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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

Uždarosios akcinės bendrovės "ROKIŠKIO VANDENYS"
akcininkams ir vadovybei
Ežero g 3, Rokiškis

Išvada apie metines finansines ataskaitas

Mes atlikome, čia pridedamo uždarosios akcinės bendrovės "Rokiškio vandenys" metinių ataskaitų rinkinio,
kurį sudaro 2013 m. gruodžio 31 d balansas ir 2013 metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas, (toliau - metinės finansinės ataskaitos)
auditą,

Vadovybes atsakomybė už metinesfinansines ataskaitas

Vadovybė atsakinga už šių metinių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikos verslo apskaitos standartus. Šios metinės finansinės ataskaitos apima: vidaus kontrolės sistemos,
skirtos finansinių ataskaitų parengimui ir teisingam pateikimui be reikšmingų netikslumų, galinčių atsirasti
dėl apgaulės ar klaidos, sukūrimą, įdiegimą ir palaikymą; tinkamų apskaitos principų pasirinkimą ir taikymą; ir
pagal aplinkybes tinkamų apskaitinių įvertinimų atlikimą.

Auditoriaus atsakomybė

Mūsų pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikšti apie šias metines finansines ataskaitas savo nuomonę. Auditą
atlikome pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad mes laikytumėmės profesinės
etikos reikalavimų bei planuotume ir atliktume auditą taip, kad galėtume pagrįstai įsitikinti, jog metinėse
finansinėse ataskaitose nėra reikšmingų netikslumų.

Audito metu atliekamos procedūros, skirtos gauti audito įrodymus, patvirtinančius sumas ir atskleidimus
metinėse finansinėse ataskaitose. Pasirinktos procedūros priklauso nuo auditoriaus profesinio sprendimo bei
reikšmingų netikslurnų dėl apgaulės ar klaidos finansinėse ataskaitose rizikos įvertinimo. Įvertindamas šią
riziką, auditorius atsižvelgia į bendrovės vidaus kontroles, susijusias su finansinių ataskaitų parengimu ir
teisingu pateikimu tam, kad galėtų nustatyti tomis aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, tačiau ne tam,
kad pareikštų nuomonę apie bendrovės vidaus kontrolės efektyvumą. Audito metu taip pat įvertinamas taikytų
apskaitos principų tinkamumas, vadovybės atliktų apskaitinių įvertinimų pagrįstumas bei bendras metinių
finansinių ataskaitų pateikimas.

Manome, kad gauti audito įrodymai suteikia pakankamą ir tinkamą pagrindą mūsų audito nuomonei.

mailto:audija@takas.lt


Nuomonė

MQslĮ nuomone, toliau pateiktos metinės finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir
teisingą UAB "Rokiškio vandenys" 2013 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir jos 2013 m. veiklos rezultatus,
bei pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos standartus.

Išvada apie kitą įstatymų reikalaujamą pateikti informaciją

Be to, mes perskaitėme pateiktą metinį pranešimą už 2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir
nepastebėjome jokių reikšmingų jame pateiktos finansinės informacijos neatitikimų lyginant su 2013 m.
gruodžio 31 d. pasi baigusių metų audituotomis finansinemis ataskaitomis ..

Auditorė Egidija Marija Baležentien~. ./Jf(
2014 m. kovo 03 d. f~ I

Veiverių g. 134, Kaunas, Lietuva
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PATVIR TINTA
UAB"Rokiškio vandenys" valdybos
2014 m. d.
protoko Iur..

UAB" ROKIŠKIO VANDENYS" 2013 METŲ METINIS PRANEŠIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė "Rokiškio vandenys" Lietuvos Respublikos juridinių asmenų
registre iregistruota 2002m. gruodžio 31 d., registravimo pažymėjimo Nr. 039944, išduotas
2005 m. sausio 3d., registro tvarkytojas-valstybės įmonė Registrų centras.

Pagrindinės ūkinės veiklos rūšys:
vandens surinkimas, valymas ir tiekimas (kodas 36.00);
vandens surinkimas ir valymas ( kodas 36.00.10);
vandens tiekimas pramonės įmonėms (kodas 36.00.20);
vandens tiekimas gyventojams (kodas 36.00.30);
nuotekų valymas (37.00)

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 16 013 498 (šešiolika milijonų trylika tūkstančių keturi
šimtai devyniasdešimt aštuoni) litai. Jis padalytas i 16 013 498 akcijas; vienos akcijos nominali
vertė yra 1 litas; visos akcijos - paprastosios vardinės. Įstatinio kapitalo dydis lygus visų
bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Visos akcijos priklauso Rokiškio rajono
savivaldybei. Įstatinis kapitalas apmokėtas pilnai.

Bendrovė dukterinių bei kitų bendrovių akcijų įsigijusi neturi.

Įmonės pagrindinė veikla yra vandens gavyba ir tiekimas bei nuotekų šalinimas ir valymas.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994 m. liepos 7 d. įstatymo Nr.I-533
17 straipsnio 21 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004 m. sausio
13 d. nutarimu Nr.03-1 , Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2004 m. balandžio 23 d.
sprendimu Nr. 75 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Rokiškio vandenys" šalto vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo" patvirtino šalto vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo kainas. Šios teikiamų paslaugų kainos įsigaliojo nuo 2004m. gegužės 1d .

Tiekiamų paslaugų kainos (nurodoma be PVM):
-šalto vandens tiekimo kaina gyventojams - 1,66 Lt/rn ' ;
-šalto vandens tiekimo kitiems vartotojams buities poreikiams - 1,64 Lt/rn";
-šalto vandens tiekimo kitiems vartotojams gamybos poreikiams - 1,69Ltlm3;
-nuotekų šalinimo ir valymo gyventojams - 2,79 Lt/rn";
-nuotekų šalinimo ir valymo kitiems vartotojams - 2,76 Lt/m".

BENDROVĖS VEiKLOS PER 2013 FINANSiNiUS METUS APŽVALGA

Bendrovė per 2013 m. vykdydama pagrindinę veiklą gavo 4 993,7 tūkst. litų pajamų, iš
kurių pajamos už vandens tiekimą sudarė 2 143,9 tūkst. litų, už nuotekų šalinimą ir valymą-
2 735,5 tūkst. litų, kitos pajamos - 114,3 tūkst. litų. Palyginti su 2013 m., pardavimo pajamos
padidėjo 15,8 proc.

Gautorns pajamoms uždirbti sąnaudos sudarė 5 044,4 tūkst. litų. Per 2013 m. imonė patyrė
50,67 tūkst. litų nuostoli.

2013 m. ilgalaikių isipareigojimų įmonė neturėjo. Kadangi trumpalaikius įsipareigojimus
sudarė 1 mėn. skolos tiekėjams, todėl įmonė galėjo laiku atsiskaityti su tiekėjais, darbuotojais
ir biudžetu.

2013 m. bendrovės struktūra nepakito. Ataskaitinių metų pabaigoje dirbo 62 darbuotojas.



Išlaidos apmokėti už darbą( atlyginimas ir socialinio draudimo įmokos), tenkančios 1
darbuotojui per metus, sudarė 31,9 tūkst. litų.

Per 2013 pabaigoje jmonė eksploatavo 18 vandenviečių, 137,4 km. vandentiekio tinklų, 7
nuotekų valymo įrenginius, 94,5 km. nuotekų tinklų.

Iš gręžinių buvo išgauta 1458 tūkst. m' požeminio vandens, patiekta i tinklus 1411,3 tūkst.
m" geriamojo vandens, vartotojų suvartota 1281,2 tūkst. rrr' geriamo vandens. Vandens
netektys tinkluose sudarė 12,1 proc.

Iš vartotojų buvo priimta 781 tūkst. m3 nuotekų, biologiniuose valymo įrenginiuose išvalyta
1322,5 tūkst. m" nuotekų. Infiltracija sudarė 41 proc.

