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                                                                                                                         PATVIRTINTA: 

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

 

UAB “UTENOS VANDENYS” BENDROVĖS KODAS 183633981                    

Vandenų g. 1, Naujasodžio kaimas,  Utenos rajonas, LT-28113 

 

 

2019 m. gruodžio 31 d.  finansinių ataskaitų 

AIŠKINAMASIS  RAŠTAS Nr.2-13 

2020 m. kovo 10 d. 

 

 

I. Bendroji dalis 

 

Utenos valstybinė vandens tiekimo įmonė 1995 metais balandžio 12 d. buvo įregistruota į 

Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę. Bendrovės steigėjas - Utenos rajono savivaldybė. 

Pavadinimas SP UAB “Utenos vandenys“ naudotas iki pakeitimo į UAB “Utenos 

vandenys“ įregistravus įstatus 2003 metais kovo mėn. 26 d. 

Bendrovės įstatai paskutinį kartą perregistruoti 2019 m. balandžio mėn.25 d. sprendimas 

Nr.TS-97  ir įstatinis kapitalas iš nuosavų lėšų padidintas 1 600 040 Eurų, išleidžiant 55250 

paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eurų. 2019 m. gruodžio 31 d. 

bendrovės įstatinis kapitalas yra 15 991 596,16 EUR, kuris padalytas į 552 196 paprastąsias 

vardines akcijas, kurios nominali vertė 28,96 EUR.  Akcijas valdo Utenos rajono savivaldybės 

Taryba. 

UAB „Utenos vandenys“ buveinė – Vandenų g. 1, Utenos rajonas Naujasodžio kaimas, LT 

28113. Įmonės kodas 183633981. 

Bendrovės veikla yra licencijuota vandens gavyba, valymas, paskirstymas, tiekimas bei 

nuotekų surinkimas, valymas ir išleidimas. 

Bendrovės tikslai yra užtikrinti Utenos miesto ir rajono vartotojų aprūpinimą teikiamu 

vandeniu, bei nuotekų surinkimu ir išvalymu, užtikrinti tiekiamos paslaugos kokybę pagal 

galiojančius norminius dokumentus, jos tiekimo nepertraukiamumą, objektų statybą, plėtimą ir 

modernizaciją, saugų jų eksploatavimą, racionaliai naudoti bendrovės turtą, išteklius, siekti dirbti 

rentabiliai, kad būtų patenkinti vartotojų ir akcininkų interesai. 

2015 metais įvedus Eurą  finansinė atskaitomybė ir vėlesniam laikotarpiui parengta Eurais. 

Sąskaitų plano papildymas vykdomas pagal Verslo apskaitos standartus. 

Savarankiškų filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių UAB „Utenos vandenys“ 

neturi. 

Bendrovės vidutinis darbuotojų skaičius:  2018 m. - 127,  2019 m. -129. 
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                              II.   APSKAITOS POLITIKA 

 

  1. Ataskaitų parengimo pagrindas 

UAB „Utenos vandenys“ apskaita tvarkoma ir finansinė atskaitomybė parengta pagal šiuos 

finansinę atskaitomybę reglamentuojančius teisės aktus: 

Verslo apskaitos standartus; 

LR buhalterinės apskaitos įstatymą; 

LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; 

LR pinigų įstatymą; 

LR užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymą; 

LR akcinių bendrovių įstatymą; 

LR darbo kodeksą;                                                                                                                  

LR civilinį kodeksą. 

 Finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaujantis šiais bendraisiais apskaitos 

principais: veiklos tęstinumo, pastovumo principą, periodiškumo principą – finansines ataskaitas 

sudarome pagal paskutinės finansinių metų dienos duomenis. 

 UAB „Utenos vandenys“ finansiniai metai trunka 12 mėnesių ir sutampa su 

kalendoriniais metais – prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 dieną.    

 Bendrovėje pajamos registruojamos pagal kaupimo principą, t.y. tada, kai jos 

uždirbamos.  

 UAB „Utenos vandenys“ pajamas, uždirbtas per ataskaitinį laikotarpį, sieja su 

sąnaudomis, patirtomis uždirbant tas pajamas. Finansinės ataskaitos parengiamos taip, kad 

galima būtų palyginti su kitų ataskaitinių laikotarpių informacija, palyginimo principu. 

