, anuliuojant 109615 Silutes .?]gn_o sar,'ivaldybei priliausandiq paprastqjq vardiniq akcijqbei sumaZinti akciiq priedus nuo 20 c fti z €.2018 m. uasa.io 13 d. istatai iregistruoti Juridiniq
asmenq registre.

Ataskaitiniais llinansiniais metais bendroveje vidutiniskai dirbo 105 Zmones, o praejusiaisllnansiniais metais - 110 zrnones. vidutinis darbiotojq atlyginimas flnansiniais rnetais 790 €, opraejusiais finansirriais metais - 730 €.

II. APSKAITOS POLITIKA

Bendrove tvarko apskait4 pagal imoniq veikl4 reglamentuojandius teises aktus:- Lietuvos Respublikos buhalterines apskaiios istatymas;- Verslc, apskaitos standarlai;
- l-ietuvos Respublikos imoniq finansines atskaitomybes istatymas;- Lietuvos Respublikos pinigq istatymas;- I-ietuvos Respublikos akciniq bendroviu istatymas:- Lietr"rvos Respublikos dar-bo kodeksas;
- Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;
- I-ietuvos Respublikos apskaitos instituto Standartq tarybos nutarimas ,,Ddlpav,vzdinio s4skaitu plano patvirtinimo,,:
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- Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 17g ,,Ddl kasos darboorganizavimo ir kasos operacijq atlikimo taisykliq patvirtinimo..;- Lietuvos Respublikos nutarimas Nr. 7lg ,Del inventorizacijos taisykliqpatvirlinimo,,;
- Lietuvos archyvq departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybes isakymasNr. :t8 .,Del bendr.qjq dokumentr-lsaugojimo terminq,,.

Bendroves finansiniai metai trunka l2 menesiq, Bendroves finansiniai metai prasideda sausio1d. i'baigiasi gruodZio 31d. Bendroves apskaita tvarkoma dvejybiniu irasu.Balanse parodomas visas Bendroves turtas, nuosavas t-apitalas ir isipareigojimai paskutingataskaitinio laikotarpir: dien4.
Pelno (nuostoliq) ataskaita yra sudedamoji finansiniq ataskaitq rinkinio dalis, kuriojepateil<ia'ri ir palvginami su a'kstes'iq laikotarpiq inib.rrla.1u susijg duomenys, is kuriLl galimasprgsti apie Bendrov-'s veiklos rezultatus. Pelno'(nuostoliqi ataskaitoje furodo.no, Bendrovdspajamos ir s4naudos' Pagal jas apskaidiuojamas pelnas i, nuortotiai, susijg su iprastine Bendrovesveiklil bei ypatingaisiais straipsniais.
Bendroves Nuosavo kapitalo pokydiq ataskaitoje pateikiami visi su nuosavo kapitalopasikeitimu susijq arvejai.
Pinigq srautq ataskaitoje, parengtoje tiesioginiu bldu, pateikiama informacija apie bendrovespinigq pasikeitim,s per ataskaitinj bei praejusi lai-kotarpius.
Bendrove, tvarkydama apskait4 ir sudaiydama finansiniq ataskaitq rinkini, vadovaujasi visaisVerslo apskaitos standafi ais
Apskaitos politikai priskirtinq...apskaitos b[dq ir metodq keitimas registruojamasretrospektyviniu b[du - apskaitos politikos pakeitimas parodomas taip, tarsi naujoji apskaitospolitiha bDtq taikl'ta Dkinems op..u.iloms ir ivykiams ,ruo ;q atsiradimo. Taikant retrospektyvinibud4' koreguojamas 

.n':paskirstyi<ljo pelno (nuostoliq) likutis. Kartu perskaidiuojami ir pateikiamiankstesniq ataskaitinitl laikotarpiu finansinif utaskailq straipsniai. aiskinamajame raste pateikiamahginamoji infbrmacija
Tais atvejais, kai taisoma aukstesniq ataskaitiniq laikotarpiq suma negali buti tiksliai iverlintataikant naujq politik4, taikomas perspektyvinis budas. Taikant perspektyvini bld4, prae.jusiolaikotarpio finansinitl ataskaitq rint<inio informacijos nereikia koreguoti. pagal si blda naujaapskaitos politika 

fikgma nuo sprendlmg ja taikyi 
-pri..ni-o 

dienos ir blsimais ataskaitiniaisiaikotarpiais' Pov'eikis, kuri apskaitos polititts pat eitlmas daro einamojo ir ankstesniq ataskaitiniqlaikotarpiq rezttltataml;. parodomu, .inun.ro.io'laikotarpio finansinese ataskaitose ir aprasomasai Skinanraj ame ra51.e.

Klaida Bendrovr:je laikoma esmine klaida ir flnansines ataskaitos straipsnis laikomasreiksmingu' kai jq suma yra didesne nei procentas finansinese ataskaitose pateikiamq pardavimopajamr4 27346 €' Flsmines klaidos dy'dis bendroveje patvirlintas 1 procentas nuo pardavimo pajamq.2018 nr. tai bDtq 2734664 € suma. Apskaitos pofitit<oje 201g m. nedardme.
Balanse Turlo' Nuosavo kapitalo ir fsiiareigojimq eilutese likudiai pateikiami palyginimui suprae-lr'rr;iais finansirriais metais ir lyginamoji^p.ueJ-miq finansiniq metq informacija yra pateikiamatokia, kaip ir finar-rsiniai metai.

Ilgalaikio turto apskaitos politika

Nematerialusis ilgalaikis turlas apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina, kaiateitvjer i5 jo tikimasi gauti ekonomines naudos. nendroveje ilgalaikiu nemateiialiuoju turtu laikomapletros darbai, programine iranga bei kitas nematerialus iurtas. Remiantis 2016-01-11 direktoriaus
isakynru Nr'Vl 0-(,1.7)-2v numalyta rninimali turto vefte bei nusidevejimo normatyvai metais:

a) program.ine iranga
b) isigytos reises
c) kitas nelnaterialusis turtas

-80€-3m.
-80€-3m.
-80€ -4m.
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Likvidar:ine verte nenustatyta. Nematerialiojo turto straipsnius detalizuojanti
i nfor macij a patei kiamLa ai Skinamoj o ra5to pastabq dalyj e.

Materialusis ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina, kai ateityje
likimasi i5 jo gauti ekonomines naudos. Bendroveje ilgalaikiumaterialiuoju turtu laikoma: pastaiai,
statiniai, perdavimo irengimai, darbo ir kitos maSinos, matavimo piietaisai ir laboratoriniai
ireng;imai. kompiuterine technika ir rySiq priemones, transporlo priemones, lkinis ir gamybinis
irrventorius bei iranl,riai. Remiantis 2016-01-11 direktoriaui isatymu Nr.Vl 0-(1.7)-2r. nurtutytu
INIT minimali turto verte nuo 60 € iki 3000 € pagal grupes, nuo kurios turtas laikomas ilgalaikiu
niaterialiuoju turlu bei nusidevejimo normatyvai metais:

a,) gamylbiniai pastatai
b) kiti pastatai
c) maSinos ir jrengimai
d') irenginiai, statiniai, grgZiniai
e) elektr,ts perdavimo ir rySiq itaisai
f) vamzclynai
g) baldai. inventorius. irankiai
h) kompiuterines ir rySiq priemones
i) lengvi,qji automobiliai
j) kiti lengvieji automobiliai
k) kroviniai automobiliai, priekabos, puspriekabes,

aurtobusai (ne senesni kaip 5 m.) - 300 € _ g m.
l) kiti krovininiai automobiliai. priekabos,

-3000€ -50m.
-3000€ -50m.
- 300€ - 6m.
- 300€ -35m.
- 200€ -10m.
- 200€ -50m.
- 60€ - 6m.
- 300€ - 5m.
- 300€ - 6m.
-2000€ - 10m.

puspri ekabds, autobusai
m) kitas auk5diau nei5vardintas turtas

300 €
-300€

8m.
4m.

Ilgalaikianr materialiajam turlui nustatyta likvidacine ver-te 1 €.
Ilgalaikio materialiojo tutlo straipsnius detalizuojanti informacija pateikiama aiskinamojo

ruSto pastabtl dalyje.

Atsargq apskaitos politika

Atsargas benclroveje sudaro Zaliavos, kuras, komplektavimo gaminiai, atsargines dalys,
gamybinis ir fkinis inventorius, spec. rlbai, technologines medZiagos, apsaugos priemones.
Itegistruojant atsergas apskaitoje, jos iverlinamos isigijimo savikaina. Atiargas bendrove sunaudoja
paiamotns uZdirbti per vienerius metus. Sunaudotq atsargq savikainai nustatyti taikomas FIFO
btldasr' Pirmiausia sr-ttlaudojamos atsargos. kurios buvo isig;-tos anksdiausiai. Atsargq straipsnius
cletalizuoj anti inlbrmar:ij a pateikiama aiskinamoj o rasto pastabq dalyj e.

Nuosavo kapitalo politika

Nuosavas kapitalas apskaitoje registruojamas ir finansineje atskaitomybeje atskleidLiama
inforrnacija, susiiusi su nuosavo kapitalo formavimu ir pokydiais. Nuosav4 kapital4 detalizuojanti
informacija pateikiamer aiSkinarnojo ra5to pastabq dalyje.

Dotacijq ir subsidijq apskaitos politika

Dotacija (subsi,Cija) registruojama apskaitoje, kai atitinka du pripaZinimo kriterijus:
a) bendrove atitinka dotacijos suteikimo s4lygas;
b) yra dokumentais patvirtinti frodymai, kad dotacija bus gauta.
Dotacija. susijrLrsi su turtu. pripaZistama panaudota tiek, kiek per ataskaitini laikotarp;

pr:iskaidiuojama gaulo ilgalaikio turto nusidevejimo s4naudq. Balanse parodoma nepanaudoia
dotacijos dalis.
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Dotacijq straipsnius detalizuojanti informacija pateikiama aiSkinamojo raSto pastabq dalyje.

Lizingo apskaitos potitika

Gavusi tur14 pagal lizingo sutaftis bendrove registruoja ilgalaiki turt4 ir ilgalaikius
isipareigojimus turto verles dengimo suma. Sio turto nusidevejimui skaidiuoti taikoma tokia pati
apskaitos politika kaitrr ir nuosavo turto nusidevejimo apskaitai. Apskaitoje registruojarno lizingo
imokos suskaidomos, iSskiriant turto vertes dengimo sum4 bei pallkanas. palfikanos
priskaridiuojamos l'tnansines veiklos s4nandoms. kurios itraukiamos i apskait4 kaupimo principu.

Skolq bendrovei nuvert€jimo formavimo politika

Per vienerius metus gautinq sumq nuvertejimas skaidiuojamas sekandiai:
a) pirkejams neatsiskaidius per 6 men. nuvertinam a2Yo nesumoketos sumos;
b) pirkejams neatsiskaidius per 7 men. nuveftinama 5o% nesumoketos sumos;
c) pirkejams neatsiskaidius per 8 men. nuveftinam a l0o/o nesumoketos sumos;
d) pirkejams neatsiskaidius per 9 men. nuvertinama25o/o nesumoketos sumos;
e) pirkejams neatsiskaidius per l0 men. nuveftinama 40oh nesumoketos sumos;
f) pirkejams neatsiskaidius per 1 I men. nuvertinamaT5o/o nesumokdtos sumos;
g) pirkejams neatsiskaidius per 12 men. nuveftinama l00o/o nesumoketos sumos;

Vandens r,'artotojq abejotinq skolq nuverleiimai formuojami, maLinant debitorines pirkejq
skolas priskaitytu nuverlejimr-1 sumai. Kitq skolq nuvertejimai formuojami tiesioginiu bgdu.

fsipareigojimai darbuotojams ddl nepanaudotq atostogq

Bendrove kiekvien4 menesi kaupia veiklos s4naudq s4skaitoje sumas atostoginiams
aprnolieti. Suteikus atostogas, kaupimai finansineje apskaitoje maZinami. Sukauptq atostoginiq
suma sutikrinama sll personalo pateiktais duomenimis apie uZdirbtas, bet nepanaudotas atoslogq
dienas gruodZio 31 d. buklei pagal kiekvien4 darbuotoj4. Jei per metus sufbrmuota diclesne ar
maZesnd kaupirnq atc,stoginiams suma, tai atitinkamai maZinamos arba didinamos se;naudos,
sura5ant buhaltering ptaLymq. Del sumq nereikSmingumo kaupimai darbdavio VSD imokoms,
apskaidiuotoms nuo kaupimq atostogoms apmoketi, neformuojamos.

Finansiniq isipareigojimq straipsnius detalizuojanti informacija pateikiama ai5kinamojo
raSto pastabq dal1,je.

Pajamq apskaitos politika

Pajamos alrskaito.ie registruojamos kaupirno principu, t.y. pajamos registruojamos tada, kai
jos uZdirbamos' T'ipinris veiklos pardavimo pajamoms priskiriama vandens tiekimas ir nuotekq
1r'arkymas gyvento.iams, kitiems vartotojams, suteiktos paslaugos pagal vienkartinius uZsakymus
bei paiamos uZ vir5yt4 tarS4. Gyventojams bei kitiems varlotojams paslaugq kainas yra patvirtinusi
Silutes; rajono savivaldybes taryba. remiantis Valstybines kainq ir energetikos kontroles tarnybos
parttoSrta metodika. Vienkartiniq uZsakymq kainos patvirtintos vadovaujantis bendroves direktoriaus
isakymr-r' Netipines veiklos pajamose apskaitorna ilgalaikio turlo perleidimo pelnas, laboratoriniq
t}'rimq paslaugq pajamos bei kitos pajamos, neatspindetos tipineje veikloje. Finansines veiklos
paiamas sudaro baudos ir delspinigiai uZ pradelst4 pirkejq isiskolinim4 bei teigiama valiutq
perskaidiavimo itaka. Pajamq straipsnius detalizuojanti informacija pateikiama aiSklnamojo raSto
pastabq dalyje.
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S4naudq apskaitos politika

S4naudos apsl<aitoje registruojamos kaupimo bei palyginimo principais, t.y. registruojamosjq susidarymo metu. [i4naudos, tenkandios skirtingiems aiaskaitiniams taitotarpiams, paskirstomos
laikoliarpiams, per kuriuos bendrove uZdirbs pqut"rl. SEnaudos bendroveje grupuojamos i sias
grllpes:

- tipines veilllos paslaugq savikaina bei pardavimq veiklos s4naudos;- pagrindines r,'eiklos paslaugq bendrosios ir administracines s4naudos;- kitos veiklos s4naudos;
- finansines -* investicines veiklos s4naudos.
S4naudq straiprsnius detalizuojanti informacrja pateikiama aiSkinamojo rasto pastabq dalyje.