2013 m. buvo 20270 aptarnaujamų gyventojų, kuriems tiekiamas vanduo ir šalinamos
nuotekos. Vandens pardavimai sudarė 1281,2 tūkst. rn", iš kurių gyventojams - 28,3 proc.,
pramonei ir kitiems - 71,7 proc., nuotekų - 781 tūkst. m" , iš kurių gyventojams - 36,8 proc.,
pramonei ir kitiems - 63,2 proc. Pirkėjų įsiskolinimas dienomis - 35,4. Vidutinis tarifas už
vandeni - 1,67 Ltl rrr', už nuotekas - 3,51 Ltl rn-.
Per 2013 m. ilgalaikis turtas sumažėjo 827,5 tūkst. Lt. 2013 m. nusidėvėjimo sąnaudos sudarė
882,8 tūkst. litų.

2013 m. buvo atlikti šie darbai:
- pastatyti nauji vandens gerinimo [renginiai Laibgalių kaime, darbų vertė 71 901 Lt.;
- išvežta 3010 m3 dumblo iš Rokiškio nuotekų valymo įrenginių , darbų vertė -75 250 Lt.;
- atlikta Rokiškio miesto vandentiekio linijos Taikos g.nuo VŠ-91 iki VŠ-118 renovacija, ilgis
135m, darbų vertė 65 050 Lt.;
- atlikti Rokiškio miesto vandentiekio bokštas remonto darbai, darbų vertė 48 970 Lt.;
- atlikti administracinio pastato Ežero g. 3 stogo dangos remonto darbai, darbų vertė - 18 186
Lt;
- atlikti gamybinio pastato (katilinės) remonto darbai Rokiškio NVĮ, darbų vertė - 18402 Lt;
-jgyvendintas projektas Nr.VP3-3.I-AM-OI-V-02-027 "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone". Statybos-montavimo darbai baigti 2013 m.rugpjūčio mėn. ir
pasirašyti statybos užbaigimo aktai Nr.S UA-50-130809-00080 ir Nr.SUA-50-130809-00081. Projekto
vertė - 5 733 142 Lt, tame tarpe UAB "Rokiškio vandenys" lėšos - 371 526 Lt.;
-jgyvendintas projektas Nr.VP3-3.I-AM-01-V-02-106 "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
Rokiškyje". Statybos-montavimo darbai baigti 2013 m.vasario mėn. ir pasirašyti statybos užbaigimo
aktai Nr.SUA-50-130208-00021 ir Nr.SUA-50-130208-00020. Projekto vertė - 4 508 499 Lt, tame
tarpe UAB "Rokiškio vandenys" lėšos - 561 383 Lt.;

BENDROVĖS PLANAI IR PROGNOZĖS

UAB "Rokiškio vandenys" vykdo 2007-2013m. projektą, "Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", finansuojamą ES Sanglaudos fondo, Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir įmonės lėšomis. Priemonės tikslas - modernizuoti ir išplėsti
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytuosius
paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus.

Baigus įgyvendinti projekto Nr. VP3-3 .l-AM-O 1-V-02-1 06 "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
Rokiškyje" rangos darbų sutartį Nr.DS-29 , liko 237 505,25 Lt sutaupytų lėšų. 2013 II 26 pasirašytas
projekto "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškyje" , projekto kodas Nr.VP3-3.I-AM-OI-V-02-
106 , finansavimo ir admistravimo sutarties Nr.VP3-J.I-AM-0 1-V-I 06 susitarimas Nr. I. Įgyvendinant
projekto VP3-3.I-AM-OI-V-02-I06 "Vandentiekio ir nuotekų plėtra Rokiškyje" papildomą veiklą
"Nuotekų tinklų plėtra Kavoliškio gyvenvietėje" 2013m.gruodžio 16d. su JVG UAB .Aldrna "ir UAB
"Rokiškio apdaila" pasirašyta rangos darbų sutartis Nr.20 13-DS-54, darbų vertė 241 895,50 Lt. Projektą
numatome baigti 2014 m. gruodžio mėn.

2013m.liepos 31d. pasirašyta projekto "Vandens gerinimo įrenginių rekontrukcija Rokiškyje"
administravimo, viešinimo ir statybų techninės priežiūros paslaugų pirkimo sutartis Nr.20 13-TP-34,
sutartie svertė 110 110 Lt.



2013m.rugsėjo 16d. pasirašyta rangos sutartis Nr.20 13-DS-3S "Rokiškio miesto vandens
dgerinirno įrenginių statyba", sutarties vertė 3 812 000 Lt. Rokiško miesto vandens gerinimo įrenginių
rekonstrukcijos darbai bus pradėti pasirašius finansavimo-administravimo sutartį su LR AM Aplinkos
projektų valdymo agentūra. Darbus numatoma baigti 20lSm.liepos Id.

Direktori us Viktoras Gruodys



Patvirtinta
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014m................... . d.
isakymu Nr. .

UAB "ROKIŠKIO VANDENYS"
Įmonės kodas 173741535, Ežero 3, Rokiškis

2013 m. gruodžio 31d. BALANSAS

TURTAS Pastabos Finansiniai Praėję
Nr. metai finansiniai metai

A. ILGALAIKIS TURTAS 38.879.123 39.706.674I. NEMATERIALUSIS TURTAS 8.3.1 7.568 17.4741.1. Plėtros darbai
1.2. Prestižas
1.3. Patentai, licencijos
1.4. Programinė įranga 7.S68 17.4741.5. Kitas nematerialusis turtas

II. MATERIALUSIS TURTAS 8.3.2 38.871.555 39.689.20011.1. Zemė 4.000 4.00011.2. Pastatai 558.607 605.361
IU. Statiniai 8.038.284 8.508.363!I.4. Tinklai 21.710.068 13.236.675
lLS. Mašinos ir įrengimai 7.873.186 7.443.164
IL6. Transporto priemonės 451.320 185.971Il.7. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 64.369 46.381
11.8. Nebaigta statyba (ES lėšos) 135.221 9.169.785
IL9. Kitas materialusis turtas 36.500 489.500Il.l O. Investicinis turtas O OII.I 0.1. Zemė
11.10.2. Pastatai

III. FINANSINIS TURTAS O OIII. I. Investicijos į dukterines ir asocijuotas įmones
!I!.2. Paskolos asocijuotoms ir dukterinėms įmonėms
lIU. Po vienerių metų_gautinos sumos
III.4. Kitas finansinis turtas
IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS O OIV.1. Atidėtojo mokesčio turtas
IV.2. Kitas ilgalaikis tunas
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 5.536.333 6.006.162

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGTOS
I. VYKDYTI SUTARTYS 8.3.4 274.821 274.3181.1. Atsargos 149.737 127.5651.1.1. Zaliavos ir komplektavimo gaminiai 149.737 127.565I. 1.2. Nebaigta gamyba
1.1.3. Pagaminta produkcija
1.1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti
1.1.5. Ilgalaikis materialusis turtas skirtas parduoti

1.2. Išankstiniai apmokėjimai 125.084 145.1931.3. Nebaigtos Vykcb1i sutal"tĮts O 1.560
II. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 8.3.5 474.625 546.02011.1. Pirkėjų įsiskolinimas 473.398 374.30411.2. Dukterinių ir asocijuo!l! įmonių skolos
IU. Kitos gauti nos sumos 1.227 171.716
III. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 4.500.000 4.800.000III. I. Trumpalaikės investicijos
111.2. Terminuoti indėliai
111.3. Kitas trumpalaikis turtas 4.500.000 4.800.000

IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 8.3.6 286.887 385.824
TURTO IS VISO: 44.415.456 45.712.836

Litais



NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI Pastabos Finansiniai Praėję
Nr. metai finansiniai metaiC. NUOSA VAS KAPITALAS 15.774.837 15.825.514I. KAPITALAS 16.013.498 16.013.4981.1.