          UAB „Utenos vandenys“ moka visus įstatymais nustatytus mokesčius. Pagrindiniai 

mokesčiai: pridėtinės vertės mokestis, pelno mokestis, nekilnojamo turto mokestis, žemės 

nuomos mokestis, mokestis už gamtos išteklius ir aplinkos teršimą, soc. draudimo mokestis. Iš 

darbuotojų išskaičiuoja ir į valstybės biudžetą moka gyventojų pajamų mokestį ir privalomą soc. 

draudimo mokestį.        

2. Bendrovės apskaitos politika         

2.1.Taikomi turto įkainojimo būdai 

Turtas įsigijimo momentu buhalterinėje apskaitoje apskaitomas  įsigijimo verte, metų 

pabaigoje kiekviena turto grupė įvertinama pagal  jai taikomus Verslo apskaitos standartų 

metodus. UAB „Utenos vandenys“ turtas įkainotas: 

 nematerialus turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą  amortizaciją; 

 ilgalaikis materialus turtas – įsigijimo(pasigaminimo) savikaina, atėmus  sukauptą  

nusidėvėjimą; 

 atsargos – įsigijimo savikaina; 
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 gautinos sumos – grynąja verte, atėmus abejotinų skolų nuvertėjimą. 

2.2. Finansinis turtas 

 

Finansinis turtas  - tai turtas, kurį sudaro pinigai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą 

finansinį turtą iš kitos šalies, kitos įmonės išleisti vertybiniai popieriai. Finansiniam turtui 

nepriskiriami išankstiniai apmokėjimai už nefinansinį turtą. 

Bendrovė ilgalaikio finansinio turto neturi: nėra įsigijusi kontroliuojamų įmonių. 

2.3.   Atsargos 

 

Atsargomis laikomas Bendrovės trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms 

uždirbti per vienerius metus. Atsargomis Bendrovėje laikomas šis trumpalaikis turtas: 

medžiagos, kuras, ir kitos atsargos. 

Materialusis turtas, kuris įmonės veikloje naudojamas trumpiau kaip vienerius metus, 

priskiriamas  trumpalaikiam turtui- atsargoms ir kai tokio turto vieneto vertė mažesnė už 

Bendrovėje nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vieneto vertę. 

Apskaičiuodama sunaudotų, suteikiant paslaugas, atsargų savikainą, bendrovė taiko FIFO 

būdą. 

Nuolat apskaitomų atsargų būdas taikomas apskaitant visas atsargas. 

 

   2.4.    Nematerialus turtas 

Nematerialiajam turtui priskiriamas identifikuojamas nepiniginis turtas, neturintis 

materialios formos ,kuriuo įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir 

netiesioginės naudos. 

Išlaidos pripažįstamos nematerialiuoju turtu, jei jos atitinka šiuos kriterijus: pagrįstai 

tikimasi iš to turto gauti ekonominės naudos ateityje; turto įsigijimo(pasigaminimo)savikainą 

galima patikimai įvertinti ir atskirti nuo kito turto vertės; įmonė gali turtu disponuoti, jį 

kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems. 

Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialus turtas registruojamas įsigijimo savikaina. 

Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant 

sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą. 

Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu)metodu. Amortizacijos 

sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms. 

Nematerialus turtas bendrovėje grupuojamas į šias grupes:                                   

  -programinė įranga; 

  -kitas nematerialus turtas; 

  Nematerialaus  turto minimali vertė 144,81Eur.                                   

2.5. Materialus ilgalaikis turtas 
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UAB „Utenos vandenys“ ilgalaikis materialus turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina. Finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus 

sukauptą nusidėvėjimą. 

 Ilgalaikio materialiojo turto grupės yra: 

           1. Žemė 

 2. Pastatai ir statiniai. 

 3. Mašinos ir įrengimai.                                                                                                    

 4. Transporto priemonės. 

 5. Kita įranga, prietaisai, įrankiai. 

 6. Kitas materialus turtas. 

           7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos darbai. 

  Bendrovė ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimą skaičiuoja tiesiog proporcingu būdu, 

kuris nebuvo keistas. Likvidacinė vertė – 0,29 Euro. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos 

gamybos išlaidoms ir įmonės veiklos sąnaudoms. 

Materialaus turto minimali įsigijimo vertė  144,81 Eurų. 

Ilgalaikio materialiojo turto remonto darbų rezultatai ir jų apskaita: 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką ir 

pagerina naudingąsias savybes 

Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina 

, patikslinamas naudingas tarnavimo 

laikotarpis 

Pagerina turto naudingąsias savybes Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina 

Pailgina turto naudingo tarnavimo laiką Darbų verte didinama turto įsigijimo savikaina 

ir patikslinamas naudingo tarnavimo 

laikotarpis 

Nepagerina naudingųjų turto savybių ir 

nepailgina naudingo tarnavimo laiko, tik 

palaiko tinkamą jam eksploatuoti būklę 

Darbų vertė pripažįstama ataskaitinio 

laikotarpio veiklos sąnaudomis 

. 