B'endrov€s politika ir programos aplinkos apsaugos, energijos taupymo, vandens tarlos
maZinimo srityse

Bendroves [kine veikla vykdoma vadovaujantis Tar5os integruotos prevencijos ir kontroles
leiclimu, aplinkos aps€tugos normatyvais ir standartais, Lietuvos Respublikos istatymais. Vykdantlking veiklq, bendrove privalo perZilreti ir keisti gamtos istekliq taupymo ir atilekq *uiinirno
planus, jei pasikeidia 5;amybos technologijos bei reikalavimai. attietas surinkti, saugoti ir rDsiuoti
taip, J<ad nekelttl pavojaus Zmoniq sveikatai ir aplinkai. UZtikrinti, kad bendroveje susidarandiq
atliekr-l kiekis nevir5ytq Atliekll tvarkymo veiklos nutraukimo plane nurodyt4 atliekq kiekj.

Palyginamieji skaitiai

ApskaLitos politikos bei apskaitiniq ivertinimq keitimas ir klaidq taisymas atvaizduotos pagal 7 vAS
standaLrt4' Bendroves nustatytas esmines klaidos dydis taikytas sudarant Sias finansines ataskaitas
yra didesne nei loA fitransinese ataskaitose pateikiamq pardavimo pajamq 2734664 €. Bendrove
2018 rnetais nuo patifl.Ll ankstesniriq mokestiniq ntosioliq ir nepanauaotq atostogq darbuotojams
sufbrmavo atidetQii pelno mokesdio. .turt4. Neteisingai balanse uziegistruotus ilgalaikius
isipareigojimus LIL finansq ministerijai ir vadovaujantis 7-ojo VAS nuostitomis tai at,r,aizdavo
retrospektyviai, todel 21018 metq finansindse ataskaitose buvo koreguoti 2017 metq palyginamieji
duomenys. Koregavimai pateikti Zemiau lenteleie:

Balanso straipsnis
2017 m.

patvirtinti
duomenys

Pakoreguota
2017 metq
ll,ginamoji
informaciia

Pokytis,
Eur Pastabos

4.1 Arlideto.io pelno
mokesdio tufias 0 102022 102022

102 t[kst. Eur atidetojo pelno
mokesdio turlas iki 2017-12..31 d.
nuo susidariusiq mokestiniq
nuostol iL1 sutnos atvaizduotas
balanso straipsnyje .,Kitas ilgalaikis
tuftas".

5.I Alaskaitiniq metq
pelnas; (nuostoliai) r 0928 8598 (2330)

2330 Eur atidetojo pelno turto
mokestis iki 2011-12-31 d.
susidariusiq mokestiniq nuostoliq
surlos atvaizduotas pelno
(nuostol iq) ataskaito je.

5.2 Ankstesnir4 ntetr,l
pelnas (nuostoliai) (3174168) (30701 l6) t04352

1.2 Skolos kredito
istaigoms 619399 0 (61e399) LR FM paskolos suma balanse buvo

atraizduota G.l. ,.Po vienrr nretrl
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1.8 I(itos mokdtinos
surnos ir ilgalaikiai
isipareigojimai

0 619399 619399

moketinos sumos ir kiti ilgalaikiai
jsipareigoj im ai l .2,.Skolos kredito
jstaigoms" perkelta j 1.8 ,,Kitos
moketinos sumos ir ilgalaikiai
isipareisoiimai.

2.1 likolos kredit<r
jstaitqoms 51s68 I 28s5 (3 8713 )

LR FM paskolos einamqjq rnetq
dalis balanse buvo atv aizduota G.2.
,,Per vienus metus mokel.inos sumos
ir kiti trumpalaikiai jsipareigojimai',
2. l,.Skoliniai jsipareigojirlai'"
perkelta ! 2.10 ,,Kitos moketinos
sumos ir trumpalaikiai
jsipareigoj imai.

2.10 Kitos moketinos
sLlulos ir trurnpalaikiai
jsipareigoj irnai

51117 95 830 38713

Pelno (nuostoliq)
ataskaitos straipsnis

2017 m.
patvirtinti
duomenl's

Pakoreguota
2017 metq
lyginamoji
informaciia

Pokytis,
Eur Pastabos

2. Pardavirno savikaina (2t42934) (t94ss4t) 197393 Su pardavimo veikla susijusios
s4naudos perkeliamos i5 ,.2.
Pardavimo savikaina" i ..5.
Pardavimo s4naudos"

5. Pardavimo s4naudos 0 (te7393) (1e73e3)

14. Pelno mokestis (ee8) (i328) (-2330)

2330 Eur atidetojo pelno turto
rnokestis iki 2017-12-31 cl.

susidariusiq rnokestiniq nuostoliq
sumos atvaizduotas pelno (nuostoliq)
ataskaitoje.

IIlt. Pastabos apie 2018 m. gruodZio m6n.3l tl. balansa

3. Balansas
3.1. Nematerialusis turtas

3. I . 1 . Nernaterialusis tuftas balanse atvaizduojamas likutine vefte.
3.1.2. Nematelialiajame turle yra apskaitomos programine iranga, licencijos ir kitas

trenraterialus turtas. I-ikutine verle 2018 01 01- 22657 €. Per ataskaitiniur -.tu, islgytaprogramines frangos uL 599 €, licencijq uZ 680 €. I5 viso fsigyta nematerialaus turlo uL 1279 €.
Nura5yta pilnai amorti:ruoto turto uL282 €. per metus amortizuota 1236I €.

Likutine verte finansiniq metq pabaigoje - 11575 €. I5sami analize pagal grupes atvaizduota
lentel{e Nr.1.

Benclror.'e tlematerialaus turto. kuris amoftizuojamas ilgesni negu 20 metq laikotarpi
neturi. Nemokamai gauto nematerialaus tutlo taip pat ndra. Turim4 nemateiialaus turto kontroig
neribo.ia teises akuri neiL tam tikros sutaftys.

3.2. Materialus;is turtas

3.2.1. Materialusis turtas balanse atvaizduojamas likutine vefte,
3.2.2. Bendroveje yra Sios turto grupes:
a) pastatai ir statiniai - pastatai. statiniai (irengimai), perdavimo irengimai;
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b) ma5inos ir iranga - darbo ma5inos;
c) transporto priemonds * transporto priemones;
d) kita irenginiai, prietaisai ir: irankiai matavimo prietaisai, laboratorine iranga,

kornpiuterine tecl-rnika ir rySiq priemones, lkinis ir gamybinis inventorius, frankiai, vandens
ska it i k liai ;

e) sumoketi avansai ir vykdomi rnaterialiojo turto statybos darbai - nebaigta statyba"

3'2.3. Materialaus turto likutine verte 2018-01-01 - 2486908 €.2017 m. pradetas ir
finans;iniais metais tgrsiamas projektas Nr. 05.3.2-APVA-R-014 ,,Geriamojo vandens tiekimo ir
ntrcrtekq tr,'arkymr-r sistemq renovavimas ir pletra 201612018". Visos sumos kaupiamos nebaigtos
statybos straipsnyie, Iil nebaigtos statybos pagal minet4 projekt4 spalio men. ivesta ieksploataiii4
dalis r,rtliktLl darbr4 - tai buitiniq.r.rr,rotekq tinklq TilZes. Lietuvininkq, Klaipedos ir Pievq gitvese bei
pagrirrdines nuotekq siurblines Siluteie renovacija (849745 €) bei mlsq bendroves lesomis ivesta i
eksploatacijq132694 €1. IS viso fvesta ieksploatacij4 iS nebaigtos statybos 982439 €. Per finansinius
metus priskaidiuotas trusidevejimas - 1808743 €. Likutine ilgalaikio materialaus turto verte
finansriniq metq pabaigoje 24884808 €. I5sami analize pagal grupes atvaizduota lenteleje Nr.2.

3.2.4. Bendrovr:je Siuo metu naudojamas nuosavas nusidevejgs ilgalaikis materialusis turtas
u:Z 47t)9629 €, o pagal patikejimo sutarli su savivaldybe 1409347 €. ISsami anayzd, pateikta lenteleie
Nr.3.

Bendrove investicinio turto neturi.
Bendrove nera ikeitusi turto ir neturi kitq nuosavybes teisiq apribojimq.
Bendroveje turto nuvertej imo poZl,miq nepastebeta.

3.3 Kitas ilgalaikis turtas

Atideto.io mokesdio tuftas pagal 24-qi Verslo apskaitos standarl4 - blsimaisiais
ataska.itiniais laikotarpiais atgautinos pelno mokesdio sLlmos, kurios susidaro del iskaitomqjq
laikinqjq skirlumq, t. 1'. esant turlo balansines veftes ir jo mokesdiq bazes skirtumams. Bendroveje
iskaitomieji laikinieji s;kir-tumai. del kuriq atsiranda atidetojo mokesdio turtas nuo ankstesniu meiu
susida.riusiq mokestinir; nuostoliq.

Straipsniai Likutis
2018 12 3l

Likutis
2017 t23l

r\tiddto.io pelno nrokesdio tuftas nuo
mokestiniu nuostoliu 95338 102022

l5 viso: 95338 r02022

3.4. Atsargos

3.4.1. Zaliavos,, medZiagos ir komplektavimo detales

Atsargos apskaLitoje registruojamos isigijimo savikaina, kurios sunaudojamos per vienq
irtaskaitini laikotarpi paiamoms uZdirbti. Per 2018 metus gauta atsargqUlZ 351898 €. Per ataskaitini
Laikotarpi jq sunaudottt uL 361243 €. Atsargq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 37893 €.
i$sami analize pagal grLrpes atvaizduota lenteleje Nr.4.

Bendrove neturi atsargq. nuvefiintq iki grynosios galimo realizavimo vertds sumos.
Tiesioginerus garnybos i5laidoms priskiriamos: geriamojo vandens gavyba ir gerinimas,

"'andens 
tiekimas, nuot,:kq Salinimas, lietaus nuotekq tinklai, nuotekq bei dumblo valymas.

Netiesioginems gamybos i5laidoms priskiriamos: visos su transporto lkiu susiiusios
s4nauclos.



3.1.2. Sumoketi avansai

Bendroves sumoketuose avansuose atvaizduota34g0 € sumoketi avansai tiekeiams.

3.5. Per vienus metus gautinos sumos

3.5, I . Pirkej q lisiskolinirnas balanse atvaizduoj amas atemus skolr-1 nuvertej im4.

Pirkejq ir;iskolinimq struktfira ir dinamika:

Vykdant skolq maZinim4 ir i5ieSkojim4 bendroves skolininkams, iteikiami registruoti
ispejimai. suteikiant l12 dienq laikotarpf skolai apmoketi. {teikus praneSimus, vieni skolas padengia
i5 kar1o. kiti skolininkai sudaro su bendrove skolos mokejimo grafikus ir jas dengia dalimis.
[,ikusioms skoloms iSieskoti Silutes apylinkes teismui pateikiami parei5kimai. Dalis pateiktq
pareiirkimq netenkinanti, nes skolininkq dabartine gyvenamoji vieta yra neZinoma arba yra i5vykg i
uZsieni. Tadiau skolos iSieSkojimo procesas vykdomas toliau, skolininkus skelbiant per spaud4. Kita
dalis rskolininkq iS karto po teismo sprendimo susimoka, todel nereikia kreiptis i antstoliu kontoras
del Sir+ skolq i5ie5kojimo.

3.5.2. Kitos garutinos sumos
KitLl gautinll sumq struktfrra ir dinamika:

Straripsniai Likutis
2018 12 3l

Likutis
2017 t23l

IliudZeto skola imonei
Sodros skola irnonei a1

DurLruotoiq skolos uZ ry'Sio paslaugas ll
Savi valdr,'bes skola u:i komoensaciias 761 73
Kitos sautinos sumos iS viso: 76r 115

(€)

3.6. Pinigai ir ;pinigq ekvivalentai

Piniginiam tr.rrtui priskiriami visi bendroves kasoje
alrskaitomi nacionaline valiuta - eurais. Ataskaitinio laikotarpio
156611 € didesnis uL,2017 metus.

ir bankuose turimi pinigai, kurie
pabaigoje pinigq likutis 215042 € ir

Pi ba kasoi

€
Straipsniai Likutis

2018 12 3l
Likutis

2017 1231
Gyventojq skolos t90142 215907
Kitq var-totojq skolos (imones) tt6621 r06346
Paslaugq pagal uZsakymus skolos I 6080 20332
Skolq nuvertejimas (-) -23056 -50323
Pirk.6jq isiskolinimas i5 viso: 299787 292262

lnlgal DallKucrse lI Kasole: €
Straipsniai Likutis

2018 t2 3l
Likutis

2017 123l
P lt fla bankuose 201432 42677
P I1 ga kasoje 225 818
Pin gai kelyie 13385 t4936
Pin i ir iu ekvivalcntai balanse i5 viso: 2t5042 58431
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Ateinanditl laikotarpiq s4naudas 1903 € sudaro laikra5diq ir kitq leidinitl prenumerata bei
turlo ir darbuotoiu draudimas.