! Įstatinis (pasirašytasis)
1.2. Pasirašytasis ne~mokėtas kapitalas (-) 8.3.7 16.013.498 16.013.4981.3. Akcijų priedai
1.4. Savos akci jos (-)

II. PERKAINOJIMO REZERVAS (REZULTATAI)
III. REZERVAI O 283.797III. I. Privalomasis O 283.7971II.2. Savoms akcijoms įsigyti
JII.3. Kiti rezervai

IV. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -238.661 -471.781
IV.l. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) -50.677 -269.804
IV.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) -187.984 -201.977
D. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 8.3.8 28.276.730 29.050.137E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 363.889 837.185I. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI

jSISPAREIGOJIMAI O O1.1. Finansinės skolos O OJ.1.1. Lizingo (finansinės nuomos) ar panašus įsipareigojimai
1.1.2. Kredito įstaigoms
1.1.3. Kitos finansinės skolos

1.2. Skolos tiekėjams
1.3. Gauti išankstiniai a_į)_mokėjimai
1.4. Atidėjiniai O O1.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo
1.4.2. Pensijų ir panašit1 jsipareigojimų
1.4.3. Kiti atidėjiniai

1.5. Atidėtojo mokesčiojsipareigojimas
J.6. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiaiisipareigojimai

II. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR
TRUMPALAIKIAI ISIPAREIGOJIMAI 8.3.9 363.889 837.18511.1. Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

IJ.2. Finansinės skolos O 521.638
11.2.1. Kredito įstaigoms
II.2.2. Kitos skolos O 521.638
11.3. Skolos tiekėjams 140.923 141.864
IJ.4. Gauti išankstiniai apmokėjimai
11.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai
11.6. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 92.001 77.672
11.7. Atidėj iniai
11.8. Kitos mokėti nos sumos ir trumpalaikiai isipareigojimai 130.965 96.011

NUOSA VO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 44.415.456 45.712.836

Direktorius Viktoras Gruodys

Vyr.buhalterė ;I' Virginija Volodkienė



Patvirtinta
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2014m d.
įsakymu Nr .

UAB "ROKIŠKIO VANDENYS"

Įmonės kodas 173741535, Ežero 3, Rokiškis

2013 m. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2013m. gruodžio 31d.

Eil. nr. STRAIPSNIAI Pastabos Finansiniai Praėję finansiniai
Nr. metai metai

I. PARDAVIMO PAJAMOS 8.3.10 4.879.385 4.104.418
II. PARDAVIMO SAVIKAINA 3.933.237 3.535.136
III. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 946.148 569.282
IV. VEIKLOS SĄNAUDOS 1.105.939 952.443

IV.I Pardavimo 18.624 18.914
IV.2 Bendrosios ir administracinės 1.087.315 933.529

V. TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -159.791 -383.161
VI. KITA VEIKLA 60.417 27.657

VI.I. Pajamos 62.313 27.774
V1.2. Sąnaudos 1.896 117

VII. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA 8.3.11 48.697 85.700
VILI. Pajamos 52.014 101.188
VII.2. Sąnaudos 3.317 15.488

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI) -50.677 -269.804
IX. PAGAUTĖ
X. NETEKIMAI

XI. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ -50.677 -269.804
XII. PELNO MOKESTIS 8.3.12
XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) -50.677 -269.804

Litais

Direktorius iktoras Gruodys

Vyr.buhalterė Virginija Volodkienė



Apmokė.ta.~ AkcIJŲ
,sllltmL~ pnedar
kepneras

UAB "ROKIŠKIO VANDENYS"
įmones kodas 173741535. ežcro J Rokl~hf

2013 m. NUOSAVO KAPITALO POKytlŲ ATASKA.lTA

201Jm J1UOd'-LO ]1 d

PaIVU1I1L1a
ROKISkLOrajono !iaVLVllld)'bė.~
edmmrstracijcs drrcktcnaus
21l14m
]SIik)IDUNr

N.:pa:skmdy.
tasl~ pelnas
(nuostoliui)

I. Llkuli~ Llf.praėju~ių finusinių metų

16.U9~.]1

rezultatas

16.1113..19

SII\'o.~ PerkilnoJImo rezervas 1l<tIlL)mO nUlnlllyh
alCLJOS(.) (rauhlltlll)

nglllalkio Fmanamo Pnvafome. Savoms
metcneho- tuno akCIJOms

28]79 ·201.97

J Esnumų klanlų tarsvmo rczulteue,

-I. Pcnbičiuolu likurh Lllpnlėju~lų
finMnsini mC{L.I!!'hlli.o·c

16.013.-19 283.79 -201.97 16.(I9~.JI
5 [!gllhuklO IIllllenlllloJo turto vertes

IPlldldėmul_~ !JumllŽėlma:l
6 Fmansuuc turto v•.:rtės pedtdejunas
sumažė rmas

7 SilVŲ akCIJ4JSIj!IJlfTUls(pardslllmlls)

8 Pelno (nuo.~tohų) IIlll.d,:!utoJe
nepnpužmtus pelnas nuostchar

10 I.>n'ldendll1

9 Ataskllltmlo larkotarpro grynllSIS

ūnes nuostohei

t r. Kuos I~mokos

-26980' -269 ,I>

12 Sudaryti rczervar

maĮinmullI

I). Paneuuou rCZCTVIII ,
14. Įsteuruc Kapitalo diduumas

15. Įna.\ai nuosIolIams pedengn

Ili.LiIMilpnėjuiqfiuuiniąmctų
lti.OJJ ..!\! 2RJ.79 -471.781

c
15.B2BI

17 ĮJgllllliklo mlllcnllhoJo turto vertės
didė unes sumežc rmas

18 Finansuuo tuno vertes padldėJlmll~
surnvclmlCl}

19 SIII'ŲllklIJ4jSliPJllIllIs(purdill'lllIlIs)

-50.6~

20 Pelno (nuo.doILų) IIlusl<ullOI":

1~llltll._!__Qo;·lnasnuo"tollltl]
21 AlaskallLmollllkotllrplOĮIYIllI.'ll.'l

Inas nuostohar -50.67

22 DIVIdendai

2J KIIOS ršmokos

24 SuWtn11 rci'.CTVIII

25 PIIIIIl\wJOtl n:ZL'"l'\'1I1 -28379 28]79

(

26 ~~tllllnlo kaprtulo drduumas
mu)mulIlIs}

27 ĮIlIli!a1 nuo,,\olulI1b padcngu

28. Likulh MLII~""ilini" finllnslni"

mCI IIhllj.oc 16.1113.-19 ·238.661 1.5.774.83

Drrcktonus

vyr.buhattere

vrkton as Gruodys



UAB "ROKI~KIO VANDENYS"

2013 rn. PINlql SRAUTŲ ATASKAITA

2013m gruodžio 31 d

Petviruma

Rok.J~kJOrajono savWII!d\'he.~
adrrumsrracųos dlrdatlnlltL~

20!4m

,slIl..;,muNr

Eil Nr PracJę finansimar metai

Pa~rindin~s \eiklus 'linigų srllUtai

PasLII' Fmllnslrual metat

""'N,

1.1

L2.

Grynesis pelnas (nuostoliai)

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
·50.67 ·26980<

1.3. Po vienerių metų sauunu sumų (P8didėjimas) sumažepmas
1.4.

L5

196463

-22 I7J

2.127.04

·2062

1.6 Nebaigtų vykdyti ~utllrCIŲ (pIIdldcJlmas) sUmlt'.cJlmll.~
2010': ·958

17

18

19

110

1.11

PlrkCJŲ '~Iskollmmo (pedrdėjtmas) ~umužcJlma~
-9909

1704g

30000
-17171(,

·200 DOC

112 Trumpalaikių skolų uckejams ir gautų l!anbllnlŲ epmokenmų pedidejimes
St 18?ėllm8~)

.S22 S7' ""6<
113 Pelno mokesčio rsrpercrgojrmų pudldeJlma~ (.'IUmll'..cJlmall)
114

115

116

, 17 Ilgalaikio ffilltcnllle0IH lr nClllutcfIIlholll tuno r-.:rlcldlmn rc;tultlllu
d~ml evuuas

3495

14 )21

-5371

·;984

"' l'ImmslIles lr IIWc.~IICLrlCS\'clkl,,~ "cl"ulllllŲ cJlIlun<l\ lITIa"
-8570(

CQ'njęij llagrjndjn':s ,dklos "inil'u ~rau{lIi 1.761.29 1.808.79

II. lnvesuctnės veiklos pinigų srautai

JI. I

11.2
IIg11llllk.Joturto (lhl..;,TU.~ mvesucijes) ISlglJlmas

llgalarkic turto (I~.~k)rus InvesllclJU) pcrlcrdrmas
·2298321 ·899157

17192 35 26

11.4. Ilgalaikių mvesncijų perleidrmas

"'11.6 Paskolų lIuslgrų1IOLmllS
11.7

118.