 2.6. Pajamų ir sąnaudų apskaitos politika 

 

Įmonės tipinė veikla –vandens tiekimas ,nuotekų surinkimas, valymas ,išleidimas. 

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitomos tada ,kai 

uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik bendrovės ekonominės 

naudos padidėjimas . 

Prie tipinės veiklos pajamų Bendrovėje priskiriamos tokios paslaugų teikimo pajamos:  

- pajamos iš  vandens tiekimo; 

- pajamos iš nuotekų surinkimo , šalinimo ir valymo; 

- pajamos iš pardavimo veiklos; 
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Kitos veiklos pajamos sudaro iš ilgalaikio turto perleidimo, pajamos už turto nuomą, 

pajamos iš transporto nuomos, pajamos iš laboratorijos teikiamų paslaugų. 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama baudų ir delspinigių pajamos, 

banko palūkanų pajamos. 

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo  ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu ,kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Veiklos sąnaudos atspindi per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su 

bendrovės tipine veikla. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir 

administracines sąnaudas. 

Kitos veiklos sąnaudomis laikomos sąnaudos, susiję su kitos veiklos pajamomis. 

Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos laikomos ekonominės naudos sumažėjimas 

susijęs su finansine investicine veikla, priskiriama: palūkanų sąnaudos, baudos ir delspinigiai. 

 

2.7. Išlaidos audito  įmonėms  

 

Išlaidos auditui  pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kai auditas faktiškai 

užbaigiamas. 

 

  2.8. Skolinimosi ir kitų panašių išlaidų apskaitos metodai 
 

Palūkanos už gautas paskolas, kitos su skolinimusi susijusios išlaidos pripažįstamos 

sąnaudomis tais laikotarpiais, kuriais jos susidaro.   

                                                                                                                                                

2.9.    Verslo   sujungimų apskaitos metodai 

 

Verslo jungimų apskaitos metodai netaikyti. 

2.10. Pinigų ir pinigų ekvivalentų apibūdinimas 

Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje parodomi banke ir kasoje esantys pinigai. 

Trumpalaikių labai likvidžių skolos  vertybinių popierių įmonė neturėjo. 

 

 2.11 . Atidėjimų sudarymo principai 

 

 

  UAB “Utenos vandenys“   sudaro atidėjimus atostoginių kaupiniams. 

 

2.12. Dotacijų , nemokamai gauto turto apskaitos politika   

 

Dotacijos apskaitoje registruojamos, kai jos faktiškai gautos. Gautos dotacijos turtui 

įsigyti panaudojimas pripažįstamas dalimis, t.y. mažinamas balanso straipsnis „Dotacijos ir 

subsidijos“ tiek kiek tas turtas nusidėvi. Nepanaudotos dotacijos dalies likutis parodoma balanso 

straipsnyje „Dotacijos ir subsidijos“.                           
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                                    III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

 

A. 1  NEMATERIALUS TURTAS 

Informacija apie ilgalaikį nematerialųjį turtą pateikiama  1.1 lentelėje 

1.1.lentelė  (Eur) 

Rodikliai 
1. Plėtros 

darbai 

2.Programinė 

įranga 

3.Kitas 

nematerialus 

turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių 

metų pabaigoje 

 20079 10780 30859 

a)Ilgalaikis nematerialus turtas 

įsigijimo savikaina 

    

Praėjusių finansinių metų pabaigoje  220556 217587 438143 

-turto įsigijimas 

-kitiems asmenims perleistas,nurašytas 

(-) 

-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/ -  

  8186  6561 

 2896  4222 

    

Finansinių metų pabaigoje  225846 217587 443433 

b) Amortizacija     

Praėjusių finansinių metų pabaigoje  200478 206807 407285 

-finansinių metų amortizacija 

-atstatantys įrašai(-) 

-kitiems perleisto ,nurašyto 

amortizacija(- 

-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + /- 

 

   20211 4677 24888 

    

 -2896  -2896 

    

Finansinių metų pabaigoje  217793 211484 429277 

c) Vertės sumažėjimas     

Praėjusių finansinių metų pabaigoje     

Ppokyčiai: 

-finansinių metų vertės sumažėjimas 

-atstatantys įrašai (-) 

-kitiema asmenims perleisto, nurašyto (-

) 

-perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/- 

 

    

    

    

    

Finansinių metų pabaigoje     

d)Likutinė vertė metų pabaigoje a-b-c  8053 6103 14156 

 

Nematerialus turtas iš viso:14 156 Eur, kur programinė įranga  sudaro 8 053 Eur. 