3.7. Nuosavas kapitalas

3.7.1. fstatini l,rapital4 ataskaitinio laikotarpio pradLiar sudaro 267 114 paprastqjq akcijq,
kuriq verte 7735621 €.2017 m. gruodLio 21 d. Silutes rajono savivaldybes tarybos priimiai
sprcndirnas Nr. T'1-8til ..Del U.AB ..Silutes vandenys" istatinio kapitalo maZinimo" sumaZinti
bendrrrr,'es istatinj kapital4 3174450,40 € suma, nuo 7735621,44 € iki 4561171,04 €, kad bltu
punaihinti bendroves balanse iraSlti nuostoliai. anuliuojant 109615 Silutes rajono saviialdybei
priklausandiq paprastr.lq vardiniq 28,96 € nominalios vertes akcijq bei sumaZinti akcijq priedus nuo
20,27 € iki 2,04 €'.2018 m. vasario l3 d. istatai iregistruoti Juridiniq asmenq registre ir atitinkami
ira5ai atlikti bendroves apskaitos registruose. Operacijos atvaizduotos lenteleje Nr.5. Akcijq priedai
-2€.

3.8. Nepaskirslrytasis pelnas (nuostoliai)

3,8.1 . Ataskaitiniq metq grynasis pelnas - 643 I 1 €.
3.8.2. Ankstesniq metq pelnas - 8598 €.
Pelno paskirstymo projektas atvaizduotas lenteleje Nr.6.

3.9. Dotacijos, subsidijos

3.9.12017 m. vasario 2 d. pasiraSyta sutartis su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektq
valdyrno agent[ra del projekto Nr.05.3.2-APVA-R-O14-31-0002 ,,Vandens tiekimo ir nuotekq
tvarkymo sistemq renovavimas ir pletra Silutes rajono savivaldybdje". Projekto vykdytojas UAB
.,Silutds vandenvs". likiriamas finansavimas i5 ES fondq 3190621,65 € ir nuosavos lesos
'2292815,02 €. Bendra projekto verld: 5483436,67 €. Finansiniais metais gauta pagal minet4
projektq i5 Aplinkos projektq valdymo agentlros 1005717 €, o nuo projekto vykdymo pradZios
1277116 €. Pagal 5f projekt4 i5 nebaigtos statybos 2018 10 01 ivesta dalis baigtq darbq i
eksploatacij4. Panaudot.a dotacijq suma 394755 €.

Pagal Sio projr:kto rangos sutarli Nr.2lF-(4.64)-136.,Buitiniq nuotekq tinklq TilZes.
Lietuvininkq, Klaipedos ir Pievq gatvese bei pagrindines nuotekq siurblines Silute.le renovacija"
atliktq darbq aktus nustatyta, kad visos atliktq darbq patirtos i5laidos sudaro 849745 €t. ES le5q
suma'yra 394.755 €. o likusi suma 454890 € - bendroves leSos. Visos patirtos iSlaidos paskirsty,tos
ilgalaikio turto kortelese. padidinant likutines ilgalaikio turto vertes bei nurodant galutinio
nusideveiimo data.

ajikio turto apskaitoie atliktu darbu iSlaidu naskirs as:
Eil.
Nr.

llnventorinis
Nr.

(kortel6s
Nr)

Ilgalaikio turto
(kortel6s) pavadinimas

Pridedama
i5laidq suma €
prie likutinds

ilgalaikio
turto vert6s

Imonds
I65os

BS l65os Galutinio
nusidevdjimo

data

I 2396 Pag,ri nd ine persiurbi nto
stotis, Pievq g.18, Silute,
unilk. Nr.4400-0259-945 l,
ir generatoriaus padas,

unilk. Nr.440 0-49 19 -3844

)qt Jt) l1 r571 16.13 1363 16,00 2051-04-i 0

2. 0095 Kanalizacijos tinklai,
d700 keram ., 1'1J.23 n
Pie'vq g.. unik.Nr.4400-
2994-5122

t5 627,03 40493.93 35133,10 2037 -l1-30
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3. 008 r Kanal izacijos tinklai,
d400 beton: 586,05 rn-
Lir;tuvi n ink t1 g.; 446,19
m-TilZes g., unik.
Nr.4400-2994-5722

t62 143.17 868 r 8,67 15325,10 2037-11-30

4. 0076 KaLnal izacijos t i nklai,
d500 beton., 604 m
Lietuvininkq g., unik.
Nr.4400-2994-5722

r28 56s.95 68839.65 59126,30 2031-11-30

0078 Ka nal izacijos tinklai,
d600 beton., 340,85 m
Piervq-TLrrgaus-
K laipedos-Lietur.ininkq
g., unik. Nr.4400-2994-
57:22

t03 759,99 48202,47 2037-11-30

6. 2485 Kanalizacijos
kolektorius.d | 000 g/b.
78,2 m Pievq g., unik
Nr 8800-2000-201 5

86 2t6,26 46163,96 40052,40 2052-04-30

Amortizuota dotacijq ataskaitiniais metais 1492g65 €.
Lenteleje Nr.7 atvaizduota gautq dotacijq amoftizuota dalis per 2O:^8 metus bei gautq

dotaciiu suma.

3.10. Po vienq metq mok€tinos sumos ir kiti ilgalaikiai isipareigojimai

3'10.1. Po vienq metq moketinq sumq ir kitrl ilgalaikiq isipareigojimq struktura ir clirramika:

Skolq, isipareigojimq grup€

LR finansq ministeriiaL (paskolos sutartis

Likutis
2018 t2 3r

Likutis
2017 123l

1507873 619399
)hu ttzlngo llgatalklar lsrparergoiirnai 3r69 10642
s vtso r5tr012 630041

Sudaryta. 2010 12 29 paskolos sutafiis Nr. 688 su Lietuvos Respublikos finansq
rninist'erija del paskolq investicijq projektams, bendrai finansuojamiems su Europos Sqjungos fondq
lesomis, finansuoti sute,ikimo. paskolos suma 417900 €, tadiau panaudota paskolos suma 401 197 €.
Paskol4 pradejome gr4Zinti nuo 2016 03 15 lygiomis dalimis ir gr4Zinimas vyks iki 2034 0j 15.
Paluka.nq norma 3.9t180h. Paskolos gr4Zinimas yra uZtikrintas 2010-09:30 Silutes rajono
sa'n'ivaldybes tarybos sprer-rdimu Nr.T1-1485 suteikiant garantij4 0,4 mln. €.

Paskolos sutartis sudaryta 2011 03 29 Nr. 702 su Lietuvos Respublikos finansq
rninisterija del paskolq investicijq projektams, bendrai finansuojamiems su Europoi S4jungos fondq
leSomis, finansuoti suteikimo. Paskolos suma 334340 €. Paskol4 pradeta grqLinti nuo 2016 03 l5
Iygionris dalimis kiekvienais metais Palukanq mokejirno dien4 iii ZOZ+-Of tS. pal[kanu norrna
-i'948ot'o. Paskolos gr4:Zinimas yra uZtikrintas 2010-12-01 Siiutes rajono savivaldybes tarybos
sprendimu Nr.T 1 - I 588 suteikiant garantija 0,3 mln. €.

201tt 01 22 sudaryta paskolos sutartis Nr.15-6 su Lietuvos Respublikos finansq
rninisterija del Valstybes perskolinamq paskolq valstybes investicijq projLktalrs, bendrai
finansuojamierns i5 Europos SEiungos fcrndq leSq, finansuoti suteikimo. Ministerija isipareigojasuteikti bendrovei lki.2292815,02 € paskol4 investicijq projektui,,Vandens tiekimo ir nuoteliq
tvarkymo sistemq renoVavimas ir pletra Silutes rajono savivaldybeje" finansuoti. paskolos
grQZinimo laikotarpis prasideda nuo 2022 m. spalio 4 d. ir baigiasi Zb+O m. spalio 4 d. Bendrove
nr-ro i5moketos ir negr4Zintos Paskolos dalies turi moketi 1,62o metinq palDkanu norma,
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201-5 08 27 su SEB banku buvo sudaryta finansinio lizingo sutarlis Nr. 201:;-080294
del trraktoriaus .,Belarus" pirkimo, kurio verte 270Q0 €. Si sutarlis sudaryta trijq metq laikotarpiui,
mokant 2,5o/o metiniq palDkanq. Si sutartis pasibaige 201g 0g 30.

2017-06-07 su SEB banku buvo sudaryta finansinio lizingo sutartis Nr. PP20l-060108
del asenizacines MAI{ TGL 8.174 maSinos pirkimo, kurio verte :O:OO €. Si sutartis taip pat
strdaryta trijq metq laikotarpiui, mokant 2.53o/o metiniq pallkanq. Po vieneriq metq tizingo
finans;iniai isipareigojimai - 3169 €.

3.11. Per vienus metus moketinos sumos ir kiti trumpalaikiai isipareigojimai

3.11.1' Skolos tiekejams ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 178366 €. Tame skaidiuje
12942.3 € sudaro skolos rangovams pagal vykdom4 projektq.

3.1I.2. fsipareigojimai darbuotojams del nepanaudotq atostogq 2018 12 3l buklei sudaro
69732:. €.

Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai laikotarpio pabaigai sudaro (i8053 €.'I'anre 
skaidiuje: pridetines vertes mokestis 32317 €, mokestis uZ gamtos isieklius 18466 €, mokestis

uZ garntos tar54 16491) €, nekilnojanto turto mokestis 771€.
Per vienus metus moketinq finansiniq sumq ir isipareigojimq struktura ir dinamika:

(€)

Skolq, isipareigoj imq grupe Likutis
2018 12 3r

Likutis
2017 123r

L Zlnrgo elnamleJl srparelgojlmat 7473 r 2855
frinansiniai isipareigojimai SEB bankui 500000 500000

_Skolos tlekeJaqs uZ prekes ir paslaugas: 176816 480028
t. sk. skolos tiel.:eiams 52929 r 64508
t. sk. skolos rangovams 123887 315s20

Pelno mokesiio isiparei goj imai 2364 998
Kaup,imai uZ nepanaurlotas atostogas,
ISskaitymai i asmeninrT s4skait4

69732 78273
391

K
is

tosr moketinos sumcls ir trumpalaikiai
pareigojimai

r06765 95 830

t. sk. LR FM paskolos einamLliu metu dalis 387t2 3 8713
Per l'ienus metus mok€tinos sumos ir kiti
trumpalaikiai isipareigo.iimai balanse iS viso: 8631s0 I 168375

Vadovaujantis 31-o.io VAS ,,Atlygis darbuotojui" nuostatomis, kad i5eitines i5mokas
darbuotojams nulemia darbo santykiq nutraukimas, o ne darbuotojo darbas, atidejiniq susiiusiq su
iSeitindmis i5mokomis del darbuoto.iq iSejimo i3 darbo sulaukus pensinio amZiaui, bendrove savo
apskaitoje neregistruo.ier ir nerodo pelno (nuostolitl) ataskaitoje. ISeitines iSmokos neteikia bendrovei
blsimosios ekonorninds naudos, todel isipareigojimu ir darbo uZmokesdio s4naudomis pripaZistama
tacla, kai Sias iSmokas ii;ipareigojama moketi.

Blsimqiq laikotarpiq sipaudose uZregistruota 1550 €2018 m. audito islaidos.
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4. Pastabos apie 2018 metq pelno (nuostoliq) ataskaitq

4.2. Pardavimo, bendrosi's ir administracinds s4naudos

Per ataskaitinius finansinius metus patirtq administraciniq s4naudq struktlra
ir: dinamika:

€

4.1. PardLavimo pajamos ir pardavimo savikaina
€

Straipsniai 2018 metai 2017 metai
Pardavimo pajamos: 26267s0 2531481
l?ardar,'imo savikaina: 22008957 1945541
Ilendrasis pelnas (nuostoliai) 617793 585940

Str:lipsniai 2018 metai 2017 metai
Pardavimo sanaudos

Darbuotojq darbo uZmokesdio s4naudos 91007 88042
Darbuotojq socialinio draudimo s4naudos 28038 27135

[vairios atsargos 24698 24963

Imokq rrnkimas I 7833 164t2
Kito:; s4naudos 30446 4084r
15 viso pardavimo s4naudos: 192022 197393

Bendrosios ir administracinds sanaudos
Darbuotojq darbo uZmokesdio s4naudos 128913 r 15157
Darbuotojq socialinio draudimo s4naudos 40808 35763
Zemds nuomos mokesrdio s4naudos 2787 2957
Nekillnojamo turto mokesdio s4naudos 3078 3072
Nepanaudotq atostogrl kaupimq s4naudos 104159 122814
,4bej otinq skolq s4naudos Aal-+J) / t205
'l-.aIiavy 

" atsargq. I<anc e I i arinds s4naudo s 9152 aalaAL;IL+

,{sociacijos iSlaikymo s4naudos 2536 2345
Banko paslaugq s4naudos 2508 3098
lr inarLsiniq ataskaitq audito s4naudos 1 550 I 550
l'aslaugq pagal sutartis sqnaudos 1661 I 9374
I urlo ir gyvybes draudimo s4naudos r0497 3578
I{ySir1 paslaugq sqnauclos 8649 14269
I'f amorlizacijos, nusidevejimo sanaudos 19478 20066
Kadnl ruoSos s4naudos 3224 3972
Suteil<tos paramos s4naudos I 100

Kitos s4naudos 46025 37741

l5 viso bendrosios ir :rdministracinds
sanaudos:

405412 39908s

II viso: 597434 596478
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4.3. Kitos veiklos rezultatai

4.3.1. Kitos veiklos rezultatas ataskaitiniais metais 95141 €. Kitos veiklos pajamas
sudaro ilgalaikio turto (bok5tq) nuomos, laboratoriniq tyrimq, atliktq darbq, kitq teikiamrtr paslaugq,
turto pardavimo ir kitos pajamos. Tai yra 39169 € daugiau negu 2017 m.