6 DOC

156<

119 KJlI mvesucinės veiklos rumau l!fUUIUscmezc lmlll

III. Finllnsinės"eikJOliI.inigųnMUllli

CO'uji'ii investicinės ,cik]os ninigu .~rMŲllli

98n
·77340

-!.9UH.9J"'

15.
681179t.

-2.1-12.9.5

1J[2

11121

111211

111212

11l!1

11122 I

111212

III 2 1 ~

rnz 24

1112.3

111.2.4

111.25

JIl2.6

111.1 Pinigų srautai, SUltĮ),>,su ImOllCS sevrmnkars

III 12 Savuunkų ,ndal nuostohllms pedcngn

III I J Savų akcijų ~urlrklmu

][) I 4 Dividendų l~nlOkcJlmlls

Plmgų ~rautal. ~tL~IJę'su klllUs ]inan~lIV1m() ~<llt,nnlls

l'u~kltlųwal"!mllS

J>lIskulųgrąŽlIllDlitS

OhllgUl.:lJŲ suplrkmla~

Sumnketns palūkanos

l.rzmgo (finunsme.~ nuomos) mckejimar

Kilų jmcnes tsrperergojimų pedrdejrmas -nctcsybos ES

Kili finuosines veiklos prmgų sr.IUIŲ padldėJlmll1 -geutos pili •
'\111skolos delxn

Krn finensmes \'Clklus puugų Sr-IUIŲsumažejimar

IV. Vllliutų kursų plI.~ikcilimo įlllk.ll gf)'nųjlf pioi~ų lr Ilini~ų ~k, ]nll~nIŲ
likučiu'

Grynįeii fjnan.~inėN vrjk!o~ ninigu srautai

4869

VII. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio !lIlhllixojc

Duektonus

857

52 OI 101 18

.)J] -1541!.

48.69 85.70(

.9X.93 -248A5

J85.82 63UB(

286.8B 385.82



PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
20I4m d.
isakymu Nr. .

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "ROKIŠKIO VANDENYS"
Įmonės kodas 173741535, Ežero g. 3, Rokiškis

2013 m. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2013m. gruodžio mėn. 31 d.

I. BENDROJI DALIS

1. Įmonės įregistravimas

2002m. gruodžio mėn. 31d. pagal LR Akcinių Bendrovių įstatymo Nr.VIII-1835,63str.,3dalies (3) punktą
atskyrimo būdu, būtent nuo UAB "Aukštaitijos vandenys" 2002m. gruodžio mėn. 31d. buvo atskirta ir sukurta
UAB "Rokiškio vandenys". Visuotinis UAB "Aukštaitijos vandenys" akcininkų susirinkimas priėmė nutarimą
dėl reorganizavimo skaidymo būdu atskiriant dalį UAB "Aukštaitijos vandenys" turto, teisių bei pareigų.

Reorganizavimo tikslas- sudaryti sąlygas bendrovėms veikti konkurencija pagrįstoje rinkoje, padidinti jų
veiklos efektyvumą, nustatyti skaidri' ir aiški' jų teikiamų paslaugų kainodarą, sudaryti tinkamas sąlygas
investicijoms į šias bendroves.

UAB "Rokiškio vandenys" įmonių rejestre (registre) įregistruota 2002m. gruodžio mėn. 31 d.; Juridinių
asmenų registras registravimo pažymėjimas Nr.039944 , išduotas 2005m. sausio mėn. 3d.

2.Finansiniai metai
Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais; t.y. finansiniai metai prasideda sausio mėn. ir
baigiasi gruodžio mėn. 31 d.

3.Bendrovės veikla
UAB "Rokiškio vandenys" pagrindinė veikla yra vandens gavyba ir tiekimas bei nuotėkų šalinimas ir

valymas. Įmonė tiekia vandenį ir valo nuotėkas Rokiškio mieste bei Rokiškio rajono Obelių, Juodupės,
Pandėlio, Kavoliškio, Bajorų, Kriaunų, Južintų, Laibgalių. Žiobiškio, Antanašės, Konstantinavos, Salų,
Panemunėlio gyvenvietėms, Apaščios, Deksnių, Aleksandravėlės kaimams. Numatoma prijungti ir kitas rajono
gyvenvietes bei kaimus .

Kitos veiklos ir finansinės veiklos pajamos (transporto nuoma, paslaugos, palūkanos ir kitos pajamos) sudaro
nežyrnią pajamų dalį.

4.Svarbios sąlygos, kuriomis dirba bendrovė ir kurios gali paveikti jos veiklą
Įmonės pagrindinė veikla yra vandens gavyba ir tiekimas bei nuotėkų šalinimas ir valymas. Vadovaudamasi

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994m. liepos 7 d. įstatymo Nr.I-533 17 straipsnio 21 punktu,
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004m. sausio 13 d. nutarimu Nr.03-1 , Rokiškio rajono
savivaldybės taryba 2004m. balandžio 23d. sprendimu r.75 "Dėl uždarosios akcinės bendrovės "Rokiškio
vandenys" šalto vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo kainų nustatymo" patvirtino šalto vandens tiekimo ir
nuotėkų tvarkymo kainas. Šios teikiamų paslaugų kainos įsigaliojo nuo 2004m. gegužės Id.

Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje apie 27% gyventojų negauna centralizuoto vandens tiekimo ir nuotėkų
tvarkymo paslaugos. Tai atokesnių ir mažesnių kaimų ir gyvenviečių gyventojai.

Bendrovės tiekiamo šalto vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Tam,
kad minėtų normų reikalavimai būtų vykdomi, 2005 m. buvo įrengtos vandens nugeležinimo bei pagerinimo
sistemos Pandėlio ir Obelių vandenvietėse. 2013m. vandens nugeležinimo įrenginiai pastatyti Laibgalių
gyvenvietėje.

Bendrovės išleidžiarnų i aplinką nuotėkų užterštumas neviršija aplinkos apsaugos institucijų nustatytų
leistinos taršos normų.

5.Įstatinis kapitalas
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 16 013 498 (šešiol ika rni Iijonų tryl ika tūkstančių keturi šimtai

devyniasdešimt aštuoni) litai. Jis padalytas į 16 013 498 akcijų; vienos akcijos nominali vertė yra I litas.
įstatinio kapitalo dydis lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Visos akcijos priklauso
Rokiškio rajono savivaldybei.



6.Darbuotojų skaičius
Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo 61, ataskaitinių
finansinių metų pabaigoje 62.

II. APSKAITOS POLITIKA

l.Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansinė mokestinė atskaitomybė
UAB "Rokiškio vandenys" 2012 m. finansinė mokestinė atskaitomybė parengta vadovaujantis, LR

Buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574 2002 II 06, Verslo apskaitos standartais ,LR imonių finansinės
atskaitomybės įstatymu, LR akcinių bendrovių įstatymu bei kitais teisės norminiais aktais ,
reglamentuojančiais įmonės veiklą ir finansinę apskaitą.

2.Bendrovės apskaitos politika

2.1 Nemateriaius ilgalaikis turtas
UAB "Rokiškio vandenys" nemateriaiaus ilgalaikio turto sąskaitose apskaitomas nuosavybės teise

priklausantis nemateriaius, kuris tarnauja bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius finansinius metus ir kurio
įsigijimo kaina ne mažesnė nei 300 litų numatyta" Ilgalaikio materialaus ir nemateriaiaus turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) apskaičiavimo metoduose ir normatyvuose", patvirtintuose UAB "Rokiškio vandenys" 2003 05
06 valdybos posėdžio protokolu Nr.3 bei 20040622 valdybos posėdžio protokolu Nr.6.

UAB "Rokiškio vandenys" 2007 IO 25 valdybos posėdžio protokolu Nr.5. numatyta ilgalaikiam
nematerialiam turtui priskirti nematerialų turtą, kuris tarnauja bendrovės veikloje ilgiau kaip vienerius
finansinius metus ir kurio įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 2000 litų. Ši nuostata taikoma naujai įgyjamam turtui.

Bendrovės nemateriaIus ilgalaikis turtas yra programinė įranga. Nemateriaius turtas apskaitomas įsigijimo
savikaina, nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tiesiniu nusidėvėjimo apskaičiavimo metodu. Ilgalaikio
nemateriaiaus turto likvidacinė vertė yra I litas.

Informacija apie nematerialų ilgalaikį turtą pateikta 8.3. I priede 1-3 lentelėse.

