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uZnanosros AKCINES BENDROvES ,,SILALES vANDENys* DTREKTORTAUS 2013
METU VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROVES TIKSLAI IR PAGRINDINES VEIKLOS KRYPTYS

1. UAB ,,Silales vandenys", imones kodas 176523470, bendrove iregistruota lgg2-01-02.
Buveines adresas: Ryrinio Kelio g.4,75722 Situte.

2. UAB ,,Silales vandenys" tipines veiklos paslaugas teikia Silales miesto ir rajono
gyventojams, bendrovdms ir imonems. Tipine bendroves veikla yra geriamo vandens tiekimas,
nuotekq tvarkymas.

3. NetipinE bendroves veikl4 sudaro darbai, susijg su tipine veikla vartotojams, tai
daugiabudiq gyvenamqjq namq vidaus vandens tiekimo ir nuotekq tinkhl remontas ir profilaktines
prieZiflros darbar, nuotekq i5veZimas i5 nuotekq Sulinig Salto vandens skaitikliq perplombavl r,
kiti darbai.

4. Vykdomi projektai i5 Europos Sqiungos strukt[riniq fondg Vaistybes biudZeto,
savivaldlibes biudZeto ir nuosavq le5q. Projektai skirti pagerinti vandens tiekimo ir nuotekq
tvarkymo paslaugas Silales mieste ir jo aglomeracijoje, iskaitant naujq nuotekq siurbliniq statyb+
nuotekq ir vandentiekio tinkhl tiesim4 bei rekonstrukcij4.

Naujq nuotekq ir vandentiekio tinklq pletra rykdoma siekiant sudaryti palankesnes sqlygas
naujiems vartotojams prisijungti prie centralizuotq nuotekq tinklq bei centralizuotq vandentiekio
tinklq. Poreikis plesti ir rekonstruoti tinklus atsirado todel, kad:

4.1. didLioji dalis viso vandentiekio vamzdyno blogos bukles: vamzdLiai yra i5 ketaus,
metalo, pakloti apie 1970 - 1980 metus;

4.2. ypattngai prasta i5 ketaus pagamintrl vamzdil4sandDry kokybe;
4.3. dauguma savitakiniq nuotekq vamzdLiqyra keraminiai arba gelZbetoniniai, tik 30 %

v amzdliq patenkinamo s bnkles ;

4.4. daLnat uZsiki5a nuotekq vamzdynai.
5. Siekiant uZtikrinti priimtinq ir saugq vandens tiekim4 visiems SilalOs rajono, miesto ir

j o aglomeracij os teritorij q gyventoj ams, atliekami darbai :

5.1 . vandentiekio ir nuotekq tinklq statyba ir rekonstrukcija;
5.2. nuotekq siurbliniq statyba.

II. INFORMACIJA APIE TIKSLU IGWENDINIMA

6.2013 metais buvo tvarkomi vandentiekio ir nuotekq tinklq gedimai, keidiami vandens
apskaitos prietaisai (pakeista 1346 vnt., naujai irengta 175 vnt.). 2013 metus palyginus su 2012
metais, vandens vartotojq skaidius i5augo 108 vnt., nuotekq 230 vnt.

7.29.2007 - 2009 metars buvo vykdomi statybos darbai i5 Europos S4jungos sanglaudos
ir Lietuvos valstybes biudZeto fondq, projekto pavadinimas ,,Nemuno Zemupio baseino I paketas",
projekto registracijos numeris 2:fr04lLTl16lClPEl004, iglvendinandioji institucija Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektil valdymo age4tira, rangovas, kuris atliko
statybos darbus UAB ,,Kvddarsta", imones kodas 176591054, galutinis paramos gavejas UAB
,,Silales vandenys". Bendrove uZ darbus piniginiq atsiskaitymrl ne',ykdo. UAB ,,Silalds vandenys",
kaip galutinis paramos gavejas, teike Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektq
valdymo agenttrai avansinio ir galutinio mokejimo pra5ymus karlu su i5laidas pateisinandiais
dokumentais ir lydra5diu. UAB ,,Silales vandenys" naudojo atskir4 projekto le5q isisavinimui
apskaitymo sistem4 atskiras s4skaitas s4skaitq plane. Sio projekto deka rekonstruoti bei naujai
nutiesti tinklai ir pastatytos nuotekrl siurblines jau eksploatuojami visus 2010,2011,2012 it 2013
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metus. 2010 metais paruosta projekto Nr. 2004/LTl16/ClPEl004 galutine ataskaita.zAn ir 2013
metais baigtas projelto lgyvendinimas. 2013 metais atliktas 5io projekto baigiamasis auditas.