4.4. Kitos paltikanq ir pana5ios pajamos bei paltikanq ir kitos pana5ios s4naudos

4.4.1. Finansines veiklos pajamas 12773 € sudaro delspinigiai uZ pradelst4 pirkejq
isiskolinim4. Finansine:s veiklos pajamq palyginimas pateiktas lenteleje Nr.l l.

4.4.2. PalDkanq ir kitas pana5ias s4naudas sudaro baudos 8975 € ir palukantl s4naudos
uZ pas;kolas 45439 €. [i1 viso: 54414 €.

4.5. Verslo jungimai

4.5.1 . Jok.iq verslo jungimq bendroveje nebuvo.

4.6. Investicijos i asocijuotas imones

4.6.1. Bendrove asocilr_rotq imoniq neturi.

4.7. Kons;oliduotosios finansines ataskaitos ir investicijos i dukterines imones

4.7.1. Bendrovd nerengia konsoliduotq finansiniq ataskaitq ir nepriklauso jokiai
imoni'q grupei.

4.8. Iliolorginis turtas

4.8.1. Bendrove biolosinio tufto neturi.

4.9. Nuorna, lizingas ir panauda

4.9.1. Ata.skaitiniais metais rraujai sudarytq lizingo sutardiq bendrove neturi.

4.1 0. Turto nuvertdjirnas

4.10.1. Perr 2018 m. turto nuvertinimo nebuvo.

4.11. Pelnro mokestis

4.11.1. Bendrove pagal LR pelno mokesdio istatym4 2018 rn. nuo apmokestinamq
pajamq apskaidiavo pelno mokestf 2864 €. Bendrove turi sukaupusi rnokestiniq nuostoliq, todel
2018 rn. apskaidiavo atidet4 pelno mokesdio turt4 uZ praejusius laikotarpius bei ataskaitinius metus.
'fai atlikta pagal VAS nuostatas retrospektyviai. Atidetojo pelno mokesdio turtas iki 2017 m. sudaro
2330 €, o 2018 m. - 6684 €. Sie duomenys atvaizduoti pelno (nuostoliq) ataskaitoje.

4.12. Sta{ybos ir kitos ilgataik€s sutartys

4.12.1. Bendrove statybos darbq nevykdo ir tokiq sutardiq neturi.

4.13. ISvestinds finansines priemones

4.13. 1. Bendrove iSvestinitl finansiniq priemoniq neturi.
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4.14. Vie,Sojo ir privataus sektoriaus partnerystds sutartys

4.14.1. Bendrovd koncesijos sutardiq neturi.

4.15. fmoniq likvidavimas

4.15.1. Bendrove nera likviduoiama. todel 5io standarto netaikome.

4.16. Tarpind finansind atskaitomyb6

4.16.1. Tarpine finansine atskaitomybe nesudaroma.

4.17. SusrijQ asmen)/s

4.lT.L Bendrove dukteriniq ir asocijuotq imoniq neturi.
4.17.2. \/adovtl skaidius ir priskaidiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais.

atvaiz:duotos lenteleje Nr. 12.

4.17.3. Jokiq i5mokq akcijomis ir sandoriq su susijusiais asmenimis bendroveje
nebuvo,

4.18. G4rnasis pelnas (nuostoliai)

4.18.1. Grynasis 2018 metq pelnas 64311 €.2017 m. bendroves grynasis pelnas buvo

5. Pinigq. srautq ataskaita
8598 €.

5.1. Pinigq srautq ataskaita sudaryta tiesioginiu b[du. fjungiant gaut4 bei sumoket4
pridetines vertds mok,:sti. Ataskaitinio laikotarpio pinigq srautai grupuojami pagal pagrinding ir
invesl.icinE l'eikl4.

5.2. IS pagrindines bendrovds veiklos gautos pinigq iplaukos uZ suteiktas paslaugas
sttdarrr 3265866 €. Tarne skaidiuje 3202120 € gauta i5 gyventojq bei kitq varlotojq.

5.3. Per ataskaitini laikotarpi iSmoketa 3750864 €. I5mokos tiekejams ut Laliavas,
medZiLagas bei paslaugas sudaro 1982126 €. Pinigq i5mokose, susijusiose su darbo santykiais
pateik.iama darbuotojams pervesta darbo uZmokesdio suma, gyventojq pajamq mokesdio, socialinio
draudimo bei garantirrio fondo iSmokq suma (1297638 €). Mokesdius i biudZet4 sudaro PVM,
mokersdiai uZ gamtos iSteklius irtarSq, Zemes nuomos bei nekilnojamo turlo mokesdiai (451021 €).
Kitose ismokose (200i'9 €) pateikiauros imokq rinkimo. teismo bei kitos iSlaidos.

5.4. Ilgalaikio turto isigijimui pervesta rangovams 1189162 €.
5.5. Finansiniq skolq padidejime (927186 €) atvaizduota LR Finansq ministerijos

gauta paskola.
5.6. Finansiniq skohl sumaZejime atvaizduota LR Finansq ministerijai gr4Linta

paskolq dalis 38712 €, surnoketos pallkanos 45488 € uZ paskolas bei 12806 € lizingo pahkanos
SEB bankui.

5.7. Kituose finansines veiklos pinigq srar.rtq padidejimuose atvaizduota gautos
dotacijos 1005717 € ir 12773 € gauti delspinigiai.

5.8. llendlroves pinigq likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra215042 €'.

6. Teises ir isipareigojimai, nenurodyti balanse

6.1. Ilgalaikes teises naudotis bendroves turlu yra 1508617 € yra i5 savivaldybes
gautas; tufias pagal panaudos sutartis, sl<olininkai delspinigiq atZvilgiu - 9937 €. Si informacija
atskleista lenteleie Nr.fl.
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6'2' Finansiniai ry5iai su bendroves vadovais pateikti lenteleje Nr.l2. Vadovq
kategorijai priskiriama"s bendroves direktorius, kuris susijEs su daibo santykiais.

7. Pobalarnsiniai ivykiai

7.1. Sitro metu r,'ykdomas projektas 05.3.2-APVA-R-014 ,,Geriamoj<l vandens
tiekinro ir nuotekq tr,'arkymo sistemq renovavimas ir pletra 2016120lg.,,Darbams atlikti buvo
srrdary'ta rangos sutaftis Nr.21F-(4.6 4)-?7 ,,Nuotekq tinklq rekonstrukcija ir pletra Laudiq k., Silutes
ra.iono savivaldl'bdje" su IJAB ,.Edrija". Tadiau'rangovas nuo 2018 m. balandZio men. Zl d,nebevykcle darbu. ne:atnaujino ir neplanavo atnaujinti. Be to rangovas turejo isiskolinimqkreditoriams bei Vykd'; restruktDr"izavimel. Atsizvelgiint i tai ir vadovaujantis sutarties s4tygomis,
Rangos sutartis bttvo nutraukta.20l8 m. lapkridio men.26 d. ivyko supapiastintas atviras konkursas
del darbq tgstinumo. Konkurs4 laimejo UAB ,,Kavesta" su JV partneriu fuen ,,Kvedarsta,,. 201g m.gruodZio men. 6 d. pasira5yta nauja Rangos sutartis su UAB ,,Kavesta", kuri pabaigs darbus. Iki Sioaiskinamojo rasto parasymo datos kitq pobalansiniq ivykiq, turejusiq ar galejusiq tureti ltakos 201gmetq metindms finansinems ataskaitoms. nenustatyta.

7'2 Siuo metu vyk<lomi teisminiai giniai del 2017 m. rugsejo 4 d. LR Aplinkos
i\4inistro isakymo Nr. .D1-743 ,,Del Europos SQjungos finansines paramos ir bendrojo finansavimolesq, skirtq projekto Nr. vp3-3.1-AM-o1-V-o)-oel vykdytojui uAB ,,Siiles ;;;6.;;;,,
gr4Zinimo".

LR Aplinkos ministerila, vadovaudamasi Finansines paramos ir bendrojo finansavimo
lesq g;r4Zinimo i LR'r'alstybes biudZet4 taisyklemis, pareikalavo gr4Zinti 3g0270,71 € Europos
S4jtrngos ir 44737.73 tl LR Valstybes biudZeto leSq, piipaZintq neti-nkamq finansuoti projekto Nr.
v'P3-3'1-AM-O1-\/'-02-067,,Nuotekq tvarkymo infrasirukturos renovavimas ir pletra Siuiesl.:"".
(Kintuose, Inkakliuose, Rusndje, Macikuose. Armalenuose, SvekSnoje, Vainute, Saugose),,.
Bendr'cve buvo pateikusi skundus Vilniaus apygardos administraciniam teismui Aet ln Aplinkos
rninisterijos sprendimq gr4Zinti le5as panaikinimo, tadiau teismas skundus atmete. S*" ;;;,llendrove yra pateikus;i skundus Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, kuris prieme
skundus nagrineti' Pagal 5i projekt4 amorlizacija skaiSiuojama nuo 2013 0g 0l - tai sudaro 65 men.iki 2018 12 31. Vieno menesio sumaZintos dotacijos suma sudarytq 2051,05 €, o uZ visq minet4
laikoteLrpi 133318,25, €' Kadangi bylq baigties terminas yra neaiskus, bendrove nesiima jokiq
veiksnlq atidejinitl formavimui. Bendrove teismo tpr"ndi-4 apskunde Lietuvos vyriausiajam
admin.istraciniam teismui, bylos nagrinejimo data ili sio aiskinamojo rasto sudarymo datos
nepaskirta.

Dire,ktorius

Vyr. buhaltere

Alfiedas Markvaldas

Janina Vaidi[niene
1t i tt.. \



UAB,,Silutes vandenys"
RamudiuL:t. Situt€ Nr. I

Rodikliai

Pl€tros
darbai

PrestiZas Programin€

!ranga

Koncesijos,
patentai,
licencijos,

prekiq Zenklai
ir pana5ios

teises

Kitas
nemate-
rialusis
turtas

15 viso

Likutinr! vert|2017 m. gruodiio
3ld.

0 0 2819 l 9838 0 22651

a) lsigij imo savikaina
2017 m. gruodZio 3l d.

Pasikeitimai per 201 8 rn.:

- turto isigijimas
- kitiemsl asmenims perleistas ir
nura5ytas turtas (-)

- perraSlmai ii vieno straipsnio j

kitq + / (-)

r3803

599

-282

42188

680

s5991

t279

-282

0

2018 m. sruodZio 3l cl. 0 0 14120 42868 0 56988
b) Amortizacija
2017 m. gruodZio 31 d.

Pasikeitimai per 2018 m.:

- finansiniq metq amonizacija
- atstatantieji ira5ai (-)
- kitiems, asmenims perleisto ir
nura5y'to turto amortizacija (-)

- perra5y'mai i5 vieno straipsrrio j

kit4 + / (-)

I 0984

2391

-282

22350

9970

JJJJ4

12361

0

-282

0

2018 m. sruodZio 3l d. 0 0 I 3093 32320 0 45413
c) Vertes sumaZ6jimas
2017 m. gruodZio 31 d,

Pasikeitimai per 2018 m.:

- finansirriq metll vertes

surnaZdj imas

- atstatantieji lraSai (-)
- kitierns asrnenims perleisto ir
nuraSyto tufto veres sumaZ€jiimas(

)

- perraSymai i5 vieno straipsrrio i
kit4 + / (-)

0

0

0

0

0

Z0l8 m. sruodZio 3l d. 0 0 0 0 0 0

l) Likutin€ vert€ 201ti m.
gruodZio 31 d. (a) - (b) - (c)

0 0 1027 I 0548 0 I i575



UAB'uSilutds vandenYso'
Ramuiiur 31.Silute Nr.2

(Eur)ikis rnaterialusis turtas

Rodikliai
i,e
m€

Pastatai,
statiniai ir
perdavimo

irengimai

Ma5inos ir
iranga

Trans-porto
priemon€s

Kiti irenginiai
prietaisai ir

irankiai

Nebaigta
statyba

[5 viso

l,ikutind ventd 2017 m. gruodZio Jl d. U 23328859 32t441 t64675 65784 988254 21869013

a) lsigijimo savikaina

2017 m. gruodZio 31 d.

Pasrkeitimai per 2018 m.:

- tulto isigijimas
- perleistas ir nurasytas turtas (-)

- perra5ymar i5 vieno straipsnio i kit4 + / (-)

14291 1 I 9

,11545

-946995

982439

l l 78023

236s9

-14057

562 l 56

I 5480

-12418

527 641

146'74

-12976

1913937

t73ts20

-982439

484'758'76

r826878

-986446

0

2018 m. sruodZio 3l d, +437u08 I I 87625 5652 I 8 529339 26630 1 8 493 I 6308

b) I'erkaino,jimas

2017 n't. gruodZio 3l d.

Pasikeitimai per 2018 m.:

- venes padidejimas (sumaZejimas) -r- / (-)

- kitiems asmenims perleisto ir nura!;yto

turto perkainojimas (J

- perra5l'rnai rS vieno straipsnio i kit4 + / (-)

0 0

0

0

0

2018 m. eruodZio 3l d. 0 0 0 0 0 0 0

r) Nusiddvijimas

2017 m. gruLodZio 31 d.

Pasikeitimai per 201 8 m. :

- fineursiniq metq nusidevejintas

- atstatantys iraSai (-)

- kitiems asmenims perleisto ir nurar;)'to

turto nusideve.limas (-)

- perraSy'mai i5 vieno straipsnio I kitq + / (-)

207 I 309C)

l 5 80983

-94699'l

8-56582

t'72.437

I I ?)<

39'7 481

30528

-12417

46 I 857

24'195

-12970

22429010

18r18743

0

-984 I 06

0

2018 m. grruodZio 31 d. 0 213470'79 t01'7294 415592 4'73682 0 23253647

d) Vertds srumaZ0jimas

201'l m. gmodZio 3l d.