2.2 Materialus ilgalaikis turtas
UAB "Rokiškio vandenys" materialaus ilgalaikio turto sąskaitose apskaitom as nuosavybės teise

priklausantis materialus turtas, kuris tarnauja bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius finansinius metus ir kurio
įsigijimo kaina ne mažesnė nei numatyta "Ilgalaikio materialaus ir nemateriaiaus turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) apskaičiavimo metoduose ir normatyvuose", patvirtintuose UAB "Rokiškio vandenys" 2003 05
06 valdybos posėdžio protokolu Nr.3 bei 20040622 valdybos posėdžio protokolu Nr.6.

UAB .Rokiško vandenys" 2007 IO 25 valdybos posėdžio protokolu Nr.5. numatyta ilgalaikiam turtui
priskirti turtą, kuris tarnauja bendrovės veikloje ilgiau kaip vienerius finansinius metus ir kurio įsigijimo vertė
pagal grupes:
-1 grupei priskiriami pastatai (sąskaita 120), statiniai (sąskaita 121),vandentiekio ir nuotekų tinklai bei kiti
perdavimo įrenginiai (sąskaita 123),t.y. nekilnojamas turtas, kuriam būtina teisinė registracija ir kurio vertė ne
mažesnė nei I litas;
-2 grupei priskiriamos transporto priemonės ir darbo mašinos (sąskaita I 25),t.y. turtas , kuriam reikalinga
teisinė registracija ir kurio vertė ne mažesnė nei I litas;
-3 grupei priskiriami vandens apskaitos prietaisai (sąskaita 126), kurių įsigijimo vertė ne mažesnė kaip 100 litų;
-4 grupei priskiriami jėgos, darbo mašinos ir įrengimai (sąskaita 122), kurių įsigijimo vertė ne mažesnė kaip
2000 litų;
-5 grupei priskiriami matavimo ir reguliavimo prietaisai, skaičiavimo ir kompiuterinė technika (sąskaita 124),
gamybinis - ūkinis inventorius (sąskaita 127), kurių vertė ne mažesnė kaip 1000 litų.

Materialus turtas apskaitomas įsigijimo savikaina, nusidėvėjimas (amortizacija) skaičiuojamas tiesiniu
nusidėvėjimo apskaičiavimo metodu. Ilgalaikio turto likvidaeinė vertė yra 1 litas. Nuomojamo, išnuomoto ,
įkeisto ar užstatyto turto įmonė neturi.

Informacija apie materialų ilgalaikį turtą pateikta 8.3.2 priede 1-3Ientelėse.

2.3 Finansinis turtas
UAB "Rokiškio vandenys" finansinis turtas yra pinigai, sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš

kitos šalies.
Finansinis turtas bendrovės finansinėje atskaitomybėje apskaitomas įsigijimo savikaina. Gautos palūkanos ar

kitos tiesioginės išmokos pripažįstamos finansinės veiklos pajamomis.

2.4 Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai



Bendrovės atsargos tai trumpalaikis turtas (žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai, atsarginės dalys ,
mažavertis inventorius ir kita ), kurį bendrovė sunaudoja pajamoms uždirbti per vienerius metus ir kitas turtas,
kuris tarnauja ilgiau kaip vienerius metus, bet jo vertė mažesnė nei nustatyta "Ilgalaikio materialaus ir
nematerialaus turto nusidėvėjirno (amortizacijos) apskaičiavimo metoduose ir normatyvuose". Atsargos
skirstomas į 6 grupes. I grupėje (05 ) apskaitomos medžiagos ir atsarginės dalys, 2 grupėje (07)-mechanizmai, 3
grupėje (06)-tepalai, alyvos, kuras automobiliams ir mechanizmams, 4 grupėje(12)-mažavertis inventorius ir
vandens apskaitos prietaisai, 5 grupėje (08)- medžiagos laboratorijai, 6 grupėje (14) - darbo saugos priemonės.
Atsargos finansinėje apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina arba galima realizavimo verte, priklausomai
nuo to , kuri yra mažesnė .. Bendrovėje taikomas nuolat apskaitornų atsargų būdas. Apskaičiuodama sunaudotų
gamyboje atsargų savikainą, bendrovė taiko FIFO būdą.

Išankstiniai apmokėjimai yra pagal sutartis užregistruotos skolos įmonei, gauti nos sumos bei gautos sumos
už suteiktas paslaugas gyventojams ( sukauptos pajamos ).
UAB "Rokiškio vandenys" išankstiniai apmokėjimai yra 125 084 Lt:

27997 Lt išankstiniai apmokėjimai pagal sutartis tiekėjams;
9680 Lt gauti nos sumos pagal sutartis (palūkanų kaupimas);

75407 Lt sukauptos pajamos;
12 000 Lt Avansiniai rnokėj imai už ES mokymų programas.

UAB "Rokiškio vandenys' sukauptos pajamos yra 75 407 Lt:
Straipsnis Mokėtojas Paslauga Kiekis ( m.kub.) Tari fas (Lt) Suma(Lt)
Sukauptos Rokiškio m. Vandens 19970 1,66 33 150,20
pajamos gyventojai tiekimas
Sukauptos Rokiškio m. Nuotekų 15 146 2,79 42257,34
pajamos gyventojai šalinimas

VISO 75407,54

Informacija apie atsargas pateikta 8.3.4 priede I lentelėje.

2.5 Gautinos sumos
Gautinos sumos yra sutartinė teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės už suteiktas paslaugas,

prekes, išankstiniai apmokėjimai už finansinį turtą ir kitos, pagal sutartis užregistruotos finansinės skolos
bendrovei. Registruojant gautinas sumas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, t.y. gauti no atlygio
verte. Sudarant metinę finansinę atskaitomybę, gauti nos sumos parcdomos grynąja verte; t.y. atėmus abejotinų
skolų dalį.
Bendrovė abejotinų skolų sąnaudoms įvertint taiko tiesioginį abejotinų skolų sąnaudų įvertinimo būdą.
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje peržiūrimas visas pirkėjų skolų sąrašas. Jei pirkėjas negrąžina skolos ilgiau
nei vienerius metus ir turima informacijos, kad visa skola gali būti negrąžinta, tada vertinama galimybė atgauti
skolą ir į beviltiškas skolas nurašoma ne daugiau 20 procentų negrąžintos skolos sumos kiekvienais
ataskaitiniais metais. Į beviltiškas skolas perkeliama tik tų pirkėjų skolos visa verte 100%, apie kuriuos turima
informacija, kad jos likviduojamos, bankrutuoja. Skolos įmonei, kurių atgavimu abejojama, apskaitoje
registruojamos abejotinų (kontroliuojamų) skolų sąskaitoje.

2013 1231 buvo įvertintos pirkėjų skolos ir galimybė jas susigrąžinti. 2013 metais gyventojai apmokėjo I
607 Lt ankstesniais ataskaitiniais metais nurašytų beviltiškų skolų. Įvertinus gyventojų skolas, 2013m.gruodžio
31d., nurašyta beviltiškų gyventojų skolų -I 443 Lt. 20 12m. gruodžio 31d.gyventojų abejotinos skolos yra 6037
Lt. Lyginant su praėjusiu laikotarpiu, gyventojų abejotinos skolos sumažėjo 5%.

Informacija apie gautinas sumas pateikta 8.3.5 priede 1-2 lentelėse

2.6 Piniginio turto apskaita
Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai .Bendrovės piniginis turtas apskaitoje

registruojamas litais.
Informacija apie pinigus pateikta 8.3.6 priede I lentelėje

2.7 Įstatinio kapitalo struktūra
Bendrovės įstatiniam kapitalui priskiriama apmokėtas įstatinis kapitalas, perkainojimo rezervas (rezultatas),

privalornasis rezervas, kiti rezervai, nepaskirstytas pelnas (nuostolis).
Įstatinio kapitalo struktūrą detalizuojanti informacija pateikta 8.3.7 priede 1-2 lentelėse.