Kitas nematerialus turtas – 6 103 Eur. 

Per 2019 metus Bendrovė priskaičiavo ilgalaikio nematerialiojo turto amortizacijos už 

24888Eur.Nurašyta nenaudojamų, pasenusių programų už 2896 EUR.  Nematerialiojo turto 

amortizacija parodoma pelno (nuostolių) veiklos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje 

        Bendrovėje nustatytos nematerialiojo turto grupės ir turto naudingo tarnavimo laikas 

pateikti 1.2. lentelėje 

                                                                                                                                   1.2. lentelė 

      Nematerialiojo turto grupės Vidutinis amortizacijos laikotarpis metais 

Programinė įranga                     3 
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Kitas nematerialus turtas                     4 

  

 

Bendrovėje naudojamas visiškai amortizuotas nematerialus turtas parodytas  1.3. lentelėje 

 

                                                                                                                                1.3. lentelė(Eur) 

       Turto grupės pavadinimas       Įsigijimo savikaina     

Programinė įranga                      165429 

Kitas nematerialus turtas                      199692 

Viso:                    365121 

 

A.2  ILGALAIKIS  MATERIALUSIS TURTAS  

 

Bendrovėje nustatytos ilgalaikio materialiojo turto grupės ir tų grupių turto vieneto 

naudingo tarnavimo laikas pateikta 2.1. lentelėje 

                                                                                                                                2.1. lentelė 

Eil.Nr.         Ilgalaikio materialiojo turto grupės Naudingo tarnavimo 

laikas(metais) 

1. Pastatai ir statiniai           15  -  60 

2. Mašinos ir įrengimai            5   -  50 

3. Transporto priemonės            5    - 10 

4. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai            4    -  8 

   

       

Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį įvesta į eksploataciją ilgalaikio  turto už 4 129 223 

Eur, tame tarpe pirkta nauji  įrenginiai už 77 808 Eur. 

 2017 metais pradėta vykdyti projektas VT ir NT plėtra Utenos rajone (Jasonys), kurio 

vertė 2 011 598 Eur, kur 80 proc. vertės finansuoja ES, 2019 m. darbai baigti ir įvesta į 

eksploataciją. Kitas projektas VT ir NT statyba Pačkėnų kaime, kurio vertė 777 700 Eur. Šiam 

projektui su savivaldybės garantija paimta paskola iš Šiaulių banko.2019 m Šiaulių bankui 

paskolos grąžinta 77 770  Eur. 2019m baigta Aušros g. nuotekų rekonstrukcija, kurios vertė 644 

000 Eur, Utenos miesto tinklų rekonstrukcija apie 200 000 Eur, vykdomi darbai Antalgės kaime, 

Jasonių k. II etapas. 2019 m grąžinta  paskola Seb bankui(520407.11Eur) kuri buvo panaudota 

Utenos raj. vandentiekio tinklų ir nugeležinimo įrengimų statybai . 

   Per 2019 metus bendrovė nurašė nusidėvėjusio nenaudojamo ilgalaikio materialiojo 

turto, kurio įsigijimo savikaina 59104 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė priskaičiavo 958 339 Eur ilgalaikio materialaus  turto 

nusidėvėjimo. 

Pradėta vykdyti projektą „Utenos dumblo apdorojimo įrenginių statyba“, kurio vertė 14 

698 797 Eur , kur 85% Eur  ES lėšos, o bendrovės lėšos - 2 228 000 Eur. Šiai sumai su Lietuvos 

Finansų ministerija sudaryta paskolos sutartis.  

 

Bendrovėje naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas parodytas  2.2. lentelėje. 
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                                                                                                                       2.2. lentelė  

                Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina (Eur) 

Pastatai ir statiniai 896 566 

Mašinos ir įrengimai 6 350 882 

Transporto priemonės 496 642 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 1 175 682 

Kitas materialus turtas 67 301 

Iš viso: 8 987 073 

 

 

Informacija apie materialiojo ilgalaikio turto būklę pateikiama lentelėje 2.3. 

2.3 lentelė (Eur.) 