Pa-sikeitimai per 2018 m.:

- fiilansiniq metq vertes sunlaZe.iimas

- atstatantysi jrasai (-)

- krtiems asmenims perleisto ir uura5yto

turto veres suntaZejimas (-)

- perra5ymai i5 vieno straipsnio ! kil4 + / (,

?-52t70 925683 I I 77853

0

0

0

0

2018 m. eruodiio 3l d. 0 252110 0 0 0 925683 It'l7853

) Lihutin0 vertO 2018 m. gruodZi,o 3l d.

a)+(b)-(c)-(d)
U 2271 t859 I 7033 I t49626 55657 r73733s 24884808



IJAB,,,Silut€s vandenys"
RamuEiq 31, Silutd

Nr.3

Naurdojamas nusiddv€jgs ilgalaikis materialusis turtas

Naurdojamas nusiddvejgs ilgalaikis materialusis turtas
pagal patik€jimo sutarti

Eil€s
Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grupds Isigijimo savi-
kaina (€)
2018 m.

fsigijimo savi-
kaina (€)
2017 m.

I Pastataii t20944 240972
2. Statinia.i rr756t7 212842s
a Perdavimo irensimai 2495131 2520093
4. Darbo maSinos 1681 l3 165648

5.

Matavirlo prietaisai ir laboratoriniai
irengim.ai 55545 >+3+3

6. Kompiuterine technika ir rySiu priemones 317449 306152
7, Transporlo priemonds 296683 258919
8. Ukin s ir gamybinis inventorius 71884 70887
9. Irank al 750 1 6r24

10. Vandens skaitikliai I o/. 762
I5 viso: 4709629 5752325

Eiles
Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto grupds fsigijimo savi-
kaina (€)
2018 m.

fsigijimo savi-
kaina (€)
2017 m.

Pastatai 681 681
l. Statiniai 1 6084 2585

Perda'u'imo frengimai I I 5659 1115659
1̂. Darbo rnaSinos 12454 12454
5. Kompiuterine technika ir ry5iu priemones 1 03084 I 03080
6. I ransporlo pnemones 1613 85 r61385

Viso : r409341 1395844



UAB,,Silutes vandenys"
RamuiiqL31, Situte

Nr.4

Atsargos

Rodiikliai Zaliavos ir
komplektavi-

mo
gaminiai

(2005,20014)

Ltkinis ir
gaml'binis
inventorius

(2007,,20012)

Apsaugos
priemonds ir
spec. rtibai

(20013,20015)

Kuras ir
atsarginds

dalys
(2006,2008)

15 viso

aJ alsargq lslglllrlro
savikaina
prae.jusiq finansiniq
metu nabaisoie 28066 306s 420 I 5687 47238
gauta per ataskaitinius
metus 111 592 26619 7339 I 40348 35r898
sunaudota per
ataskaitinir"rs metus 183198 28618 1613 t41694 3|i1243
finansiniq rnetq pabai-
goJe 22460 l 006 86 14341 37893
b) grvnojigalimo rea-
lizavimo vertd finansi-
niq rnetq pabaigoje
(a)-tb)

!kainojimo skirtumai,
jei buvo taikomas
L.IFO bldas
ikeistu atsarsu vert€

atsafgos, la"ikomos pas

trediuosius asmenis



UAB,,Silut€s vandenys"
Ramuiir13l, Silutc

Nr.5

fstatinio kapitalo struktiira

Rodikliai Akciiq skaiiius Suma (€)
l. Pagal akcijtl rlSis

157499 456117 |
I .l . Paprastoslos akcijos ts7499 456t171
1 .2. Pr.ivilegijuotosios

akcijos
I .3. Derrbuotoiu akciios
1.4. Specialiosios akciios
1.5. Kitos akcijos

IS VISO: 157499 456117 |
2. \/alstybes arba savivaldy-
biq kapitalas t57499 4s6117 |
3. Savos akcijos, kurias tur:i
pati Bendrove
4. Al<cijors, kurias turi dukte-
rines fnrones
5. Akcijos. kurias turi kiti ras-

menys



UAB,,Silutds vandenys"
Ramrrtiq 31, SilutC

Nr. (i

Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai Suma
(€)

Ank{gq[Lqryry]I1u metr{ nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitiniq fin
Grynasis ataskaitiniq finarrsiniq metu pelnas ( nuostoliai 64311
Pelno (nr"rostoliq) ataskaito j e nepripaZintas ataskaitiniu finansiniu met nas (n 104352
Paskirstl'tinas pelnas (nuostoliai) finansiniq metq pabaigoie 177261

177261

- i privalrrmqirezewq 8000
- i rgzerlq lavoms akgijonns isigyti
- i kitr-rs rezervus

- dividendai

- metines; iSqokoq (t_urltjellol) yql4yb9-q q JFlqtojq tarybos nariams, darbuotojq
- kiri

Likgs nq2asklrqly@sls pelnas (nuostoliai) 169261



UAB,,Silutds vandenys"
Ramuiiq3l, Silutc

Nr.7

Dotacijos uZ finansinius metus

Eil
Cs

Nr.

Dotacijos paskirtis Likutis
2018 0l 0r

Gauta per
2018 metus

Amortizuota
per 2018

metus

Likutind
dotacijos

suma
2018 l2 3l

Gautos dotacijos
353 saskaita 2779 t11 257578 252t563

Dotacijos susijusiors su turtu
35301 saskaita 4658204 369803 4288401

Gautos dotacijos proj.02-028
35310 saskaita 3391607 241052 3 r 50555

Gautos dotacijos pro-i.0 I -03 I

3531 I saskaita 2480246 228104 225t542
Gautos dotaci jos pro.y.02-067

35312 saskaita 3 1 56285 245635 29 I 0650

Gautos dotacijos proj.02-l 10

35313 saskaita t613579 91768 152181 l

Gautos dotacijos proj.05-0 I 4

35314 saskaita 573078 55540 517538

Gautos dotacijos proj.05.3.2-014
35315 saskaita 271429 1005717 2785 1214361

15 viso 35 saskaita: 18923569 1005717 r492865 t843642r



UAB,Silut6s vandenys'o
Ramuiirl3l, Silutd

Bendrovtis teis€s ir isipareigojimai, nenurodyti balanse

Suteiktos arba neat5aukiamai (negr4Zintinai) paZadetos Bendroves

apyr,'artoj e esantys B endro vds patvirtinti vekseliai
kita (iSvardyti)
ilgalaikes teises naudotis turtu

sk.olininkai delspinigiq atZvilgiu

Nr.8

Rodikliai



UAB,,Srilutds vandenyso"
Ramuiiu:t. Situtc

V:rndens tiekimas

Nuotektl tvarkymas
Pardavimo mokesriio paj amos

Pajarnos; u2 virSyt4 tarSq

Nuotekq veZimas mobiliomis
Lietaus nuotekos

Pardavimo pajamq detalizavimas

Paslaugq ir prekiq pardavimo pajamos

Nr.9

Finansiniai
metai

Pra€jg
finansiniai

metai
938594

r 382398

225512

5485

87 t170
l 35 1950

224189
2253

transporto priemonemrs

I5 viso:

27764

46997

2626750

23636

58283

2531481
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Ramuiiq 31, Silutd

Finansiniai
metai

Nr. 10

Praejg
finansiniai metai

Kitos veiklos pajamq detalizavimas

prekiq ar paslaugq pavadinimas

Kitos teikiamq paslaugq pajamos
Kitos ne,numatltos pajamos
llgalaikio tuno nuolnos pi.rjamos

Laboratoriniq t1 rimq paslaugq pajamos
Turlo pardavimo pajzunos

Atl iktq cf arbq pajarn<rs

Viso:

19296

46404

r q83

3590

3064

97470

16872

6083

25676

2641

4700

55972



U,\B,,Slilutds vandenys,;.
Ramuiiq 31, Silute

Nr. ll

Fin,ansines ir investicinds veiklos pajamq detalizavimas

tlltanslrres rr rnvestrcrnes veiklos pa.jamos Finansiniai metai Praejg finansiniai
metai

Uautos braudos, delspini t2773 6143
Banho palukanos

Krtos tinansines ir investicines veiklos
paJgpqq _

V'iso: 12773 6143



U,{B,,Siilutes vandenys"'
Ramuiiq 31,Silutc

Nr. 12

Finansiniai rySiai su Bendrovds vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Rodikliai Finansiniai
metai

Praejg
finansiniai

metai

Likutis
finansiniq

metq

A. Per metus priskai,)iuotos sumos,
susijusios su darbo santyl<iais:
vador,'ants
kitiems s;usiiusiems asmenims 314s 1

B. Bendrovds suteiktos paskolos:
vadol'ams
kitiems susiiusiems asmenims
C. Gautos paskolos:
i5 vadovq
1S Kltlt Sl-lslluslu asnlen
D. Neatlygintinai perduotlas turtas ir
dovanos:
vador,'ams

kitiems susiiusiems zrsmenims

E. lvairios Bendroves suteiktos ga-
rantijos:
vadclr,'ams

kitiems susiiusiems asmenirns
F. Kitos reikSmingos sulrros, per me-
tus priskaidiuotos:
vadovams
kitiems susiiusiems ersmenims

H. Parduotas turtas:
vadovams
kitiems :;usiiusiems asmenims

Bendrovei:
l'adovq
kitu susiiusi

Vidutinis vadov skaidius



UAB „Šilutės vandenys“ veikla - geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų teikimas visame Šilutės rajone. Bendrovė įregistruota 2003 m. gruodžio 

mėnesį. 

Bendrovės misija yra užtikrinti  kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

paslaugas klientams, išlaikant aukštą technologinį ir gamybinį lygį, bei darant minimalų 

poveikį aplinkai.     

UAB „Šilutės vandenys“ įstatuose įregistruotos pagrindinės veiklos: 

1. Vandens surinkimas, valymas ir tiekimas; 

2. Vandens surinkimas ir valymas; 

3. Vandens tiekimas pramonės įmonėms; 

4. Vandens tiekimas gyventojams; 

5. Nuotekų valymas. 

UAB „Šilutės vandenys“ valdymo organai yra akcininkas, stebėtojų taryba ir 

bendrovės vadovas – direktorius. 

Bendrovės vadovas – Alfredas Markvaldas. 

Bendrovės vyriausioji buhalterė – Janina Vaičiūnienė. 

   Bendrovės veikla vykdoma vadovaujantis jos įstatais, vidaus taisyklėmis, Lietuvos 

Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.  

Bendrovės vadovas vadovauja personalui, kuris organizuoja ir vykdo bendrovės veiklą.   
2018 m. apskaičiuotas 643 11 eurų grynasis pelnas.  

2018 m. vidutinis darbuotojų skaičius 105 žm., vidutinis darbo užmokestis 790 eurų.  

Vandens išgavimas, tiekimas, gerinimas, kokybė. Bendrovė eksploatuoja 46 

vandenvietes. Vandenvietėse yra įrengta 68 vnt.  vandens kėlimo siurbliai.  Atsižvelgiant į 

išgaunamo vandens poreikį, gręžiniuose instaliuotų siurblių pajėgumas – 2436,3 tūkst. m
3 

. 

Vandens išgavimo gręžiniai yra nuo 70 iki 148 metrų gylio.  

2018 m. bendrovės vandenvietėse buvo išgauta ir vartotojams patiekta 1434,8 

tūkst. m
3
. 2018 m. vandeniui išgauti buvo sunaudota 833,3 tūkst. kw elektros energijos, tai yra 

0,58 kw/m
3
.  2018 m. trijose vandenvietėse buvo modernizuota elektros tiekimo įranga, 

energijos tiekimo užtikrinimui ir saugumui.  

Bendrovė eksploatuoja septynis vandens gerinimo įrenginius (Inkaklių, Laučių, 

Vilkyčių, Gorainių, Pašyšių, Kintų ir Saugų vandenvietėse), kuriuose per 2018 m. buvo 

pagerinta 149,8 tūkst. m
3
 vandens.    

Bendrovė eksploatuoja 370,3 km vandens tinklų. 2018 m. savo lėšomis bendrovė 

nutiesė 2,029 km. naujų vandens tinklų už 19,1 tūkst. Eurų, renovuota 5,9 km. tinklų. Šilutės 

mieste eksploatuojami ir prižiūrimi 185 gaisriniai hidrantai. 2018 m. vandens tinkluose įvyko 

402 atvejai įvairių vandens tiekimo sutrikimų, gedimų. Bendrovė siekdama mažinti gedimus 

vandens tinkluose nuolat vykdo profilaktinius darbus, tvarko šulinius, vykdo avaringų ruožų 

remontus.  

 

 

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ  

 

 
 

 
   

UAB „ŠILUTĖS VANDENYS“  

2018 METŲ METINIS PRANEŠIMAS 

 

 

I. Objektyvi bendrovės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga, 

pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais bendrovė 

susiduria, apibūdinimas 
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Bendrovės laboratorija turi išduotą Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

leidimą atlikti geriamojo vandens tyrimus. Bendrovė vykdo periodinę ir nuolatinę tiekiamo 

vandens priežiūrą, pagal suderintą su Šilutės rajono valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba 

programinės priežiūros grafiką. Per metus yra ištirta 527 geriamojo vandens mėginiai. 

Nustatyta, kad Rusnės, Uostadvario, Tarvydų, Jonaičių, Paleičių, Sakūtėlių, Švėkšnos, 

Žemaičių Naumiesčio, Degučių, Žakainių, Vainuto, Balčių, Katyčių, Gardamo, Šylių, 

Ramučių, Gaidelių, Armalėnų, Macikų, Uogalių, Petrelių, Lazduonėnų, Kukorų, Pagrynių, 

Lankupių vandenvietėse bendroji geležis viršija leidžiamą vertę (200μg/l) iki 3,8 karto. Pagal 

kelia 

grėsmės žmogaus sveikatai. Esant vandenyje geležies daugiau kaip 200μg/l, blogėja vandens 

jusliniai rodikliai.  

Nuotekų tvarkymas. Bendrovė eksploatuoja 240 km. nuotekų tinklų ir 50 km. 

paviršinių nuotekų tinklų Šilutės rajone.  Daugiausia nuotekų tinklų infrastruktūra išplėtota 

Šilutės mieste, Saugų, Vilkyčių. Vainuto, Švėkšnos gyvenvietėse. 