[gyvendinus prcjekt4 pagerejo Silales miestc ir Vingininkq gyvenvietes gyventojr5 kurie
prisijunge prie vandentiekio ir nuotekq tinkhS gyvenimo s4lygos, tiekiamas kokybes reikalavimus
atitinkantis geriamas vanduo, gyventojams nebereikia patiems r0pintis nuotekq surinkimu,
sumaZejo aplinkos tar5a, ekonominiai ir socialiniai skirtumai tarp bendrijos piliediq. Be to, i5augo
pastatr6 kuriuose pakioti vandentiekio ir nuotekrl tinklai, verte.

" lg1'vendinus projekt4,,Silales geriamo vandens ir nuotekq tinklq rekonstrukcija ir pletra",
Silales mieste ir Vingininkq gyvenvieteje buvo nutiesta 12,88 km vandentiekio tinkhg 15,99 km
buitiniq nuotekq tinklq rekonstruota 0,397 km vandentiekio tinklq rekonstruota I,046 km nuotekrl
tinklq bei pastaty'tos naujos nuotekq siurblines. Faktines projekto investicijos be pridetines vertes
mokesdio 20,444 mln. Lt. $ilales mieste ir Vingininkrl gyvenvieteje suteikta galimybe prie
vandentiekio tinklq prisijungti 1212 gyventojg prie nuotekq tinklq 1 196 gyventojus. Siuo metu prie
vandentiekio tinklq pasijunge 1266 gyventojrl prie nuotekq tinklq 1263 gyventojrtr.

8. Vadovaudamasi 2009 m. gruodZio 15 d. projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekq
tvarkymo infrastrukt[ros renovavimas ir pletra Silales rajone", projeklo kodas Nr. VP3-3.1-AM-01-
V-02-003, finansavimo ir administravimo sutartimi 2010 metais atlikti vieSieji pirkimai, pasira5ytos
rangos darbq sutartys ir pradeti vykdyti darbai. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis
buvo pasiraYyta 37200000,00 litq. {vykdZius viesuosius pirkimus ir pasira5ius sutartis projeklo
fglvendinimui pasiraSytq sutardirl sama27710819,I4litq, sutaupl'ta 9489180,86 litq atlikus darbus
sutaupl'ta 6936 1 0,3 8 litq.

9. 2010 metais parengla projekto ,,Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkrymo infrastrulct[ros
pletra Silales rajone (Laukuvoje)", projekto kodas NI.VP3-3.1-AM-01-V-02-060 paraiSka ir
pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projekrq valdymo agenffirai.
Finansavimo ir administravimo sutartis, pasira5yta 20lI-01-I7. Pasira5yto projekto sutarties suma
6851000 litq. Rangos sutartis ,,Laukuvos nuotekq valymo irenginiq statyba" ir sutartis ,,Dumblo
transportavimo automobilio pirkimo" 2012 metais sekmingai igyvendintos. 2011 m. lapkriEio 22 d.
su rangovu UAB ,,Kvddarsta" pasira5yta Rangos sutartis ,,Laukuvos nuotekq valymo irenginiq
statyba", pagal kuri4 Laukuvoje 2012 metais pastatyti nauji nuotekq valymo irenginiai.

Vie5qiq pirkimq konkurs4 laimejusi UAB transporto firma ,,Transmitto", taip pat
sekmingai [vykde ,,Dumblo transportavimo automobilio pirkimo" sutartyje numatytus
isipareigojimus. 2012 metais pristate automobili.20t2 metais pradeta igyvendinti Rangos sutartis
,,Vandentiekio ir nuotekq tinkhl pletra Laukuvos gyvenvieteje". Viso iglvendinamo projekto metu
techning prieZiur4 atlieka bei projekto administravimo ir viesinimo paslaugas teikia VSi ,,Projektq
vadybos grupe".

10. 2013-09-25 statybos uZbaigimo aktu Nr. SUA-70-130925-00075 priduoti naudojimui
Laukuvos miestelio vandentiekio ir nuotekq tinklai. Laukuvos miestelyje paklota 8632,84 metrai
vandentiekio tinklq ir 14554,86 metrai nuotekq tinklq pastafrta trylika nuotekq siurblinirl.

1 1. 2013 metais vidutinis darbuotojq skaidius - 40 darbuotojq.
12. UAB ,,Silales vandenys" pajamos -2524 hlkst. Lt, i5laidos -30741[kst. Lt.
13.2013 metrtr nuostolis - 550 tfrkst. Lt.
14. 20t3-12-31 bendrovds lstatuose iregistruotas istatinis kapitalas 5977800,00 lit%

padalyas i 59778 paprastqjq vardiniq 100,00 litq nominalios vertes akcijq. Ak"tjr{ savininkas
Silales rajono savivaldybe.2013 metais UAB,,Silales vandenys" istatus perregistravo 1 kart4:

14.1. vadovaudamasi Silales rajono savivaldybes tarybos 2013-05-30 sprendimu Nr. T1-
i60 ir Silales rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2013-06-20 isakymu Nr. DIV-855
bendrov€ sumaZino istatini kapital4128200,00litq. {statinis kapitalas buvo sumaZintas, panaikinant
2012 rnetq bendrovds balanse 728200,00 iitq nuostoliq. lstatai penegistruoti 2013-08-08.