Rodikliai 
Že-
mė 

Pastatai ir 
statiniai 

Mašinos ir 
įrengimai 

Trans-
porto 

priemo-
nės 

Kita 
įranga, 

prietaisai, 
įrankiai ir 
įrenginiai 

Nebaigta 
statyba 

Kitas 
mate-
rialus Iš viso 

Avansai turtas 

Įsigijimo vertė 
        

2017 m. gruodžio 31 
d. 

      20274228      39592606       918395  1400116             1278957  92728           63557030     

Įsigyta 
 

            2140             14572  13867       25962                   2191352  
 

      2247893  

Nurašyta (-) 
 

                  -23880 -8277 -24843              
 

              -57000          

Perklasifikavimai 
 

      16185        119674                
 

-135859  
 

                     -  

2018 m. gruodžio 31 
d. 

                     
---  

    20292553    39702972  923985             1401235  3334450            92728            65747923      

Įsigyta  turto ir 
sumokėtas avansas  

                            43630                34177               4084070                      4161877         

Nurašyta (-) 
 

-1469           -33157                 -11896 -12394                  
 

-188 -59104            

Perklasifikavimai 
 

        701518  3345331                           4567                     -4051416 
 

          - 

2019 m. gruodžio 31 
d. 

                     
---  

   20992602      43058776       912089  1427585       3367104            92540               69850696  

Perkainav/nuvertėj. 
        

 2017 m. 12. 31 d.                                    -  

Perkain. (+), nuver (-) 
       

                     -  

Nudėvėta per laikot. 
       

                     -  

2018 m. gruodžio 31 
d. 

                     
---  

                     -
--  

                     -
--  

                     
---  

                     
---  

    
                     -

--  

Perkainota (+), 
nuvertinta (-)        

                     -
--  

Nudėvėta per laikot. 
       

                     -  

2019m. gruodžio 31 
d. 

                     
---  

                     -
--  

                     -
--  

                     
---  

                     
---  

    
                     -

--  

Sukauptas nusidėv. 
        

2017 m. gruodžio 31 
d. 

  7479012            14969045      644322  1261883           78413            24432675      

Priskaityta už 
laikotarpį  

583798                  974465  43142               52527               
 

      3759  1657691         

Nurašyta (-) 
 

            -23880           -8277 -24843            
 

              -57000          

Iš straipsnio į kitą 
straipsnį        

                     -
--  

2018 m. gruodžio 31 
d. 

                     
---  

    8062810      15919630       679187  1289567          82172        26033366       

Priskaityta už 
laikotarpį  

        585551           979014         42587          44348  
 

       3759  1655259        

Nurašyta (-) 
 

-1469           -33157             -11896 -12394                  
 

-188 -59104              

Perklasifikavimai 
  

                      
   

           

2019m. gruodžio 31                           8646892      16865487       709878  1321521                85743  27629521       
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d. ---  

Balansinė vertė 
        

2017m. gruodžio 31 
d. 

                     
---  

    12795216  24623561           274073  138233            267636      14315              38113034       

2018m. gruodžio 31 
d. 

                     
---  

    12229743      23783342       244797  111669                     3334450      10556  39714557      

2019m. gruodžio 31 
d. 

                     
---  

    12345710      26193289  202211               106064  3367104                   6797  42221175       

 

                                                                                                                  

B.1  ATSARGOS IR IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI. 

 

 

Bendrovėje atsargų straipsnyje parodytos žaliavų, medžiagų, detalių, degalų balansinė 

vertė 146 450 Eur. 

 

                                                                                                                3.1 lentelė    (Eur) 

     Rodikliai Žaliavos ir 

komplektavimo 

gaminiai 

Nebaigta 

gamyba 

Iš viso 

 

 

a)Atsargų įsigijimo savikaina 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 

 

 

171 793 

  

 

171 793 

Finansinių metų pabaigoje 146 450  146 450 

 b)Nukainojimas , vertės atstatymas 

Praėjusių metų pabaigoje 

   

Finansinių metų pabaigoje 146 450  146 450 

c)Grynoji vertė metų pabaigoje (a) – (b) 146 450  146 450 

Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas 

LIFO būdas 

   

Įkeistų atsargų vertė nėra  nėra 

Atsargos pas trečiuosius asmenis nėra  nėra 

    

I    

                                                                   

 

 

    B.2.1.   GAUTINOS SUMOS 

 

Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus iš kitos įmonės – gautini pinigai už 

parduotą produkciją, suteiktas paslaugas. 