Nuotekos Šilutės rajone tvarkomos eksploatuojant 81 vnt. nuotekų perpumpavimo 

stotį, kuriose yra instaliuoti 147 elektros siurbliai nuotekų perpumpavimui, kurių maksimalus 

metinis pajėgumas 4176,3 tūkst. m
3
. 2018 m. perpumpuota ir išvalyta 2549,2 tūkst. m

3 
nuotekų, 

tai yra 24 proc. mažiau nei 2017 m. (820 tūkst.m
3
). Atitinkamai nuotekų infiltracija mažesnė 38 

proc. 936,9 tūkst.m
3
. 2018 m. pasižymėjo mažu kritulių kiekiu, todėl šie rodikliai ženkliai 

geresni. Kritulių kiekis turi didelės įtakos infiltracijos į tinklus rodikliui, taip pat  išvalytų 

nuotekų kiekiui, dėl rajone esančio aukšto gruntinio vandens, bei prastos tinklų būklės. 2018 m. 

nuotekų perpumpavimui buvo sunaudota 496,6 tūkst. kw elektros energijos. Tai yra 33 proc. 

mažiau nei 2017 m. 2018 m. nuotekų tinkluose, šuliniuose, išvaduose iš daugiabučių namų 

įvyko 357 įvairiausių gedimų, užsikišimų ir t.t., kurie buvo sutvarkyti.  

 Bendrovė eksploatuoja 18 – lika  nuotekų valymo įrenginių. 2018 m. buvo 

rekonstruoti 2 – ji iki šiol buvę  mechaniniai valymo įrenginiai (Laučiai ir Gardamas). Dabar 

visuose valymo įrenginiuose nuotekos valomos mechaniniu – biologiniu ir denitrifikacijos 

būdu. 2019 m. pradžioje pradėti eksploatuoti Tarvydų ir Užlieknių valymo įrenginiai, kuriuos 

bendrovė pastatė iš savo lėšų (114,7 tūkst. Eur.) Didžiausias nuotekų kiekis, išvalytas Šilutės 

biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose, net 2021,3 tūkst. m
3
 nuotekų, tai sudaro 79 proc. 

nuo visų išvalytų.  

2018 m. įgyvendintas buitinių nuotekų tinklų Tilžės, Lietuvininkų, Klaipėdos ir 

Pievų g., bei pagrindinės buitinių nuotekų siurblinės Šilutėje renovacijos projektas. Atlikta 

tinklų renovacija nauju moderniu būdu, pritaikant rankovės, impregnuotos epoksidinėmis 

dervomis, sanavimo metodas. Šiuo metodu atliekant tinklų renovaciją, nuo vamzdyno vidinio 

paviršiaus buvo šalinamos kietosios nuosėdos, taip pat visi kiti daiktai, esantys vamzdyne, 

kurie galėjo į jį patekti statybos, ar remonto metu. Išvalius vamzdyną, specialia technologija 

įstatyta rankovė, kuri izoliavo vidinę vamzdyno dalį. Tokiu būdu renovuota 2,2 km nuotekų 

tinklų, esančių Šilutės mieste. Taip pat renovuota pagrindinė nuotekų siurblinė. Projekto vertė 

849,7 tūkst. Eurų, iš kurių 454,9 tūkst. Eurų nuosavos lėšos.  

Nuo 2013 m. bendrovė eksploatuoja dumblo apdorojimo įrenginius, kurių metinis 

pajėgumas 48,5 tūkst. m
3
 skysto dumblo (suminis visų grandžių). Pirmos grandies tankinimo – 

tirštinimo įrenginių projektinis pajėgumas yra 23,3 tūkst. m
3
 skysto dumblo. 2018 m. buvo 

išdžiovinta 106,5 tūkst. m
3
 dumblo, kuris buvo sutvarkytas ir pagaminta 1,1 tūkst. m

3
 granulių. 

Dumblo granulės perduodamos ūkininkams bei įmonėms, kurie turi su aplinkos apsaugos 

agentūra suderintus tręšimo planus.  

Vandens ir nuotekų apskaita. UAB „Šilutės vandenys“ vandens ir nuotekų 

paslaugų apskaitą ir apskaitos prietaisų priežiūros kontrolę vykdo vadovaujantis LR Teisės 

aktais. Skaitiklių tinkamumą naudojimui reglamentuoja LR Metrologijos įstatymas. Pagal 

dabar galiojančius teisės aktus vandens apskaitos prietaisai metrologiškai tikrinami kas šešis 

metus. Už visą vandens ir nuotekų apskaitos skaitiklių ūkį atsakingas Pardavimų ir klientų 

aptarnavimo skyrius. Bendrovei  priklauso 17249 vnt. apskaitos prietaisai, esantys abonentų ir 
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vartotojų būstuose. 2018 m. vandens apskaitos prietaisų metrologiškai  patikrinta 2755 vnt. 

2019 m. planuojama įsigyti naujų apskaitos prietaisų 2900 vnt.  

Vartotojai. 2018 m. pabaigai bendrovė aptarnavo 4986 individualius namus, 

7838 daugiabučių butus, 818 įmones ir 34 daugiabučių namų bendrijas (1355 butai), 312 

paviršinių nuotekų abonentų. Iš viso 2018 m. bendrovė aptarnavo 14179 abonentus su kuriais 

yra sudarytos paslaugų teikimo sutartys. Vadovaujantis statistikos departamento skelbiamu 

gyventojų būstų koeficientu  (2,03 koef.) skaičiuojama, kad bendrovė aptarnauja 28783 
gyventojus (skaičius sąlyginis).  Bendrovė vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugomis 

aptarnauja visą Šilutės rajoną. Didžiausias vartotojų skaičius yra Šilutės mieste, net 44 

procentai visų gyventojų. 

2018 m. darbuotojai atnaujino 1065 vnt. sutarčių, iš kurių 179 vnt. naujos sutartys 

dėl centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo. 2018 m. nustatyta vienuolika (11) 

savavališkų vandens prisijungimų, aštuoni (8) nuotekų išvadų pajungimai. Tokiems 

vartotojams, vadovaujantis teisės aktais, apskaičiuotos baudos.   

Teikiamų paslaugų apimtys. 2018 m. vartotojams iš viso buvo patiekta 1434,8 

tūkst. m
3
, o parduota  -  1207,9 tūkst. m

3 
vandens.   Nuotekų 2018 m.  išvalyta 2549,2 tūkst. m

3
,
 

realizuota –1004,1 tūkst. m
3
. Paslaugų pardavimų palyginimas 1 diagramoje: 

2018 -2016 m. vandens ir nuotekų pardavimai (tūkst.m
3
) 

1 diagrama 

 

 
 

Vandens tiekimo paslaugų pardavimai 2018 m. padidėjo 7,2 proc., tai yra 81 

tūkst.m
3 

parduota daugiau palyginus su praeitais metais. Nuotekų paslaugų pardavimai taip pat 

didėjo 4,5 proc., tai yra 43,4 tūkst. m
3
. Paslaugų  pardavimai didėjo, dėl vykdomos plėtros ir 

didesnio suvartojimo. Ženkliai padidėjo vandens ir nuotekų suvartojimas individualiuose 

namuose, net 31,3 tūkst. m
3
. 

Įmonės ir organizacijos suvartojo 7,3 proc. daugiau vandens ir 3,6 proc. (16,7 
tūkst.m

3
)  daugiau išleido nuotekų.  
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II. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė 

 

Finansiniai rezultatai. Bendrovės finansinė atskaitomybė parengta pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, bei Verslo apskaitos standartų rekomendacijas. 

2018 metais pajamų bendrovė gavo 5,2 proc. daugiau (141,4 tūkst. Eur.) Sąnaudos 3,2  proc. 

(79,37 tūkst. Eur) didesnės nei 2017 m.  

2018 m. apskaičiuotas 64 311 tūkst. Eurų grynasis pelnas.   

2018 - 2017 m. pajamų ir sąnaudų palyginimas 3 lentelėje: 

3 lentelė 

2018 – 2017 m.  pajamų – sąnaudų palyginimas (tūkst. Eur) 

 

Rodiklio pavadinimas 2018 m. 2017 m. 

Skirtumas 

(tūkst. 

Eur.) 

Skirtumas 

(proc.) 

Pajamos tūkst. Eur. 2734,66 2593,31 141,35 5,2% 

vandens 938,6 870,88 67,71 7,2% 

nuotekų 1382,4 1351,95 30,45 2,2% 

pajamos už taršą 5,5 2,25 3,24 59,0% 

pardavimų 225,5 224,2 1,31 0,6% 

nuotekų vežimo 27,8 23,6 4,16 15,0% 

Paviršinių nuotekų 47,0 58,3 -11,30 -24,1% 

kitos veiklos 95,1 55,97 39,17 41,2% 

finansinės  12,8 6,14 6,63 51,9% 

Sąnaudos tūkst. Eur. 2660,81 2581,43 79,37 2,98 % 

pagrindinės veiklos 2009,0 1945,38 63,58 3,2% 

pardavimų  192,0 197,4 -5,38 -2,8% 

valdymo  405,4 399 6,41 1,6% 

finansinės  54,4 39,65 14,76 27,1% 

kitos veiklos 0 0 0 0 % 

 Pelnas (nuostolis) prieš apmokestinimą 73,86 11,93 61,93 519,1% 

 Grynasis pelnas (nuostoliai) 64,31 10,92 53,39 488,9% 

                                                                                                                                                                                                                       

Pagal gautų pajamų struktūrą, pagrindinė pajamų dalis – 96,1 proc. nuo visų 

pajamų, sudaro tipinės veiklos pajamos už vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 

2018 m. pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas mažesnės 24,1 proc. Pardavimų 

veiklos pajamos sudaro 8,6 proc. (225,5 tūkst. Eur) nuo visų pajamų. Visos pajamos 2018 m. 

didesnės 5,2 proc. už praėjusius metus. 

Kitos (nereguliuojamos veiklos) pajamos  sudaro 3,6 proc. nuo visų pajamų (95,1 

tūkst. Eur), tai yra pajamos iš draudimo, turto nuomos, laboratorinių tyrimų atlikimo ir kt. 

2018 m. visos bendrovės patirtos sąnaudos 2,98 proc. didesnės nei 2017 m. 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 3,2 proc. didesnės už 2017 m. Sąnaudų padidėjimą įtakojo 2018 

m. išmokėtas didesnis darbo užmokestis (mažesnis sergamumas), didesnės kuro sąnaudos 

dumblo procesui (dujos), žaliavoms, taip pat daugiau išleista  perkant paslaugas gręžinių 

monitoringui atlikti.  2018 m. sąnaudų pasiskirstymas procentais  pateiktas 2 diagramoje: 
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2 diagrama 

 

 
 

 

Didžiausią dalį išlaidų struktūroje – 43,8 proc. sudarė darbuotojų darbo 

užmokestis ir atskaitymai socialiniam draudimui. Amortizacijos (nusidėvėjimo) išlaidos – 11,6 

proc., elektros energijos – 10,5 proc., žaliavų pirkimo sąnaudos -  7,2 proc.  nuo visų išlaidų, 

remonto ir kitų perkamų paslaugų – 5 proc.,  sąnaudos kurui -  4,2 proc., mokesčiai – 3,6 proc., 

kitos išlaidos – 13,1 proc.  (netiesioginės veiklos sąnaudos, palūkanų sąnaudos, draudimas, 

išlaidos kanceliarinėms prekėms, mokymams, komandiruotėms, telekomunikacinės ryšio, 

įmokų rinkimas, bankų paslaugos, asociacijos narystės, atostogų kaupiniai ir kt.). 

Vidutiniškai 2018 m. bendrovėje dirbo 105 žmonės, 1 darbuotojo vidutinis 

priskaitomas darbo užmokestis per mėn. – 790 Eur/žm. (≈ 620 Eur. į rankas). 2017 m. buvo - 

730 Eur/žm. priskaitytas vidutinis darbo užmokestis.  2018 m. bendrovės darbuotojams buvo 

padidintas darbo užmokestis  su tikslu motyvuoti darbuotojus, išlaikyti specialistus. Šioje 

srityje  prioritetas darbuotojo darbo našumo vertinimas, asmeninis darbuotojo požiūris ir 

siekiamybės.  

Bendrovės skoliniai įsipareigojimai 2018  m. pabaigai sudarė  2375,7 tūkst. Eurų, 

iš kurių LR Finansų ministerijos suteiktos paskolos sudaro 63 proc. šių įsipareigojimų. Šią 

sumą sudaro  trys paskolos: dvi suteiktos 2015 m. ir viena 2018 m. suteikta plėtros darbams 

vykdyti.  Dviejų paskolų grąžinimo terminas prasidėjo nuo 2016 m. kovo mėn., kitos atidavimo 

terminas prasidės nuo 2022 m. 2018 m. paskolos atidavimo suma siekė 38,7 tūkst. Eur,  

palūkanų – 26 tūkst. Eur. Įsipareigojimai rangovams 2018 m. pabaigoje sudarė 7,5 proc. visų 

įsipareigojimų (178,4 tūkst. Eur). Šie įsipareigojimai už pradėtus vykdyti naujus investicinius 

projektus, kuriems 2018 m. gauta lengvatinė paskola iš LR Finansų ministerijos.  

Vartotojų skolos bendrovei 2018 m. pabaigai faktiškai sudarė 306,76 tūkst. Eurų, 

iš kurių 265,7 tūkst. Eurų priskaityta už einamąjį mėn.(ne skola). Kitos skolos 41,06 tūkst. Eurų 

sudaro: 

21,9 tūkst. Eurų skolingos įmonės ir organizacijos; 
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2,8 tūkst. Eurų savivaldybės socialiniai būstai;  

16,3 tūkst. Eurų gyventojai. 

