ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
S P R E N D I M AS
DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ROKIŠKIO VANDENYS“
2015 METŲ DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITAI
2016 m. kovo 25 d. Nr. TS-46
Rokiškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu ir Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-102 ,,Dėl
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo”, patvirtinto Rokiškio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento 269, 270 punktais, Rokiškio rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:
Pritarti uždarosios akcinės bendrovės ,,Rokiškio vandenys” 2015 metų direktoriaus
veiklos ataskaitai (ataskaita pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Leonas Butėnas

Antanas Vagonis

PRITARTA
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TS-46
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,ROKIŠKIO VANDENYS“ 2015 METŲ
DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA
I. BENDRI DUOMENYS
UAB ,,Rokiškio vandenys“ įmonių registre įregistruota 2002 m. gruodžio mėn. 31 d.,
juridinio asmens kodas 173741535, buveinė – Ežero g.3, Rokiškis.
Bendrovės įregistruotas įstatinis kapitalas yra 5681296,91 Eur (penki milijonai šeši
šimtai aštuoniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt šeši eurai 91 ct). Jis padalytas į
19590679 akcijų, vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur. Įstatinio kapitalo dydis lygus visų
bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. Visos akcijos priklauso Rokiškio rajono
savivaldybei. 2015 m. buvo didintas bendrovės įstatinis kapitalas 326119,50 Eur ir išleista 1124550
vienetų paprastųjų vardinių akcijų. Visas akcijas įsigijo Rokiškio rajono savivaldybė, apmokėdama
turtiniu įnašu.
UAB „Rokiškio vandenys“ įstatuose, įregistruotuose juridinių asmenų registre 2016
m. sausio 29 d., nustatyti tokie bendrovės valdymo organai: visuotinis akcininkų susirinkimas,
kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas.
Bendrovės vadovas yra Leonas Butėnas.
II. DARBUOTOJAI IR DARBO APMOKĖJIMAS
Informaciją apie darbuotojų sudėtį, vidutinį darbo užmokestį:
Darbuotojų
Vidutinis darbo
skaičius
užmokestis, Eur
Vadovai
2
1289
Administracija, specialistai
18
707
Vandenruošos padalinio budintys
5
478
Nuotekų valymo padalinio budintys
5
486
Remonto darbininkai
24
657
Traktorininkai
3
636
Šaltkalviai vairuotojai
4
637
Valytojos
2
356
Iš viso
63
602
Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo
62, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 63.
III.TURTAS
Bendrovės ilgalaikio turto sąskaitose apskaitomas nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris
tarnauja bendrovės veikloje ilgiau nei vienerius finansinius metus ir kurio įsigijimo kaina ne
mažesnė nei numatyta ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nusidėvėjimo (amortizacijos)
apskaičiavimo metoduose ir normatyvuose.
Informacija apie ilgalaikį turtą (pagal balanso straipsnius):

Eil.Nr.

Ilgalaikio turto grupės pavadinimas

Balansinė vertė, tūkst. Eur

1

Programinė įranga

2

Žemė

3

Pastatai

195,40

4

Statiniai

2113,42

5

Vandentiekio ir nuotekų tinklai

7181,78

6

Mašinos ir įrengimai

2833,45

7

Transporto priemonės

130,22

8

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrengimai

22,39

9

Kitas materialus turtas (vandens apskaitos prietaisai)

16,51

10

Nebaigta statyba (ES lėšos)