Gautinomis sumomis Bendrovėje laikomas šis trumpalaikis turtas : 

pirkėjų įsiskolinimas ; 

kitos gautinos sumos ; 

Registruojant gautinas sumas apskaitoje vertinamos tikrąja verte atėmus gautinų sumų 

nuvertėjimą 
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                                                                                                             4.1. lentelė(Eur) 

Gautinų sumų grupė 2019 12 31 2018 12 31  

Pirkėjų įsiskolinimas 497 557 574 089 

Iš jų:  įmonių: 385 654 450 610 

         gyventojų 109 351 119 215 

         kitų už paslaugas 2 552 4 264 

Kitos gautinos skolos 111486 92 189 

                                                                                                                                   

 

B.4.   PINIGAI         

  Pinigų ir pinigų ekvivalentų straipsnyje apskaitomi banko atsiskaitomosiose sąskaitose ir 

bendrovės kasoje esantys  pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo  1 010 170  Eur.  

                                   

          

                                                                                                                               5.1. lentelė(Eur) 

Eil. 

Nr. 

 

  

2019 12 31 

 

2018 12 31  

1. Pinigai bankuose 1 009 834 878 530 

2. Pinigai kasoje 336 601 

    

 Iš viso: 1 010 170 879 131 

    

C.  ATEINANČIŲ  LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 

                                                                                                                                5.2 lentelė (Eur) 

Eil.Nr Pavadinimas 2019 12 31 2018 12 31 

1. Pirkėjų permokos 1017  

2. Žyminiai mokesčiai 3 149 1 389 

3. Draudimai, prenumerata 11 988 11 568 

 Iš viso: 16 154 12 957 

    

 

D. NUOSAVAS KAPITALAS 

 

Bendrovės įstatinis kapitalas suformuotas LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka 

sudarė15 991 596,16 Eur. Visas įstatinis kapitalas padalintas į 552 196 paprastąsias vardines 

28,96 Eur nominalios vertės akcijas. 2019 metais įstatinis kapitalas buvo padidintas 1 600 040 

Eur, išleidžiant 55 250 paprastųjų vardinių akcijų. 

                 

         

                Įstatinio kapitalo struktūra                                                                
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                                                                                                                                6.1.lentelė                                                                                                       

 

 

 

                Rodikliai Akcijų skaičius 

 

Suma (Eur) 

 

 Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų 

pabaigoje 

 15 991 596,16 

1. Pagal akcijų rūšis   

 1.1.paprastosios akcijos 552 196 15 991 596,16 

 1.2.privilegijuotosios akcijos 

1.3.darbuotojų akcijos 

  

 1.4.specialiosios akcijos   

 1.5.kitos akcijos   

 Iš viso: 552 196 15 991 596,16 

2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas 552 196 15 991 596,16 

 Savos akcijos, kurias turi pati įmonė   

 Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės   

 

 

Bendrovėje pelnas skirstomas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Per 

ataskaitinius finansinius metus uždirbtas  grynasis pelnas, likęs atskaičiavus visus mokesčius, 

paskirstomas visuotiniame akcininkų susirinkime, tvirtinant metinių finansinių ataskaitų rinkinį. 

           Pelno(nuostolių) paskirstymo projektas pateikiamas  6.2. lentelė 

 

                                                                                                                            6.2. lentelė (Eur) 

                                            Straipsniai        Suma  

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 

       1 513 

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)      353 851 

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų 

pelnas (nuostoliai) 

 

Akcininkų įnašai nuostoliams dengti  

Pervedimai iš rezervų     136 436 

Paskirstytinais pelnas (nuostoliai) iš viso:      514 574 

- pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą 

- pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti 

- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (vandentvarkos ūkio 

investicijoms) 

- pelno dalis, paskirta dividendams  išmokėti 

- pelno dalis, paskirta darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 

- pelno dalis, paskirta į kitus rezervus (parama) 

      17 693 

 

     

     

     

     70 770 

 

 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai ataskaitinių finansinių metų 

pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 
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Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą 

yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo  ataskaitinių metų pelno, kol bus pasiektas 

nustatytas privalomojo rezervo dydis. 

        Kiti rezervai sudaromi  nustatytiems tikslams įgyvendinti ir naikinami įstatymuose nustatyta 

tvarka. Pelno dalis, nustatyta išmokoms ir kitiems bendrovės tikslams  sudaro ne daugiau kaip 

1/5 grynojo ataskaitinių metų pelno. 

         Informacija apie rezervų sudarymą ir naudojimą per ataskaitinį laikotarpį atskleista 

nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitoje. 