Per 2018 m. teismui  buvo paduota 100 pareiškimų, dėl skolų už suteiktas 

paslaugas priteisimo, bendra skolos suma – 11 483,40 Eurų ir delspinigiai – 616,31 Eurų. Skolą 

sumokėjo – 64 skolininkai, skolos priteisimo metu arba iškarto po priteisimo (6597,33 Eur.). 

15 bylų priteista ir perduota vykdyti antstoliams, 8 bylos vis dar yra teisminiuose procesuose. 

Viena didžiausių skolų - 14,5 tūkst. Eurų susidarė vienai kelių priežiūros bendrovei atsisakius 

mokėti už paviršinių nuotekų tvarkymą. Šiuo metu vyksta teisminis procesas, byla perduota 

Lietuvos apeliaciniam teismui.  

Finansiniai – ekonominiai rodikliai 2018 m. ženkliai geresni nei 2017 m. 

Finansiniai rodikliai ir jų vertinimas pateikti 3 lentelėje:  

3 lentelė 

2018 m. finansiniai rodikliai 

 

Rodikliai 2018 2017 2016 Reikšmė Vertinimas 

Pajamos (Eur) 2734664 2593596 2431448 
Visos gautos 

pajamos 

5,2  proc. didesnės nei 

2017 m.  

EBITDA (Eur) 429099 381947 293113 

Pelnas prieš 

apmokestinimą + 

palūkanų sąn.+ 

nusidėvėjimas ir 

amortizacija 

Parodo įmonės 

gebėjimą apmokėti 

skolas, sumokėti pelno 

mokestį bei vykdyti 

pagrindinę įmonės 

veiklą. 

EBITDA pelningumas % 15,69% 14,7% 12,1% 
EBITDA 

(Eur)/pajamos 

x100  

Didesnė rodiklio 

reikšmė parodo 

aukštesnį įmonės 

pelningumą. Žemiau 

10 laikomas 

problemišku. 

Pelnas prieš 

apmokestinimą 
73859 11926 -24085   

Pelnas prieš pelno 

mokestį. 

Grynasis pelnas 

(nuostolis) (Eur) 
64311 10928 -24085 

Pajamos-snaudos-

pelno mokestis 

488 proc. geresnis nei 

2017 m. 

Grynasis pelningumas  % 2,35% 0,42% -0,99% 
Grynasis pelnas/ 

pajamos x 100 

Piniginė išraiška rodo 

kiek 1-nam pardavimų 

eurui tenka grynojo 

pelno proc. 

Kapitalo pelningumas  1,41% 0,14% -0,31% 
Grynasis 

pelnas/nuosavas 

kapitalas 

Parodo kiek vienam 

nuosavo kapitalo eurui 

tenka grynojo pelno 

proc. 

Ilgalaikio turto 

apyvartumo koeficientas 
0,110 0,104 0,096 

Pajamos/ilgalaikis 

turtas 

Kuo rezultatas 

mažesnis, tuo 

mažesnis yra 

ilgalaikio turto 

efektyvumas lyginant 

su pardavimais. 

Kritinio likvidumo 

(mokumo) koeficientas 
0,60 0,29 0,86 

Trumpalaikis turtas 

– atsargos / 

trumpalaikiai 

įsipareigojimai  

Žemesnė nei 0.5 

reikšmė laikoma 

nepatenkinama. 2018 

m. pabaigoje 178,4 

tūkst. eur. 

trumpalaikiuose 

įsipareigojimuose - 

skola rangovams.  



 7 

Įsiskolinimo koeficientas  0,09 0,07 0,04 Skolos/turtas 

Koeficiento reikšmei 

esant žemiau 0.5 būklė 

yra gera, reikšmei 

esant virš 0.7 būklė 

laikoma 

nepatenkinama. 

Bendrovės turtas 

ženkliai didesnis už 

turimus 

įsipareigojimus 

(skolas). 

 

Bendrovės turtas. Balansinė ilgalaikio turto vertė ataskaitinių metų pabaigoje 

sudarė 25 mln. Eurų. Ilgalaikio turto didėjimo- mažėjimo dinamika pavaizduota 4 lentelėje: 

 4 lentelė 

2018 – 2014 m. UAB „Šilutės vandenys“ ilgalaikis turtas (mln. Eur) 

 

Rodiklio pavadinimas 2018 2017 2016 2015 2014 

Ilgalaikio turto balansinė vertė 25,0 25,0 25,4 24,8 23,6 

 

2018 m. pabaigoje viso ilgalaikio turto balansinė vertė 24,9 mln. Eurų, iš kurių:  

įsigyto ilgalaikio turto iš dotacijų  likutinė vertė – 17,6 mln. Eurų., nuosavo ilgalaikio turto 

vertė 5,6 mln. Eurų, 1,7 mln. Eurų 2018 m. liko nebaigtoje statyboje.  Nuo 2004 m., pradėjus 

įsisavinti ES teikiamą paramą vandentvarkos infrastruktūros plėtrai ir renovacijai, bendrovės 

turto vertė išaugo 13,7 mln. Eurų. 

 

III. Bendrovės aplinka ir personalo klausimai 
 

Ekonominiai, teisiniai veiksniai. UAB „Šilutės vandenys“ teikiamos 

centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms konkurencija neigiamos įtakos 

neturi.  Pagal LR įstatymus bendrovė yra paskirta Viešuoju vandens tiekėju ir nuotekų 

tvarkytoju Šilutės rajone. Bendrovė yra vienintelė Šilutės rajone, kuri teikia centralizuotas 

vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas.  Bendrovės ekonominę situaciją  neigiamai 

įtakoja keli kriterijai: 

 mažas vartotojų mokumas;  

 didelė emigracija (vartotojų skaičiaus mažėjimas); 

 iki 2018 m. gruodžio 31 d. taikomos paslaugų kainos, kuriose nustatyta mažesnė 

investicijų grąža nei  buvo suderintos su Valstybine kainų ir energetikos komisija. 

 Neaiški, įvairiai interpretuojama paviršinių nuotekų kainos taikymo formuluotė, taip pat 

jos apskaičiavimas priklausomas nuo iškritusių kritulių kiekio – kelia abejonių 

(negalima tiksliai planuoti). 

 Bazinės paslaugų kainos 2016 m. Šilutės rajono tarybos patvirtintos su mažesne 

investicijų grąža turi neigiamos įtakos bendrovės plėtrai – investicijoms. Šiuo atveju, ribojamos 

bendrovės galimybės vykdyti plėtrą (imti paskolas), kadangi investicijų grąža siejama su 

gebėjimu mokėti paskolas (paskolų palūkanos naujoje kainodaroje nėra įtraukiamos į kainą). 

Nepaisant šio sprendimo, bendrovė privalo skolintis siekdama įgyvendinti kitus teisės aktus ir 

vykdyti nuotekų infrastruktūros plėtrą.  

 Nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. pradėta taikyti paviršinių nuotekų tvarkymo kaina 

bendrovės pajamas padidino kas metai padidina vidutiniškai 52 tūkst. Eur.  2018 m. iš  

paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos tikimasi gauta 47 tūkst. Eurų  pajamų.  
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Nuo 2019 n, sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-218 

„Dėl paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo. Vadovaujantis šiuo 

įsakymo pakeitimu ateityje skaičiuojant abonentų išleistų paviršinių nuotekų kiekius bus 

taikomas vidutinis daugiametis kritulių kiekis tam tikroje teritorijoje (801 mm). Šio įstatymo 

pakeitimą vertiname teigiamai, kadangi bus galimybė tiksliai planuoti nuotekų kiekius 

kainodaroje ir gautinas pajamas. 

Politiniai  veiksniai. Didelę sumaištį vandentvarkos įmonėms sukėlė 2017 m. 

gautas LR aplinkos ministro įsakymas, dėl Europos sąjungos finansinės paramos grąžinimo. Ne 

išimtis ir UAB „Šilutės vandenys“. Įsakyme nustatyta, kad bendrovė privalo grąžinti 425 tūkst. 

Eurų. Minėtu įsakymu ši finansinė korekcija reiškia tai, kad šios sumos dydžiu yra mažinamas 

projekto finansavimas, o tai reiškia didėja projekto vykdytojo įnašo dalis. Iš esmės UAB 

„Šilutės vandenys“ turėtų grąžinti į biudžetą 425 tūkst. Eurų. Šios finansinės korekcijos 

susidarymo pagrindas tai, kad sutartyje dėl projekto vykdymo buvo susitarta prijungti  739 

būstus, kuriuose gyvena 1848 gyventojai – būsimi vartotojai. Būsimų vartotojų skaičius 

apskaičiuotas naudojant statistinius duomenis ir taikant tuo metu galiojusį Šilutės rajone 

gyventojų būstuose santykinį koeficientą (būstai * 2,5 koef.).  Tačiau projekto eigoje ir po jo 

įgyvendinimo iki 2016 m. bendrovei nepavyko prijungti būstų nurodytų sutartyje. 

Neįgyvendinimo priežastys aiškios – imigracija, mažas gimstamumas. Taip pat daugelis 

vartotojų pasirinko būdą patys apsirūpinti geriamuoju vandeniu iš šachtinių šulinių. Daug 

abejonių ir prieštaravimų kelia finansinės korekcijos skaičiavimo metodas, jos tikslas ir galimos 

pasekmės. Šiai dienai  UAB „Šilutės vandenys“, kaip ir kitos Lietuvos vandentvarkos 

bendrovės ieško teisingumo Lietuvos teismuose, ateityje jei bus poreikis ir Europos.  

Nuo 2014 m. šalies minimalus darbo užmokestis didėjo penkis  kartus (nuo 300 

iki 400 eurų). Nuo  2018 m. sausio 1 d. Vyriausybės patvirtintas 400 eurų minimalus darbo 

užmokestis didesnės įtakos bendrovės veiklai neturėjo, kadangi bendrovėje yra mokamas 

didesnis nei minimalus darbo užmokestis. Nuo 2019 m.  sausio 1 d. taikomas didesnis 

minimalus darbo užmokestis  - 430 Eur.  Taip  pat  įsigaliojo daug diskusijų sukėlusi 

„mokesčių reforma“, kurios esmė „išgryninti“ darbuotojo mokamus mokesčius, bei skatinti 

pensijų kaupimą VSDF. Ši reforma iš esmės didesnių pokyčių nesukėlė, tik vienkartines 

išlaidas mokymams ir programų pakeitimams. 

 Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio naujo Darbo kodekso įtaka – minimali. Iš 

esmės daug pasikeitimų nėra. Bendrovėje nuo 2018 m. lapkričio 19 d. yra išrinkta darbo taryba.  

UAB „Šilutės vandenys“ 2015 gegužės 15 d. buvo suteikta viešojo vandens 

tiekėjo licencija. Šių teisės aktų vykdymas bendrovei turi ir neigiamos įtakos. Pastaraisiais 

metais bendrovei yra perduodamos neefektyvios vandenvietės, kurių techninė, fizinė ir 

moralinė būklė neatitinka keliamų reikalavimų veiklos vykdymui. Bendrovė privalo renovuoti 

perduotus objektus (vandens gręžinius) ir užtikrinti  kokybišką vandens tiekimą vartotojams.  

Aktualu tai, kad šiuose vandenvietėse yra labai mažai vartotojų ir investuotos lėšos neatsipirks.  

Techniniai, komunikaciniai, infrastruktūros būklės  veiksniai. Bendrovė 

naudojasi visomis šiais laikais prieinamomis informacinėmis, technologinėmis ir 

komunikacinėmis sistemomis. Turimos IT duomenų perdavimo sistemos leidžia efektyviai 

fiksuoti gedimus įvairiuose bendrovės objektuose ir užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą. 

Turimos finansų apskaitos programos tenkina vidinius poreikius, siekiama, kad jos būtų 

pritaikomos ir atnaujinamos, kad ši apskaita ir jos duomenų naudojimas būtų kuo efektyvesnis. 

Pardavimų skyriaus vandens ir nuotekų realizacijos apskaitos programa, kuri buvo įdiegta nuo 

2000 metų – morališkai paseno ir 2017 m. viduryje buvo pakeista. Tokiu būdu įgyvendintas 

vienas iš tikslų – užtikrinti bendrovės pardavimų proceso funkcionavimą ir tęstinumą. Nauja 

pardavimų organizavimo programa leidžia labiau efektyviai analizuoti ir panaudoti turimus 

duomenis. Nuo 2018 m. įsigaliojusi nauja atliekų susidarymo, atliekų tvarkymo apskaitos 

informacinė sistema GPAIS ir IS „Aiviks“ kelia abejonių, dėl savo funkcionalumo, tačiau 

bendrovė yra atskaitinga institucijoms ir privalo vykdyti Aplinkos ministerijos nurodymus šioje 

srityje. Įsigalioję nauji teisės aktai taip pat verčia koreguoti vidinius žmogiškuosius išteklius ir 
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darbo resursus. Duomenys bei metinės ataskaitos jau yra teikiamos naudojantis Vieningos 

gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje. Bendrovė turi pakankamai 

didelį transporto ūkį, net 49 transporto priemones įvairios paskirties. Labiausiai nudėvėtos 

fiziškai ir morališkai pasenusios yra darbo mašinos – traktoriai, ekskavatoriai. Siekiant išlaikyti 

aukštą gamybinį, techninį lygį 2019 m. planuojama įsigyti du naujus ekskavatorius - krautuvus. 

Ekologiniai veiksniai. Pagrindinė bendrovės veikla, turinti įtakos ekologijai tai – 

taršos su nuotekomis išleidimas ir vandens išgavimas (išteklių tausojimas). 2018 m. ekologiniu 

atžvilgiu niekuo neišsiskyrė. Bendrovės nuotekų valymo įrenginiai dirbo stabiliai. 2017 m. 

išvalyti BDS7 teršalų kiekiai 34 proc. mažesni nei 2017 m. 