2.8 Dotacijos ir subsidijos
Bendrovės dotacijų ir subsidijų apskaitoje pripažįstamos dvi dotacijų (subsidijų) rūšys:



-dotacijoms ,susijusioms su turtu, priskiriamos ilgalaikio turto forma gaunamos ar ilgalaikiam turtui įsigyti,
statyti skiriamos dotacijos, taip pat dotacijos trumpalaikiu turtu ar trumpalaikiam turtui pirkti, jei ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje lieka reikšmingas nepanaudotos dotacijos likutis;
-dotacijoms (subsidijoms) susijusioms su pajamomis, priskiriamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio
išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti skirtos dotacijos, taip pat visos kitos dotacijos, nepri skirtos su
turtu susijusioms dotacijoms.

Dotacija (subsidija), susijusi su turtu, pripažįstama panaudota tiek, kiek per ataskaitinį laikotarpį
priskaičiuojama gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų. Apskaitant mažinamas nusidėvėjimo sąnaudų
straipsnis pelno (nuostolių)ataskaitoje ir balanso straipsnis "Dotacijos, subsidijos".

20 13m. UAB "Rokiškio vandenys" vykdė 2007-20 13m. projektą, kodas VP3-3.I-AM-0 I-V "Vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra", finansuojamą ES Sanglaudos fondo, LR valstybės
biudžeto ir įmonės lėšomis. Priemonės tikslas - modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
infrastruktūrą aglomeracijose pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos
reikalavimus.

2009m.gruodžio 21 d.su LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra pasirašyta projekto "Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Rokiškio rajone. Projekto kodas Nr. VP3-3 .I-AM-O 1-V-02-027,
finansavimo ir administravimo sutartis" Nr.V/2009INS/52.

Projekto Nr.VP3-3.I-AM-OI-V-02-027 "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra
Rokiškio rajone" darbai baigti 2013 m.rugpjūčio mėn. ir pasirašyti statybos užbaigimo aktai Nr.SUA-50-
130809-00080 ir Nr.SUA-50-130809-00081.

201 J 1230 su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra(Įgyvendinančioji organizacija)
pasirašyta projekto "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškyje", projekto kodas Nr.VP3-3.I-AM-OI-V-
02- J06 finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP3-3 .1-AM-O 1-V-02-106.

Projekto Nr. VP3-3. J-AM-O J-V-02- J06 "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškyje" darbai
baigti 2013 m.vasario mėn. ir pasirašyti statybos užbaigimo aktai Nr.SUA-50-130208-00021 ir Nr.SUA-50-
130208-00020.

Baigus įgyvendinti projekto Nr. VP3-3.1-AM-0 1-V-02-106 "Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra
Rokiškyje" rangos darbų sutartį Nr.DS-29 , Iiko 237 505,25 Lt sutaupytų lėšų. 2013 II 26 pasirašytas projekto
"Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Rokiškyje", projekto kodas Nr.VP3-3.I-AM-OI-V-02-106, finansavimo
ir admistravimo sutarties Nr.VP3-3.J-AM-OI-V-I06 susitarimas Nr. 1. Įgyvendinant projekto VP3-3.1-AM-Ol-
V-02-106 "Vandentiekio ir nuotekų plėtra Rokiškyje" papildomą veiklą "Nuotekų tinklų plėtra Kavoliškio
gyvenvietėje" 2013m.gruodžio 16d. su JVG UAB .Aldrna "ir UAB "Rokiškio apdaila" pasirašyta rangos darbų
sutartis Nr.20 13-DS-54, darbų vertė 241 895,50 Lt. Projektą numatome baigti 2013 m. gruodžio mėn.

2013m.rugsėjo 16d. pasirašyta rangos sutartis Nr.20 13-DS-35 "Rokiškio miesto vandens dgerinimo
įrenginių statyba", sutarties vertė 3 812 000 Lt. Darbai bus pradėti pasirašius finansavimo-administravimo
sutartį su LR AM Aplinkos projektų valdymo agentūra. Darbus numatoma baigti 20 J5m.liepos 1d.

Informacija apie dotacijas pateikta 8.3.8 priede I lentelėje.

2.9 Bendrovės įsipareigojimai
Finansiniai įsipareigojimai yra sutartiniai įsipareigojimai sumokėti pinigus arba atsiskaityti kitu finansiniu

turtu. Įmonės finansinius įsipareigojimus sudaro skolos paslaugų ir prekių tiekėjams, įsipareigojimai biudžetui,
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai , gauti išankstiniai apmokėjimai ir avansu gautos sumos, kitos
mokėti nos sumos. Ilgalaikių įsipareigojimų įmonė neturi.

Bendrovės įsipareigojimai finansinėje apskaitoje įvertinami įsigijimo savikaina, t.y. mokėtina pinigų suma.

UAB R kiški d " k d' .... k I' . 201212 "1 663502 L d" o IS 10 van enys re rtorrrns ISIS o imrnas _, yra t., JI su aro:
Įmonė Mokėtinos sumos pavadinimas Skolos Suma Lt

susidarymo
data

1
Skola tiekėjams Skola už 2013 12 paslaugas 2013 12 140923

Visos mokėtinos sumos: 140923

UAB "Rokiškio vandenys" 20 13m. gruodžio. 31 d. su darbo santykiai susiję įsipareigoj imai
yra 92 001 Lt ;tame tarpe:
-mokėti nos socialinio draudimo įmokos už 2013 12
-mokėti nos įmokos į garantinį fondą
-kaupirnas atostogoms

54 124 Lt;
271 Lt;

19725 Lt;



-mokėti nas gyventojų pajamų mokestis 17881 Lt.

UAB "Rokiškio vandenys" kitos mokėti nos sumos ir įsipareigojimai tai yra mokėtini mokesčiai 130965 Lt :
-mokėti nas mokestis už gamtos išteklius 81 180 Lt;
-mokėtinas aplinkos taršos mokestis 20 519 Lt;
-mokėtinas nekilnojamo turto mokestis 541 Lt;
-mokėtinas pridėtinės vertės mokestis 28 725 Lt.

- Bendrovės įsipareigojimus detalizuojanti informacija pateikta 8.3.9.priede 1 lentelėje.

2.10 Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai
Pajamos pripažįstamos kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada, kai jos uždirbamos,

neatsižvelgiant į apmokėjimo gavimą. Pajamos, gautos iš gyventojų, kuriems įrengti apskaitos prietaisai, už
pateiktą vandenį ir pašalintas nuotėkas, pripažįstamos, gyventojams deklaravus sunaudoto vandens ir sutvarkytų
nuotėkų kiekius bei gavus apmokėjimą.

Bendrovės tipinės veiklos pajamos yra paslaugų vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo pajamos.
Bendrovės netipinės pajamos yra kitos pajamos už suteiktas paslaugas (mechanizmų nuoma, atliekami darbai

ir kita).
Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriama palūkanų, baudų ir delspinigių, gautų už

sutartinių įsipareigojimą nevykdymą, bei kitos investicinės finansinės veiklos pajamos. Finansinė ir
investicinės veiklos pajamos laikomos uždirbtomis, vadovaujantis kaupimo principu.

Ypatingosios veiklos pajamoms-pagautei bendrovėje priskiriama netipinės ir atsitiktinės veiklos pajamos.
Sąnaudomis laikomas ekonominės vertės sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės sumažėjimu ar

įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį
jo sumažinimą. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio
pajamas arba negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Registruojant sąnaudas apskaitoje,
jos pripažįstamos kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis
susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Tipinės veiklos sąnaudos skirstomos į tiesiogines (sąnaudos tiesiogiai susiję su vandens gavyba ir tiekimu
bei nuotėkų šalin imu ir valymu) ir netiesiogines ( netiesiogiai susiję su vandens gavyba ir tiekimu bei nuotėkų
šalinimu ir valymu) . Tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos skirstomos pagal keturis kaštų centrus (vandens
gavyba, vandens tiekimas, nuotėkų šalinimas, nuotėkų valymas). Netiesioginės sąnaudos, kurių negalima
priskirti konkrečiam kaštų centrui, apskaitomos proporcingai tiesioginėms sąnaudoms.

Bendrovės veiklos sąnaudos yra su visa tipine įmonės veikla per ataskaitinį laikotarpį, neatsižvelgiant į
pardavimų apimti. Kitos veiklos sąnaudoms priskiriami netekimai dėl ilgalaikio turto perleidimo, likvidavimo,
nurašymo ir kitos, netipinės, bet įprastinės veiklos, sąnaudos. Veiklos sąnaudos skirstomos į pardavimo
(priskirtas įmokų iš gyventojų surinkimo sąnaudos) ir bendrąsias sąnaudas (kitos veiklos sąnaudos). Bendrovės
veiklos sąnaudos pagal kaštų centrus skirstomos proporcingai tiesioginėms sąnaudoms.