 

E. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS 

 

          2016 metų  pabaigoje pradėtas vykdyti projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 

infrastruktūros plėtra Utenos rajone (Jasonių k)“, kurio vertė 2011,6 tūkst. Eur, 80 proc. 

finansuojamas iš ES lėšų. Per 2019 metus gauta 335 155 Eur, ES lėšų ir projekto I etapas 

užbaigtas, "Dumblo apdorojimo įrengimų statybai" gauta  1 275 629 Eur ES lėšų. 

Informacija apie dotacijų pokytį parodyta  7.1. lentelėje 

                                                                                                                              7.1. lentelė (Eur) 

Dotacijų (subsidijų) rūšis Likutis 

2019 01 01 

Gautos 

Dotacijos  

Panaudotos 

Nusidėvėjimas 

       

Likutis 

2019 12 31 

   

 

Neatlygintinai gautas turtas 5 114  501 4  613 

Dotacijos iš ES ir Biudžeto 

ilgalaikiam turtui 

23 404 037 1 722 506 675 420 24 451 123 

Gautas ilgalaikis turtas 345043  20 999 324 044 

     

Viso: 23 754 194 1 722 506 696 920 24 779 780 

 

   G.1.2. ĮSIPAREIGOJIMAI 

Per vienerius metus   mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso sudaro 808 582 Eur. 

Ataskaitinių metų pabaigoje susidariusios skolos tiekėjams yra 239 822 Eur – tai skolos už kurą, 

atsargas ir paslaugas. Skolos sumokamos nustatytais terminais, pagal sudarytas sutartis. 

Įsipareigojimai susiję su darbo santykiais sudaro mokesčiai "Sodrai" už gruodžio mėn. Kitas 

mokėtinas sumas sudaro mokėtini nekilnojamo turto , aplinkos taršos, gamtos išteklių mokesčiai, 

PVM. 
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Informacija apie įmonės turimus ilgalaikius ir trumpalaikius įsipareigojimus  pateikta  8.1. 

lentelėje.                                         

Skolos kredito įstaigoms sudaro: 

1.Šiaulių banko paskola 777 770Eur., grąžinta  77 770Eur.  panaudota Utenos raj. 

Pačkėnų k. vandentiekio ir nuotekų tinklų statybai. Paskola bus grąžinta iki 2024-12 grąžinant  

po 155 540 Eur.per metus.  

2. Seb banko paskola 1 080 000Eur (panaudota 975264.81 Eur.) skirta Utenos m. Aušros 

g. nuotekų tinklų statybai ir Antalgės k. nuotekų tinklų statybai. Paskola bus pradėta grąžinti 

2021 m. grąžinant po 216 000 Eur. iki 2025 12 . 

3.Finansų Ministerijos paskola 2 228 232.93 Eur (panaudota 225 153.20) skirta Utenos 

dumblo apdorojimo įrenginių  statybai. Paskola bus pradėta grąžinti 2022m po 212212 Eur. iki 

2032m . 

                                    8.1. lentelė (Eur) 

Mokėtinos sumos pagal rūšis Per vienerius 

metus 2019 m 

Po vienerių 

metų 

  

1.Finansinės skolos 155 540 1 744 808   

  1.1 Kredito įstaigoms 155 540 1 744 808   

2.Skolos tiekėjams 239 822    

3.Išankstiniai 

apmokėjimai(pirkėjų) 

16 769    

4.Pelno mokesčio įsipareigojimai     

5.Su darbo santykiais įsipareigoji 

Sodra 

56 039    

6.Kaupimai atostoginiams  206 923    

7.Kitos skolos 133 489    

Iš viso: 808 582 1 744 808   

     

     

   

PNA 1. PAJAMOS 

           Bendrovės 2019 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitoje parodyta ataskaitiniais 

finansiniais metais uždirbtų 5 048 863 Eur pardavimo pajamų,  praėjusiais ataskaitiniais 

finansiniais metais uždirbtų 4 979 410 Eur pardavimo pajamų, ataskaitiniais finansiniais metais 

uždirbtų kitos veiklos pajamų 44 609 Eur , praėjusiais metais uždirbtų 34 206 Eur kitos, bei 

ataskaitiniais finansiniais metais uždirbtų finansinės investicinės veiklos pajamų 10 084 Eur, o 
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praėjusiais finansiniais metais uždirbtų 14 724 Eur finansinės ir investicinės veiklos pajamų. 