26,40

Iš viso

22,25
1,16

12542,98

Rokiškio rajono savivaldybės taryba 2014 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-123 patvirtino
uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ 2014–2018 metų veiklos ir plėtros planą.
Atsižvelgiant į šį planą, 2015 m. buvo atlikti šie darbai ir įsigytas ilgalaikis turtas:
- pakeisti 7 siurbliai (tarp jų – gręžiniuose 4 giluminiai siurbliai), vertė –12,78 tūks. Eur:
o Rokiškio vandenvietėje pakeistas giluminis gręžinio siurblys, vertė – 2,55 tūkst. Eur;
o Apasčios vandenvietėje pakeistas giluminis gręžinio siurblys, vertė – 0,58 tūkst. Eur;
o Juodupės vandenvietėje pakeistas giluminis gręžinio siurblys, vertė – 1,98 tūkst. Eur;
o Aleksandravėlės vandenvietėje pakeistas giluminis gręžinio siurblys, vertė – 1,98 tūkst.
Eur;
o Bajorų nuotekų perpumpavimo stotyje pakeistas panardinamas nuotekų siurblys, vertė
– 3,49 tūkst. Eur;
o Rokiškio nuotekų valyklos dumblo rezervuare pakeistas panardinamas nuotekų
siurblys, vertė – 1,98 tūkst. Eur;
o Juodupės nuotekų perpumpavimo stotyje pakeistas fekalinis siurblys, vertė – 0,22 tūkst.
Eur;
- išvežta 1240 kub m dumblo iš Rokiškio nuotekų valymo įrenginių, darbų vertė – 9,70 tūkst.
Eur;
- įsigytas automobilis ,,Ford Franzit“ (avarijų likvidavimo brigadai) už 8,7 tūkst. Eur;
- pakeisti 2 priešgaisriniai hidrantai, vertė – 2,08 tūkst. Eur;
- perimtas vandentvarkos turtas Lukštų, Onuškio gyvenvietėse bei Onuškio gyvenvietės nuotekų
valymo įrenginiai. Perduoto turto vertė – 326,12 tūkst. Eur. 2015 m. šiose gyvenvietėse atlikti
remonto darbai, sunaudota atsarginių detalių bei medžiagų už 1,23 tūkst. Eur;
- 2015 m. bendrovės lėšomis atlikta eksloatuojamo turto remonto darbų už 74,18 tūkst. Eur;
- įgyvendintas projektas Nr.VP3-3.1-AM-01-V-05-003 „Vandens gerinimo įrenginių
rekonstrukcija Rokiškyje“. Statybos-montavimo darbai baigti 2015 m. spalio mėn., projekto
vertė – 1104,03 tūkst. Eur, tame tarpe UAB „Rokiškio vandenys“ lėšos – 97,27 tūkst. Eur;
- pakloti nauji vandentiekio tinklai Rokiškio m. Tulpių g. – 70 metrų, Rokiškio r. Obelių m.
Geležinkelio g. – 350 metrų;
- atlikta Rokiškio miesto vandenvietės gręžinių valdymo skydų rekonstrukcija, darbų vertė –
14,90 tūkst. Eur;
- įsigytos projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija
Rokiškio rajone“ projektinių pasiūlymų parengimo paslaugos – 11,5 tūkst. Eur;

-

įsigyta kitos įrangos (mobilus vandens siurblys, vandens apskaitos prietaisai bei kita įranga) už
14,60 tūkst. Eur.
IV. ŪKINĖ VEIKLA, FINANSINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