Bendrovės finansinės investicinės veiklos sąnaudoms priskiriamos palūkanų sąnaudos, pirkėjų įsiskolinimų
ir kitų skolų įmonei nurašyta dalis, mokėti nos baudos ir delspinigiai už pavėluotus atsiskaitymus, kitos, su
skolomis susijusios sąnaudos.

Bendrovės netekimų sąskaitoje apskaitomi atsitiktinių įvykių, kurių pagal jų pobūdį negalima priskirti
įprastinei veiklai, nuostoliai. Netekimai nurodomi to ataskaitinio laikotarpio atskaitomybėje, kurį jie buvo
patirti. Netekimai nesiejami nei su pajamomis, uždirbtomis iš tikslinės įmonės veiklos, nei su pagaute.

2013m. UAB "Rokiškio vandenys" už pateiktą vandenį ir suteiktas nuotėkų tvarkymo paslaugas gavo 4 879
385 litų pajamų; šioms pajamoms uždirbti patirta tiesioginių sąnaudų 3 138 709 litų, netiesioginių sąnaudų 794
528 litų.

Kitos veiklos pajamos yra 62 313 Lt, kitos veiklos sąnaudos I 896 litai (t.y. ilgalaikio turto nurašymo
sąnaudos I 896 Lt).

2013m. finansinės veiklos pajamos yra 52014 litų (tame tarpe palūkanos 34 872 Lt, gyventojams nurašytų
beviltiškų skolų grąžinimas I 608 Lt, delspinigiai 13 889 Lt, netesybos I 645 Lt.).

2013m. finansinės veiklos sąnaudos yra 3 3171itų (tame tarpe nurašytos gyventojų beviltiškos skolos 2 973
Lt, kainos skaičiavimo rezultatų apvalinimas 173, neigiama valiutos kursų įtaka 171 Lt).

2013 m. įmonės įprastinės veiklos nuostolis yra 50 677 Lt.
UAB "Rokiškio vandenys" 20 13m. nuostolis prieš apmokestinimą yra 50 677 Lt. Apmokestinamasis pelnas

(nuostolis) didinamas neleidžiamų atskaitymų suma ir mažinamas pelno prieš apmokestinimo suma. Pelno
mokestis nemokamas ..
Tipinės veiklos pajamas ir sąnaudas detalizuojanti informacija pateikta 8.3.10 priede 1-2 lentelėse.
Finansinės ir investicinės veiklos pajamas ir sąnaudas detalizuojanti informacija pateikta 8.3.11 priede I
lentelėje.



UAB "Rokiškio vandenys" 2013 m. finansinės -mokestinės atskaitomybės auditą atlieka E.M.Baležentienės
audito firma .Audija" ( 2011 05 30 sutartis Nr.2011/01 "Dėl 2011-2014 metų finansinių ataskaitų audito",
vienerių metų audito paslaugų kaina yra 4000 litų (be PVM)).

2.11 Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
20 13m. bendrovėje buvo sudaromi sandoriai su susijusiomis šalimis t.y. Rokiškio rajono savivaldybe.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 1994m. liepos 7 d. istatymo Nr.I-533 17

straipsnio 21 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2004m. sausio 13 d. nutarimu Nr.03-
I , Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2004m. balandžio 23d. sprendimu Nr.75 "Dėl uždarosios akcinės
bendrovės "Rokiškio vandenys" šalto vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo kainų nustatymo" patvirtino šalto
vandens tiekimo ir nuotėkų tvarkymo kainas. Šios teikiamų paslaugų kainos įsigaliojo nuo 2004m. gegužės Id.

UAB "Rokiškio vandenys" direktoriaus atlyginimą nustato bendrovės valdyba (priedas Nr.8.3.14-1 lentele).

2.12 Atidėtojo pelno mokesčio isipareigojimo ir turto pripažinimas
UAB "Rokiškio vandenys" apskaitos politikoje numatyta, kad bendrovė apskaitoje registruoja atidėtojo pelno

mokesčio turtą tik tada, kai ji pagrįstai ateityje tikisi uždirbti pakankamai apmokestinamojo pelno.

Direktorius

/ Virginija VolodkienėVyr.buhalterė



II laiki . I19a al IS nernatena us turtas 8.3.1 priedas 1 lentelė
Plėtros Prestižas Patentai, Programinė Kitas

licencijos įranga
Rodikliai ir pan. Viso

darbai licenzijas įranga nemateriaIus
ir kt. turtas

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų
pabaigoje 11.474 6.000 17.474
a)fsigijimo savikaina
Praėjushl.finansinių metu pabaigoje 70.017 6.000 76.017Finansinių metų pokyčiai:

turto įsigijimas
O

perleistas ir nurašytas turtas (-) -7.748 -7.748
perrašyrnai iš vieno straipsnio į kitą

+(-)
-6.000 -6.000

Finansinių metų pabaigoje O O O 62.269 O 62.269
b)Perkainojimas
Praėjusiųjinansinių metų pabaigoje

OFinansini Ų metų pokyčiai:
vertės padidėjimas(umažėjimas)+/( _)

Okitiems asmenims perleisto ir nurašyto
turto( -)

O
perrašyrnai iš vieno straipsnio į kitą +(-

)
O

Finansiniu metų pabaigoje O O O O O O
c)Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 58.543 58.543Finansinių metų pokyčiai:

finansinių metų nusidėvėjimas 3.904 3.904
atstatantys įrašai(-)

Okitiems asmenims perleisto ir nurašyto
turto( -) -7.746 -7.746

perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +(-
)

O
Finansinių meILĮpabaigoje O O O 54.701 O 54.701
d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje O O
Finansinių metų pokyčiai:

finansinių metų vertės sumažėjimas
Oatstatantys įrašai( -)
O

kitiems asmenims perleisto ir nurašyto
turto( -)

Operrašymai iš vieno straipsnio i kitą +(-
)

O
Finansinių metu pabai!!:oje O O O O O O
e)Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje O O O 7.568 O 7.568(a)+(b)-(c) -id )

Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas 8.3. I priedas- 2 lentelė

Nematerialiojo turto grupės Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)

Plėtros darbai
Prestižas
Patentai, licencijos ir pan.
Progr<rrninėiranga 4
Kitas nematerialusis turtas



Ilgalaikis
materialus turtas

8.3.2 priedas I lentelė
Kita

Rodikliai Žemė Pastatai Staliniai Tinklai Mašinos Transporto įranga Nebaigta Kitas Viso
ir priemonės įrankiai statyba materialus

jrengimai ir kt. turtas
Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje 4.000 605.361 8.508.363 13.236.675 7.443.164 185.971 46.381 9.169.785 489.500 39.689.200
a)fsigijimo savikaina
Praėjusiųjinansinių melų
pabaigoje 4.000 1.789.338 15.784.825 2 1.639.452 I 1.498.906 729.54 I 895.650 9.169.785 813.912 62.325.409
Finansinių metų pokyčiai: -

turto jsigiįirnas 48.970 65.050 164047 341 479 39.726 1.639.049 2.298.32 Iperleistas ir nurašytas
turtas_i:) ·135.372 ·301 I ·33.543 140.000 ·140.000 ·171.926perrašyrnai iš vieno .
straipsnio i kitą +t-) 9.041.861 1.215.779 . I 14.335 10.813.613 ·313.000 ·983.308
Finansinių metų pabaigoje 4.000 1.789.338 15.833.795 30.746.363 12.743.360 1.068.009 787.498 135.221 360.912 63.468.496
tJ)Perkainoiimas
Praėjusiu finansiniu metu
pabaigoje

O
Finansinių metų pokyčia:

vertės
~d idėji mase umažė jimas )+/(.)

Okitiems asmenims
perleisto ir nurašvto turtoi-)

Operrašymai iš vieno
straipsnio i kitą +(.)