15. Bendrove turi vienasmeni valdymo organ4 - bendroves direkloriq kuris paskirtas
UAB ,,Silales vandenys" valdybos 2007-11-20, posedZio protokolas Nr. 5. Seserius metus
dirbandiam direktoriui Edmundui Au5kalniui moketas tik darbo uZmokestis, susijqs su darbo
santykiais.

16. Vyr. finansininke Virginija Laurinavidiene dirbanti bendroveie nuo 1994-06-26 tvarko
buhalterinq apskait4 ir yra atsakinga uZ finansines atskaitomybes rengim4.
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tZ. Silates rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2013-10-15 isakymu Nr. D[V-
1393 at5auke valdybq pasibaigus kadencijai. ISrinko naujq4 metq laikotarpiui valdyb4iS 5 nariq:

Au5ra Ali.jo5iene, Savivaldybes administracijos Turto valdymo ir ekonomikos sk;.riaus
lryresnioji specialiste;

Dale Briediene, Savivaldybes gydl.toja;
Algimantas Olendra, Savivaldybes administracijos Zemes ukio skyriaus vedejas;
Renata Rimkuviene, Savivaldybes administracijos Investicijq ir statybos skyriaus

ryriausioj i specialiste ;

Faustas Sragauskas, Savivaldybes administracijos Investicijq ir statybos skyriaus
lryriausiasis specialistas.

18. UAB ,,Siiales vandenys" valdyba sudaroma Silales rajono savivaldybes
administracijos direktoriaus isakymu ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcinir4
bendrovirl istatymu, bendroves istatais ir valdybos patvirtintu reglamentu. I5rinkta bendroves
valdlta 2013-11-06 r,ykusiame valdybos posedyje i5rinko valdybos pirminink4 Algimant4
Olendra..

19. Valdyba yra kolegialus bendroves valdymo organas, atsakingas uZ bendroves veiklos
ir pletojimo strategijos finansavim4 jos igyvendinimo organizavim4 bei atstovavim4 akcinink4
interesams.

20. Valdybos nariai Au5ra Alijo5iene, Dale Briediene, Algimantas Olendra, Re,=,ca
Rimkuviend ir Faustas Sragauskas naudojasi vandens tiekimo ir nuotekq Salinimo paslaugomis.

III. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKJIAI

21. UAB ,,Silales vandenys" 2013 metrl tipines ir netipines veiklos finansiniai rodikliai
litais:

22. Tipines veiklos u220I3 metus vidutine kaina ir savikaina be PVM:

23. Finansiniqrodikliqpalyginimas 2013 m. su 2012 metais:

Tipine veikla Netipine veikla

Vandens
tiekimas

ir
pardavimo

kaina

Nuotekq
tvarkvmas

Kita
veikla

Silales miesto
daugiabudiq
namqvidaus
vandentiekio

ir nuotekrl
eksoloataciia

I5 viso

Realizaciia m3 442956 244770 X X X

Paiamos Lt t43t410 92r268 I 50037 21630 2524345
ISlaidos Lt t796024 i180512 78020 2019s 3074751
Pelnas arba
nuostolis Lt - 3646t4 - 2s9244 72017 t435 - 550406

Vidutine kaina Lt be PVM Savikaina Lt be PVM
Vandens tiekimas )57 3,42
Nuoteku tvarkvmas 3,74 4.82

2013 m. 2012 m. Skirrumas Lt Skirtumas %
Paiamos Lt 2524345 2341028 183317 7.8
I5laidos Lt 307475t 3069237 5514 0,18
Nuostolis Lt -s50406 -728209 -177803 -24,4
Arnortizaciniai pri skaitvmai Lt 618312 704275 -85903 -r2,2



24. ISlaidq straipsniq palyginimas:

26.2013 metrl faktiniq rodikliq palyginimas su planuotais rodikliais:

IV. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

27 ' Siais metais toliau keisime vandens skaitiklius. Kiek leis finansines galimybes
tvarkysime Zemes panaudos sutartis vandenvietese. Silales I ir Ii bei Kvedarnos vandenvietese
aprobuosime poZeminio vandens iSteklius, kartu nustatomos ir vandenviediq sanilarin€s apsaugos
zonos. Planuojame ukio bldu rekonstruoti apie 2 km vandentiekio tinkh5 ten kur bfina daugiausia
avarij ri arba LiemquZ54la.