UAB ,,Rokiškio vandenys“ pagrindinė veikla yra vandens gavyba ir tiekimas bei
nuotekų šalinimas ir valymas.
2015 m .rugpjūčio 20 d. Valstybinė kainų ir energetikos kainų komisija UAB „Rokiškio
vandenys“ išdavė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr.L7GNTNT-62. Licencija suteikia teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla
Rokiškio, Pandėlio, Obelių miestuose, Juodupės, Jūžintų, Kamajų, Salų, Panemunėlio miesteliuose,
Raišių, Skridulių, Čivylių, Laibgalių, Čepeliškės, Kariūnų, Kalvių, Laukagalių, Vaičionių,
Kazliškio, Konstantinavos, Pagojų, Kriaunų, Aleksandravėlės, Antanašės, Obelių priemiesčio,
Stasiūnų, Apaščios, Kurklaičių II, Bajorų, Deksnių, Jakiškių, Juozapavos, Kalneliškių, Kavoliškio,
Mitragalio, Parokiškės, Serapiniškio, Skemų (išskyrus Klevų ir Sodų gatvių namus), Žiobiškio
kaimuose, Panemunėlio geležinkelio stotyje, esančiuose Rokiškio rajono savivaldybėje. Rokiškio
rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-240 „Dėl viešojo geriamojo
vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“, uždarąją akcinę bendrovę „Rokiškio vandenys“
paskyrė viešuoju geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytoju Rokiškio rajono savivaldybės
teritorijoje.
Bendrovės tiekiamo šalto vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN
24:2003 reikalavimus.
Bendrovės į aplinką išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršija aplinkos apsaugos
institucijų nustatytų leistinos taršos normų.
2015metais gyventojai ir įmonės už teikiamas paslaugas atsiskaitė pagal 2004 m.
gegužės 1 d. patvirtintas kainas.
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2015 m. spalio 13 d. nutarimu
Nr.O3-538 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ suderino UAB „Rokiškio vandenys“
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų
priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazines kainas. Rokiškio rajono savivaldybės taryba
2015 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr.233 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio vandenys“
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ patvirtino
šalto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas. Šios teikiamų paslaugų kainos įsigalioja nuo
2016 m. sausio 1 d.
Bendrovė per 2015 m., vykdydama pagrindinę veiklą, gavo 1236,01 tūkst. Eur
pajamų, iš kurių pajamos už vandens tiekimą sudarė 563,90 tūkst. Eur, už nuotekų šalinimą ir
valymą – 645,64 tūkst. Eur, kitos pajamos – 26,47 tūkst. Eur. Palyginti su 2014 m., pardavimo
pajamos sumažėjo 4,2 proc.
Gautoms pajamoms uždirbti sąnaudos sudarė 1426,90 tūkst. Eur. Per 2015 m. įmonė
patyrė 190,89 tūkst. Eur nuostolį. Bendrovės nuostolį sąlygojo tai, kad iš akcinės bendrovės
„Rokiškio sūris“, palyginti su 2014 metais, gauta mažiau pajamų 155,5 tūkst. Eur. Taip pat
bendrovė 2015 metais pradėjo eksploatuoti nuostolingus vandentvarkos ūkius: Pandėlio, Lukštų ir
Onuškio kaimuose.
Informacija apie bendrovės veiklos rodiklius pagal veiklos rūšis (tūkst. Eur):
Pagrindiniai rodikliai

Vandens
gavyba

Vandens
tiekimas

Nuotekų
surinkimas

Nuotekų
valymas

Kita
veikla

Iš viso

Pajamos

563,90

645,64

26,47

1236,01

Sąnaudos iš viso:

349,10

320,26

203,65

553,89

1426,90

tarp
kurių
darbo
užmokesčio sąnaudos

97,20

111,89

90,99

193,06

493,14

Socialinio
sąnaudos

draudimo

30,15

34,65

28,20

59,86

152,86

Ilgalaikio
turto
nusidėvėjimo sąnaudos

32,60

66,25

37,19

56,58

192,62

Medžiagų, atsarginių dalių
sąnaudos

18,58

19,30

8,21

38,18

84,27

Kuro sąnaudos

6,92

6,386,38

4,05

11,00

28,35

42,02

46,42

21,34

131,46

241,24

7,93

11,69

9,17

104,55

9,70

9,70

3,13

13,98

33,82

94,50

Elektros
sąnaudos

energijos

Šildymo sąnaudos

3,76

Mokesčių sąnaudos

92,26

1,91

1,21

Dumblo
sąnaudos

tvarkymo

Laboratorijų
sąnaudos

paslaugų

0,60

10,25

Kitos pagrindinės veiklos
sąnaudos

25,01

23,21

12,46

-105,46

-111,90

Veiklos pelnas / nuostolis

Priskaičiuota
Sumokėta

26,47

-190,89

Socialinio Gyventodraudimo jų
mokesčiai pajamų
mokestis

Pridėtinės
vertės
mokestis

Gamtos
išteklių
mokestis

Aplinkos
taršos
mokestis

Nekilnoja
mo turto
mokestis

Kiti
mokesči
ai

Iš viso

197,33
192,70

257,40
246,63

90,20
98,95

5,88
4,66

0,15
0,15

8,32
8,39

622,92

63,64
63,64

615,12

Informacija apie priskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius (tūkst. Eur) :
Pirkėjų skolos 2015 m. gruodžio 31 d. yra 90,47 tūkst. Eur, iš kurių:
juridinių asmenų skolos už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą – 55,98 tūkst. Eur;
gyventojų skolos už vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą – 22,30 tūkst. Eur;
abejotinos juridinių asmenų skolos – 10,48 tūkst. Eur;
kitos pirkėjų skolos – 1,71 tūkst. Eur.
Abejotinas skolas sudaro bankrutavusių įmonių skolos (UAB „Baltic Mills“ skola – 7,73 tūkst.
Eur. UAB „Geltonas laivas“ skola – 1,11 tūkst. Eur, kitos įmonės – 1,64 tūkst. Eur).
2015 m. įmonė ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.
2015 m. įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai 2015 m.gruodžio 31 d. yra 125,49 tūkst. Eur, iš
jų:
skolos paslaugų tiekėjams – 54,19 tūkst. Eur;
su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 33,24 tūkst. Eur;
mokėtini mokesčiai – 38,06 tūkst. Eur.

V. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS

o
o

o

o

2016 m. bendrovė toliau vykdys 2014–2018 metų veiklos ir plėtros planą. 2016 m.
planuojamos veiklos:
vandenbokščio remontas Rokiškio vandenvietėje;
gaisrinių hidrantų renovacija;
pastato – išpurškimo rezervuaro rekonstrukcija;
hidrodinaminės asenizacinės mašinos įsigijimas;
Planuojama pradėti eksploatuoti vandentvarkos tinklus ir įrenginius šiose gyvenvietėse: Panemunio
miestelyje, Sriūbiškių, Lašų, Pakriaunių, Ragelių kaimuose, Duokiškio mietelyje.
Planuojama teikti paraišką ES paramai gauti. Pagal šį projektą numatomi atlikti šie darbai:
Vandens gerinimo įrenginių rekonstravimas ir nauja statyba šiose gyvenvietėse ir kaimuose:
Jūžintų miestelyje, Kriaunų, Antanašės, Žiobiškio kaimuose, Panemunėlio gelž. st., Kamajų mstl.,
Juodupės mstl.;
Naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba:
Laibgalių kaime (nuotekų tinklai, nuotekų valymo įrenginiai);
Kavoliškio kaime Vilties, Ramybės, Talantų, Sodo gatvėse (vandentiekio tinklai, nuotekų
tinklai;
Rokiškio mieste Rūtų, Kaštonų, Aguonų, Pavasario, Šermukšnių, Partizanų, Sėlių,
Nemunėlio, Strazdelio, Stoties gatvėse (vandentiekio tinklai, nuotekų tinklai);
Bajorų kaime Ryto gatvėje (vandentiekio tinklai);
Raišių kaime Darbininkų, Tarybų gatvėse (vandentiekio tinklai);
Juodupės miestelyje Palangos, Liepų , Aukštaičių gatvėse (vandentiekio tinklai);
Vandentiekio tinklų rekonstrukcija:
Rokiškio mieste Kauno, Daržų-NVĮ, Perkūno, Taikos, Pramonės, Respublikos, Panevėžio
gatvėse;
Kavoliškio kaime Komaro, Garažo, Sodo, Melioratorių gatvėse;
Juodupės miestelyje Kalnų, Pergalės gatvėse.