O
Finansiniu metų pabaigoje O O O O O O O O
<:)Nusidėvėiimas
Praėjusių finansinių metų

jl_a baigoje O 1.183.977 7.276.462 8.402.777 4.055.742 543.570 849.269 O 324.412 22.636.209
Finansinių metų pokyčiai:

finansinių metų
nusidėvėįirnas 46.754 519049 633.5 18 949.786 76.129 19.865 2.245. IOI

atstatantvs irašaii-)
Okitiems asmenims

perleisto ir nurašvto turtoi-) ·135.354 ·3010 ·33.53 I ·171.895perrašymai iš vieno
straipsnio i kitą +(.) ·112.474 ·112.474
Finansinių metų pabaigoje O 1.230.731 7.795.511 9.036.295 4.870.174 616.689 723.129 O 324.412 24.596.941
dl Vertės sumažėjimas
Proėjusių ftnansimu meili

J!Pbajgoje O O
Finansinių metų pokyčiai:

finansinių metų vertės
sumažėjimas

O
atstatantvs įrašait-)

Okitiems asmenims
perleisto ir nurašvto turtor-) Operrašymai iš vieno
stralJl.snio i kitą +t-)

O
Finansinių metų pabaigoje O O O O O O O O
e)Likutinė vertė finansinių
me!!!.._Qabaigoje 4.000 558.607 8.038.284 21.710.068 7.873.186 451.320 64.369 135.221 36.500 38.871.555
(a)+ (b)·(c ) ·(d)

8.3.2 priedas - 2 lentelė
fIgaiaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikas

Ilgalaikio materialiojo turto grupės * Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metai)

Pastatai 38
Statiniai 40
Tinklai 42
Mašinos ir įrengimai II
Transporto priemonės 7
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 5
Kitas materialus is turtas 22



Atsargos
8.3.4 priedas 1 lentelė

(Litai)

Žaliavos ir Pirktos
Rodikliai komplektavi ebaigta Pagaminta prekės,

Viso
mo gaminiai gamyba produkcija skirtos

perparduoti

a)Atsargų įsigijimo savikaina

Praėj_usįtĮ metŲ_lJ_abaigoje 127.565 127.565
Finansinių metŲ_lJ_abai.&~e 149.737 149.737
b)Nukainojimas iki grynosios galimo
realizavimo vertės (atstatyma~
Praėj_us_įtĮ_me!L!__Q_abaiggje

Finansinių metŲjJabaigole
c)Grynoji galimo realizavimo vertė
finansinįIĮ me!I!_j)abaigoje_(a) - (b) 149.737 149.737
Įkainojimo skirtumai, jei buvo
taikomas LlFO būdas

j_keist_tĮatS3J'gų vertė

Atsargos pas trečiuosius asmenis

Gautinos sumos
8.3.5 priedas I lentelė

(Lit
ai)

Stambiausios gautinų sumų grupės Balansinė vertė

Pirkėj_tJ_skolos už vandenj_ ir nuotek_tj_tvarkym_'! -juridiniai asmenys 321.913
Pirkėj_ų skolos už vandenį ir nuotekų tvarkymą - fiziniai asmenys 92.095
Abejotinos juridinįtĮ asmel1_lLskolos 58.865
Abejotinos fizinių asmenų skolos -6.037
Kitos pirkėN skolos 5.607
Kitos _g_autinos sumos (kom_E_ensacijos) 954

Viso 473.398

I J



Abejotinos skolos 8.3.5 priedas 2 lentelė
(Litai)

Stambiausios abejotinos skolos Balansinė vertė

UAB Baltic Mills 48.550
UAB Geltonasis laivas 6.978

J.Simučio IĮ "Bajorų žuvis" 2.827
BUAB viešbutis "Rokiškis" SIO

Viso 58.865

Pinigų ekvivalentai 8.3.6 priedas I lentelė
(Litai)

Pinigų ekvivalentų pavadinimas Balansinė vertė

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 286.887

Įstatinio
kapitalo
struktūra 8.3.7 priedas I lentelė

(Litai)

Rodikliai Akcijų skaičius Suma

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje

I.Pagal akcijų rūšis
1. I.Paprastosios akcijos 16.013.498 16.013.498
1.2.Priveligi iuotosios akci ios
1.3.Darbuotojų akcijos
1.4.Specialios akci ios
I .S.Kitos akcijos

Viso 16.013.498 16.013.498
2.Valstybės arba savivaldybių kapitalas 16.013.498 16.013.498
3.Savos akcijos, kurias turi pati jmonė
4.Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės



Informacija apie dotacijas(subsidijos) 8.3.8 priedas 1 lentelė
(Litai)

Likutis ES
LR biudžeto LR biudžeto LikutisDotacijų (subsidijų) rūšis laikotarpio Sanglaudos
dalis dalis (virš laikotarpio

pradžioje fondo dalis finansavimo) pabaigoje

Gautinos dotacijos (subsidijos) 1.342.212 O O
Gautos dotacijos (subsidijos) 31.453.611 27.450.044 5.939.913 33.389.957
Avansu gautos dotacijos
(subsidijos) 1.455 O
Kapitalo dotacija turtu O O
Nudėvėta dotacijų (subsidijų)
dalis -3.747.141 -4.203.073 -910.154 -5.113.227

Viso 29.050.137 23.246.971 5.029.759 O 28.276.730

Įmonės įsipareigojimų būklė 8.3.9 priedas 1 lentelė

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėti nos

Po
Per vrenenų

vienerius metų.bet Po penkeriųMokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis
finansinius ne vėliau

metų Pastaba
kaip per

metus penkerius
metus

Finansinės skolos: O
(Tarp jų dukterinėms ir asocijuotoms įmonėms)
I.Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
2.Kredito įstaigoms
3.Kitos finansinės skolos

Skolos tiekėjams 140.923
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 92.001
Mokėtini mokesčiai 130.965

Viso 363.889

(Litai)

Pajamų detalizavimas 8.3.10 priedas 1 lentelė
(Litai)

Paslaugų ir prekių pajamos Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

Vandens pardavimo pajamos 2.143.892 1.835.685
Nuotekų šalinimo pajamos 2.735.493 2.268.733

Kitos veiklos pajamos 62.313 27.774

Viso 4.941.698 4.132.192



Informacija apie verslo
segmentus 8.3.10 priedas 2 lentelė

(Litai2_
Rodikliai S~mentai CErodukcijos'l~rekių, veiklos rūšys) Viso

Vandens gavyba ir uotekų šalinimas ir
Kita veiklatiekimas valymas

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013

Pajamos 1.835.685 2.143.892 2.268.733 2.735.494 128.962 114.327 4.993.713
S3_naudos 1.867.251 2.309.496 2.617.019 2.716.269 18.914 18.625 5.044.390
Veiklos pelnas -31.566 -165.604 -348.286 19225 110.048 95.703 -50677

Finansinės ir investicinės veiklos rezultatai 8.3.11 priedas I lentelė
(Litai)

Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

al Finansinės ir investicinės veiklos_Q_ajamos 52.014 101.188
Reikšmir1_&Ųsumų detalizavimas
Palūkanos 34.872 80.118
NuraŠĮ't_LĮ_beviltišk_lį sko~žinimas 1.608 11.806
Del~inigiai 13.889 7.821
Netesybos 1.645 1.443
IU_Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 3.317 15.488
Reikšmingų sumų detalizavimas
Nurašytos beviltiškų skolos 2.973 15.469
Delspinigiai 173 19
Neigiama valiu!!l._kur5_ll_ltaka 171
~Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas_(a-IU_ 48.697 85.700



Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais
asmenimis

Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai

A) Per metus priskaičiuotos sumos,susijusios su darbo
santykiais:

Vadovams
117.451 86.511Kitiems susijusiems asmenims

8)Įmonės suteiktos paskolos:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
C)Gautos paskolos:
Iš vadovų
Iš kitų susijusių asmenų
D)Neatlygintinai perduotas turtas ir dovanos:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
E)Suteiktos įvairios garanti jos įmonės vardu:
Vadovams
Kitiems susijusiems asmenims
F)Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos:
Iš vadovų
Iš kitų susijusių asmenų
G)Kiti reikšmingi įsipareigojimai:
Vadovų
Kitų susijusių asmenų
H)Parduotas turtas:
Vadovams
Kitiems susijusierns asmenims
Vidutinis vadovų skaičius per metus 2 2

8.3.14 priedas 1 lentelė
(Litai)
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