28.2A14 metais planuojama2 gyvenvietese iruoSti bebokStes vandens tiekimo sistemas.
29. 2009-12-24 suteikta Lietuvos Respublikos finans4 ministerijos ilgalaike paskola

2393608 Lt arba 693236,66 euro pagal paskolos sutarti Nr. 598. Paskola suteikta investicijq
projekto ,,Geriamo vandens ir nuotekq tinklq rekonstrukcija ir pletra Silales rajono savivaldybejl';
2, 3 tr 4 dalims finansuoti. Paskola suteikta i5 valstybes vardu paimtos It32 mIn. eury Europos
investicijq banko paskolos leSq su 3,948 04 rnetine palnkanq noilna iki 2019 metq. 2019 m. kovo :t

Kopija t //
7!: .-"{-

ISlaidq straipsnis
Faktiniai rodikliai I51aid4 palyginimas

su 2012 m.2013 m. 2012m.
Darbo uZmokestis trikst. Lt 986 953 JJ
Priskaitymai soc. draudimui tlkst. Lt 304 294 10
Materialines atsargos ir ioms prilygintos tiikst. Lt 245 232 l3
Ilgalaikio turto nusideveiimas hrkst. Lt 619 '/04 -85
Kuras frlkst. Lt 131 124 7
Elektros energiia tiikst. Lt 474 429 45
Mokesdiai tfrkst. Lt 54 54
Kitos iSlaidos tiikst. Lt 261 219 -18

Bendra suma, i5 viso 3074 3069 5

Realizaciia m3 Skirtumas m3
2013 m. 2012m. Palyginus 2013 m. su 2012 m.

Vandens realizaciia 4429s6 4t3295 + 29661
Nuotekq fvarkymas 244770 21s169 +29601

I5laidq straipsnis

Faktiniai
2013 m.
rodikliai
tlkst. Lt

Planuoti
rodikliai
tDkst. Lt

Faktinirl rodikliq
palyginimas
su planuotais

rodikliais tfikst. Lt
Darbo uZmokestis tfkst. Lt 986 953 JJ
Priskaitymai soc. draudimui tukst. Lt 304 294 10
Materialines atsargos irjoms prilygintos tiikst. Lt 245 263 -18
Ilgalaikio turto nusiddveiimas t[kst. Lt 619 700 -81
Kuras tfkst. Lt 131 150 -19
Elektros energiia tfkst. Lt 474 4s0 24
Mokesd.iai tDkst. Lt 54 60 -6
Kitos iSlaidos fDkst. Lt 261 284 -19

Bendra i5laidq suma, i5 viso 3074 3 150 -76
Bendra pajamq suma, i5 viso 2524 2580 -56
Pelnas, nuostolis tiikst. Lt -550 -574 -20
Vandens r e alizacii a ttikst. m3 443 4s0 -7
Nuotekq fvarkyrno reahzaciia tdkst.m3 245 220 25

Ta
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d. Europos investicijq bankas gali perZilreti ir pakeisti palfikanq nonnq. paskol4 butina pradeti
gtqlinti nuo 2016 m. kovo 15 lygiomis dalimis kiekvienais metais iki2034m. kovo 15 d.

30.2013-12-31 paimta paskolos iS AB DNB banko 46870 Lt. Tai 2003 m. spalio menesi
suteikta kreditine linija 100000 Lt apyvartinirl leSrl trukumui padengti ,uLstatantbendroves einam4ja
s4skait4 su esamomis ir b[simomis leSomis. Silales rajono savivaldybes tarybos 2012-05-ii
sprendimu Nr.T1 - 1 5 0, T arybat leidus kreditas pratEstas iki 20 1 4-06-30.

3 I . 20 1 4 metams planuoj ami finansiniai rodikliai :

3 1. 1. planuojama vandens realizaclja - 45CI tlkst. m3;
31.2. planuojama nuotekq tvarkymo realizacija-Zs} hlkst. m3;
31.3. planuojamos pajamos -2562 tuksr. Lt;
31.4. planuojamos iilaidos -3062tukst. Lt;

i5 to sk.:
3I.4.I. ilgalaikio turto nusidevejimas - 591 hrkst. Lt,
3I.4.2. gamybos atsargos sunaudotos santechnikos, automatikos, elektros remontui ir

kitiems darbams ivykdyi -250 tukst. Lt;
31.4.3. kuras - 140 tDkst. Lr;
3L4.4. darbo uZmokestis -963 tukst. Lt;
31.4.5. priskaitymai socialiniam draudimui - 29g hrkst. Lt;
31.4.6. elektros energija - 480 t[kst. Lt;
31.4.7. mokesdiai - 60 tikst. Lt;
31.4.8. kitos s4naudos - 280 tfikst. Lt.
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