Pajamų detalizavimas ir palyginimas parodyti 9.1. lentelėje 

                                                                                                                                9.1. lentelė (Eur) 

                 Pajamų rūšis 2018 

metai 

2019 

metai 

Palygini

mas 

PARDAVIMO PAJAMOS    

Pajamos iš vandens tiekimo 1999751 2001022 +1271 

Pajamos iš nuotekų 2778207 2842725 +64518 

Pajamos iš pardavimo veiklos 201452 205116 +3664 

Pardavimo pajamų iš viso: 4979410 5048863 +69453 

    

KITOS VEIKLOS PAJAMOS    

Pajamos iš ilgalaikio turto nuomos 10898 10898 0.00 

Pajamos iš laboratorinių tyrimų 6337 6234 -103 

Pajamos iš transporto nuomos 10362 18814 +8452 

Pajamos iš  įvadų ir išvadų įrengimo -   

Kitos  pajamos 6609 8663 +2054 

Kitos veiklos pajamų iš viso: 34206 44609 +10403 

    

FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS    

Baudų ir delspinigių pajamos 14724 10084 -4640 

Banko palūkanų pajamos    

Kitos šios  veiklos pajamos    

Finansinių investicinių pajamų iš viso: 14724 10084 -4640 

    

PAJAMŲ IŠ VISO: 5028340 5103556 +75216 

 

PNA 2. SĄNAUDOS 

       Bendrovės 2019 m. gruodžio 31d. pelno (nuostolių ) ataskaitoje parodyta pardavimų 

savikaina 3 680 065 Eur, praėjusiais  finansiniais metais 3 445 467 Eur. Pardavimo sąnaudos ir 

bendrosios administracinės ataskaitiniais finansiniais metais 997 419 Eur, praėjusiais metais 990 

238 Eur. Kitos veiklos sąnaudos – 36 960 Eur, praėjusių metų – 29 212 Eur, finansinės 

investicinės veiklos sąnaudos šiais finansiniais metais -15 784 Eur, pernai -11 839 Eur. 

      Sąnaudų detalizavimas ir palyginimas parodyti 10.1 lentelėje. 

                                                                                                                                 10.1. lentelė 

(Eur) 
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             Sąnaudų rūšis 2018 metai 2019metai palyginimas 

                              Pardavimo  savikaina    

Technologinės medžiagos 55976 68341 +12365 

Remonto ir eksploatacinės medžiagos 56396 82643 +26247 

Kuras  7061 5241 -1820 

Elektros ir šilumos energijos sąnaudos 294307 328889 +34582 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 867207 862525 -4682 

Darbuotojų  DU ir soc.draudimo sąnaudos 966532 1014899 +48367 

Kitos tiesioginės sąnaudos 74413 81558 +7145 

Mokesčiai 218877 228556 +9679 

Tiesioginių gamybos sąnaudų iš viso: 2540769 2672652 +131883 

Remonto ir eksploatacinės medžiagos 51930 54666 +2736 

kuras 60344 59464 -880 

Elektros ir šilumos energijos sąnaudos 14747 14456 -291 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 95353 93256 -2097 

Darbuotojų DU ir soc. draudimo sąnaudos 611542 712940 +101398 

Kitos netiesioginės sąnaudos 70782 72631 +1849 

Netiesioginių gamybos sąnaudų iš viso: 904698 1007413 +102715 

                        Pardavimo savikaina iš viso: 3445467 3680065 +234598 

Pardavimo sąnaudos ir bendrosios ir 

administracinės 

   

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 33083 27448 -5635 

Darbuotojų DU ir soc. Draudimo sąnaudos 754950 737902 -17048 

Elektros ir šilumos energijos ir kuro sąnaudos 10784 10398 -386 

Kitos (bankų,įmokų 

surinkimo,draudimo,moke 

sčių, telekomunikacijų 

,kancel.,skelbimų)sąnau 

191421 221671 +30250 

                                                        Iš viso: 990238 997419 +7181 

Turto pardavimo sąnaudos    

Kitos veiklos sąnaudos 4994 7649 +2655 

Kitos veiklos sąnaudų iš viso: 4994 7649 +2655 

Palūkanų sąnaudos 11839 15784 +3945 

Kitos finansinės investicinės veiklos sąnaudos    
Finansinės –investicinės veiklos sąnaudų iš viso: 11839 15784 +3945 
                                                     IŠ VISO 

SĄNAUDŲ: 
4452538 4700917 +248379 

 

 Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos parodytos  10.2. lentelėje  

 

                                                                                                                             10.2. lentelė (Eur) 

Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos 2018 m. 2019 m. 

Finansinių ataskaitų audito sąnaudos 2200 2200 

   

 

PLN204. PELNO MOKESTIS    

 

 

 Informacija apie pelno mokesčio apskaičiavimą parodyta  11.1 lentelėje 