5 lentelė 

Teršalo 

pavadinimas 

Prieš 

valymą (t) 
Išvalyta (t) 

Į aplinką 

(t) 

BDS7 1299,3 1289,7 9,7 

Azotas bendras 101,9 70,0 31,9 

Fosforas bendras 13,9 12,1 1,8 

ChDS 2017,1 1932,6 84,5 

SM 365,9 356,7 9,1 

  

Pastaraisiais metais bendrovė baudų už aplinkos teršimą nemokėjo. Išleidžiamų 

teršalų kiekiai ir koncentracijos atitinka bendrovės turimą TK leidimą. Nors metai buvo lietingi, 

o rudens mėnesiais krituliai buvo ypač gausūs, atitekančių nuotekų kiekis daugumoje NVĮ 

viršijo hidraulinį pajėgumą, tačiau nuotekų valymo įrenginių technologiniam procesui 

ilgalaikės žalos nepadarė. 

Kiekvienais metais siekiama investuoti ir tobulinti procesus, susijusius su 

ekologija. 2018 m. siekiant atnaujinti, pakeisti nuotekų perpumpavimo, nuotekų valyklų, 

dumblo tvarkymo siurblius ir kitus įrengimus (darbo mašinas) buvo investuota 15,9 tūkst. Eurų. 

Technologinėms medžiagoms, mažinančioms galutinio produkto  - dumblo kiekių susidarymui, 

skirta 20,4 tūkst. Eurų per metus.  

Bendrovė turi TK leidimą, kuriame yra nurodytos visos taršos kontrolės sąlygos. 
TK leidime yra nurodyti kontrolės būdai, su tikslu, kad bendrovės veikla darytų kuo mažesnę 

žalą visai aplinkai. Bendrovė yra įregistruota atliekas tvarkančių įmonių registre. UAB „Šilutės 

vandenys“ veikla yra tiesiogiai susijusi su poveikiu aplinkai, aplinkosaugos sritis yra labai 

svarbi. Bendrovės veiklą griežtai reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai, standartai 

bei kiti reikalavimai. 

Pagrindiniai rizikos veiksniai, susiję su ekologija – tai vandens netektys ir 

nuotekų infiltracija. Vandens netektys - tai skirtumas tarp patiekto ir apmokėto vandens (m
3
). 

Nuotekų infiltracija – tai skirtumas tarp išvalyto ir apmokėto nuotekų kiekio. Pagrindinės 

priežastys dėl ko susidaro šis skirtumas, tai gedimai tinkluose, nesąžiningų vartotojų vykdoma 

veikla. 2018 m. vandens netektis sudarė 16 proc., lyginant su 2017 m. 1,6 proc. mažesnė. 2018 

m. vandens tinkluose įvyko 402 gedimai (2017 m. - 330 gedimai). Daugiausia vandens 

prarandama būtent šių gedimų metu. Bendrovėje įdiegta vandens debito stebėjimo sistema 

leidžia nustatyti vandens debito pokyčius, kurie gali būti susiję būtent su gedimais, tačiau 

nedideli gedimai vamzdynų įtrūkimai, dažnai būna nepastebimi kurį laiką. Šioje srityje nuolat 

vykdoma kontrolė, tobulinamasi ir ieškoma įvairiausių sprendimų vandens netekčiai mažinti. 

 Nuotekų infiltracija 2018 m. net 12,6 proc. mažesnė nei 2017 m. Šį rodiklį įtakojo 

2018 m. iškritęs ženkliai mažesnis kritulių kiekis nei praėjusiais metais.  Rodikliai pateikti 6 

lentelėje: 
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6 lentelė 

2018 - 2017 m. vandens netektys ir nuotekų infiltracija (proc.) 

 

Eil. 

Nr. Rodiklių pavadinimai 
2018 2017 

Skirtumas 
(m

3
; %) 

1 
Išgautas ir patiektas geriamasis vanduo, tūkst. 

m
3
 

1438,2 1394,8 43,5 

2 Parduotas geriamasis vanduo, tūkst. m
3
 1208,0 1127,0 81,0 

3 Netektys, tūkst. m
3
 230,2 267,8 -37,6 

4 Vandens netektys % 16,% 19,2% -3,2 

5 Nuotekų surinkimo kiekiai, tūkst. m
3
 2545,7 3365,1 -819,5 

6 Apmokėta už nuotekų tvarkymą tūkst. m
3
 1004,1 959,9 44,2 

7 Infiltracija tūkst. m
3
 1541,5 2405,2 -863,7 

8 Nuotekų infiltracija % 61% 71,5% -12,6 

 

2018 m. vandens netektis sumažėjo 3,2 proc., nuotekų infiltracija sumažėjo 12,6 

proc. 

Nuotekų infiltracijos poveikis gamybinės veiklos efektyvumui yra neigiamas. 

Atitekančių nuotekų kiekis yra vienas iš faktorių, įtakojančių nuotekų valyklų darbą. Nuotekų 

kiekį įtakoja sezoniškumas, aplinkos faktoriai, gruntinis, paviršinis vanduo – tai nuo mūsų 

nepriklausantys veiksniai. Nesandarūs vamzdynai, pralaidūs dangčiai – nuotekų kiekį 

įtakojantys veiksniai, kuriuos galime keisti. Dėl nuolatinių didelių nuotekų infiltracijos kiekių 

bendrovės perpumpavimo stotys ir valymo įrenginiai priversti dirbti padidėjusiais pajėgumais, 

dėl to yra sunaudojama daugiau elektros energijos, didesnis nuotekų perpumpavimo siurblių 

nusidėvėjimas, gedimo dažnis, reikia daugiau darbo resursų jiems prižiūrėti ir tvarkyti. 

2018 m. išvalytų nuotekų kiekis  819,5 tūkst. m
3
 mažesnis (24 proc.) nei 2017 m. 

79 proc. visų nuotekų išvalė Šilutės  biologiniai valymo įrenginiai. 

 Klimato sąlygos ypatingai turi įtakos bendrovės atliekamiems  darbams. Dažnos 

liūtys Šilutės rajone turi įtakos gruntinio vandens dinamikai, ko pasėkoje, padidėja nuotekų 

infiltracija. Tai turi įtakos bendrovės technologiniams procesams, taip pat ekologiniams ir 

ekonominiams rodikliams.  

  2018 m. buvo pastatyti dveji valymo įrenginiai Tarvydų bei Užlieknių 

gyvenvietėse. Laučiuose ir Gardame rekonstruoti ir nuo 2019 m. pradžios pradės veikti 

biologiniai valymo įrenginiai.  Šiose vandenvietėse taip bus užtikrinamas nuotekų išvalymas – 

saugoma aplinka, nuotekos į aplinką bus išleidžiamos atitinkančios aplinkosauginius 

reikalavimus (teigiamas poveikis aplinkai).  

Personalas. 2018 m. bendrovėje vidutiniškai dirbo 105 žmonių, iš kurių 9 

administracijos darbuotojai. Siekiama, kad bendrovėje dirbantys darbuotojai būtų kvalifikuoti, 

atitiktų vandentvarkos sektoriui keliamus reikalavimus. Vadovaujantis personalas yra 

kvalifikuotas ir turi aukštąjį išsilavinimą. 

Darbuotojų kaita bendrovėje yra nedidelė, tačiau 2018 m. iš viso buvo priimti 

devyni žmonės, o atleista  septyniolika. Tai didžiausia darbuotojų kaita per pastaruosius 5 

metus bendrovėje. Minimalus darbo užmokestis yra mokamas tik nekvalifikuotiems, naujai 

priimamiems darbininkams, iki kol jie įgyja patirties. Bendrovės darbuotojams darbo 

užmokestis yra nustatomas Direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į darbuotojo išsilavinimą, 

kvalifikaciją, poreikį bendrovei, taip pat įvertinami darbininko gebėjimai ir pastangos atlikti 

tam tikrą darbą. Bendrovės vadovybė stengiasi sukurti darbuotojams tokią aplinką, kad 

darbuotojas būtų motyvuotas atlikti darbą gerai, stengtųsi tobulėti. Suteikiamos visos sąlygos 

darbuotojams dalyvauti profesinio mokymo ir tobulinimo kursuose,  seminaruose. Periodiškai 

yra tikrinamas darbuotojų DS pažymėjimų galiojimas, vykdomi instruktažai, vadovaujantis 
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teisės aktų reikalavimais.  Vykdomos prevencinės priemonės, susijusios su darbų sauga. 

Darbuotojams suteikiamos visos priemonės, mažinančios riziką ir grėsmę jų sveikatai.  

  Darbuotojų pasiskirstymo struktūra pateikta 3 diagramoje: 

3 diagrama 

 

 
 

Bendrovės tiesioginės veiklos valdymas yra suskirstyta į keturis padalinius. Tokiu 

būdu yra sudaryti geografiniai padaliniai su tikslu kuo efektyviau ir racionaliau juos valdyti ir 

užtikrinti gamybines funkcijas. Šios veiklos darbuotojai tiesiogiai atsakingi už vandens tiekimo 

ir nuotekų tvarkymo paslaugų organizavimą 11-koje seniūnijų. Pardavimų ir klientų 

aptarnavimo skyriuje dirba 11 žmonių, iš kurių 3 apskaitos darbuotojos, kiti vykdo sutarčių 

sudarymo, keitimo, vandens apskaitos kontrolės ir keitimo, metrologinės patikros darbus 

visame rajone.   

 

IV. Nuorodos ir papildomi paaiškinimai apie metinėse finansinėse 

ataskaitose pateiktus duomenis 
 

II skyriuje pateikta informacija atitinka 2018 12 31 sudarytos finansinės 

atskaitomybės duomenis.   

 

V. Visų bendrovės įsigytų ir turimų savų akcijų skaičius, jų nominali 

vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos sudaro 
 

Bendrovės įstatinis kapitalas 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 4 561 171 Eurus, 

kuris yra padalintas į 157 499 akcijas (28,96 Eurų/akcija) ir 2,04 Eurai akcijų priedai.  

  

VI. Per ataskaitinį laikotarpį įsigytų ir perleistų savų akcijų skaičius, 

jų nominali vertė ir įstatinio kapitalo dalis, kurią tos akcijos 

sudaro 
 

2018 m. įsigyta, ar perleista akcijų nebuvo. 
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VII. Informacija apie apmokėjimą už savo akcijas, jeigu jos įsigyjamos 

ar perleidžiamos už užmokestį 
 

2018 m. įsigyta, ar perleista akcijų nebuvo. 

 

VIII. Įmonės savų akcijų įsigijimo per ataskaitinį laikotarpį priežastys 
  

  2018 m. įsigyta akcijų nebuvo. 

 

IX. Informacija apie bendrovės filialus ir atstovybes 
 

Bendrovė neturi filialų ir atstovybių. 

 

X. Svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos 
  

   2019 m. vasario 8 d.  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos 

vienašališku sprendimu įsigaliojo perskaičiuotos bazinės paslaugų kainos. Vandens tiekimo ir  

nuotekų tvarkymo paslaugų kainos padidėjo 0,01 Euru, paviršinių tvarkymo kaina taip pat 

padidėjo 0,02 Eur. Kainos bus pradėtos taikyti nuo 2019 m.  balandžio 1 d.  

 Daugiau reikšmingų įvykių, po finansinių metų pabaigos, nėra. 

 

XI. Bendrovės  veiklos planai ir prognozės 
  

  2018 m. rugsėjo mėn. bendrovės stebėtojų taryba patvirtino UAB „Šilutės 

vandenys“ strateginį veiklos planą. UAB „Šilutės vandenys“ strateginio plano tikslas – 

atsižvelgiant į esamą vandentvarkos būklę Šilutės rajone, nustatyti vandens tiekimo ir nuotekų 

tvarkymo paslaugų teikimo strateginius tikslus, uždavinius ir priemones jiems įgyvendinti 2018 

- 2022 m.  

 Prioritetinis tikslas – kad infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra siekiant vartotojams 

tiekti saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį bei tvarkant nuotekas, 

užtikrintų visuomenės poreikius tenkinančias paslaugas. 

 Strateginis planavimas apima ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus ir uždavinius daugelyje 

sričių. Pagrindinės iš jų: vandens kokybės užtikrinimas, plėtra, finansinių rodiklių stabilumas ir 

gerinimas. 2018 m. bendrovė įvykdė visus užsibrėžtus tikslus plėtros srityje, taip pat ženkliai 

pagerino pelningumo rodiklius. 

 

 Vykdomi, planuojami projektai. Pagrindinės investicijų kryptys – nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra ir renovacija, siekiant gerinti aplinkos apsaugą, bei nuotekų tvarkymo 

paslaugų prieinamumą. 2018 m. pradžioje buvo gauta 2.3 mln. Eurų lengvatinė paskola iš 

Finansų ministerijos. Paskolos grąžinimo laikotarpis prasidės 2022 m. Paskolos tikslas vykdyti 

investicinius plėtros projektus.  2018 m. buvo užbaigtas „Buitinių nuotekų tinklų Tilžės, 

Lietuvininkų, Klaipėdos ir Pievų g., bei pagrindinės buitinių nuotekų siurblinės Šilutėje 

renovacija“ projektas.  

Kiti projektai įgyvendinti apie 75 proc., kiti mažiau ir bus užbaigti 2019 m. tai yra: 

1. Vandens tiekimo tinklų plėtra Šilutėje ir Pagrynių k. projekto vertė – 221,0 tūkst. eurų.   

2. Buitinių nuotekų tinklų atkarpos renovacija Vilkyčiuose ir valymo įrenginių 

rekonstrukcija. Projekto tikslas – rekonstruoti nuotekų tinklus ir sumažinti nuotekų 

infiltraciją, sumažinti atitekančių nuotekų debitą į valymo įrenginius, tausoti aplinką. 

Tuo pačiu, planuojama rekonstruoti Vilkyčių valymo įrenginius. Projekto vertė: tinklų 

renovacijos 19,3 tūkst. Eurų, valymo įrenginių rekonstrukcijos – 681,86 tūkst. Eurų. Iš 

viso – 701,17  tūkst. Eurų. Nuosavos lėšos – 365,1 tūkst. Eurų. 






