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                                   UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ 

                                            „SKUODO VANDENYS“ 
 

Uždaroji akcinė bendrovė,  Vaižganto g. 27, LT-98121 Skuodas, tel. (8 440) 73 170,  73 008, 

 faks. (8 440) 73 170, el. p. alma@skuodovandenys.lt    

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 173820527 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS  

PRIE 2020 M.  GRUODŽIO 31 D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO 

  

  2021-03-05 Nr.3 

 
Pavadinimas: UAB „Skuodo vandenys“ 

Teisinė forma: UAB – uždaroji akcinė bendrovė 

Kodas: 173820527 

Buveinė (adresas): Vaižganto g. 27, Skuodas 

Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys: Registruota Juridinių asmenų registre 1995 

m. balandžio 5 d. Nr. UAB 95-468 

Įregistravimo data: 1995 m. balandžio 5 d. 

Uždarosios akcinės bendrovės „Skuodo vandenys” akcininkas Skuodo rajono savivaldybė, 

atstovaujama Skuodo rajono savivaldybės tarybos, kuriai priklauso 100% akcijų.  

Bendrovės pagrindinės veiklos tikslai - vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės 

teritorijoje, užtikrinti geriamojo vandens tiekimą vartotojams naudojant reikalingas technines, 

organizacines, ekonomines, higienos ir aplinkosaugos priemones, surinkti, transportuoti, išvalyti, 

apskaityti, ištirti išleidžiamas į aplinką nuotekas, sutvarkyti valymo metu susidariusį dumblą ir kitas 

atliekas. 

 Įmonė tiekia vandenį ir valo nuotekas Skuodo mieste, Skuodo seniūnijoje (Narvydžių, 

Puodkalių, Luknių kaimai), Mosėdžio seniūnijoje (Mosėdžio mstl., Krakių, Udralių, Igarių, Šauklių  

kaimai), Ylakių seniūnijoje (Ylakių mstl., Pašilės ir Vižančių kaimai), Barstyčių seniūnijoje 

(Barstyčių mstl., Puokės ir Laumių kaimai), Lenkimų seniūnijoje (Lenkimų mstl., Žemytės ir 

Juodeikių kaimai), Aleksandrijos seniūnijoje (Aleksandrijos ir Gėsalų kaimai), Notėnų seniūnijoje 

(Notėnų, Vindeikių, Šliktinės ir Mačiūkių kaimai), Šačių seniūnijoje (Šačių ir Rukų kaimai). 

Kitos veiklos pajamas gaunamos eksploatuojant Skuodo higienos ir sveikatingumo centrą, 

teikiant paslaugas (vandentiekio ir kanalizacijos įvedimas, transporto priemonių paslaugos), 

nuomojant bokštų stogus elektroninių ryšių paslaugų teikimui (antenoms) bei vandens telkinių 

priežiūros paslaugas. 

Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius ir vidutinis darbo užmokestis: 

Ataskaitinį laikotarpį Praėjusį ataskaitinį laikotarpį 

29 35 

1100 897 

 

mailto:alma@skuodovandenys.lt
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Apskaitos politika 

Bendrieji principai 

UAB „Skuodo vandenys“ buhalterinę apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas rengia 

vadovaudamasi: 

- Verslo apskaitos standartais bei UAB „Skuodo vandenys“ 2019-01-02 direktoriaus 

įsakymu Nr. V1-2 patvirtinta nauja Apskaitos politika,  

-      Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, 

- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, 

- LRV 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl inventorizacijos taisyklių 

patvirtinimo“, 

- UAB „Skuodo vandenys“ metinės finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis 

bendraisiais apskaitos principais (įmonės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio 

mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio viršenybės prieš formą). Rengiant 

UAB „Skuodo vandenys“ finansines ataskaitas buvo atsižvelgiama į veiklos tęstinumo principą, t. y. 

numatoma, kad UAB „Skuodo vandenys“ artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą. 

UAB „Skuodo vandenys“ finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. 

UAB „Skuodo vandenys‘ finansinių ataskaitų rinkinį sudaro: 

- Balansas 

- Pelno (nuostolių) ataskaita 

- Aiškinamasis raštas. 

Kadangi pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas  

UAB „Skuodo vandenys“ priskiriama prie Mažų įmonių, o pagal Finansinių ataskaitų audito įstatymą 

nelaikoma viešojo intereso įmone, nes viešo intereso įmone laikoma akcinė bendrovė ir (ar) uždaroji 

akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių 

visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ir (arba) vienai ar kelioms 

savivaldybėms ir kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 

finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 

straipsnio 3 dalyje, todėl UAB „Skuodo vandenys“ neprivaloma rengti pinigų srautų ir nuosavo 

kapitalo pokyčių ataskaitos.  

Visos sumos UAB „Skuodo vandenys“ finansinėse ataskaitose pateikiamos eurais. 

Valiutiniai straipsniai finansinėse ataskaitose turi būti įvertinami finansinių ataskaitų valiuta, taikant 

balanso datos valiutos kursą. 

Toliau išdėstomi svarbiausi apskaitos politikos aspektai, kuriais UAB „Skuodo vandenys“ 

vadovavosi rengdama metines finansines ataskaitas. 

 

Nematerialusis turtas 

Nematerialusis turtas UAB „Skuodo vandenys“ pripažįstamas, jei jis atitinka nematerialiojo 

turto apibrėžimą ir šiuos požymius: 

1. UAB „Skuodo vandenys“ pagrįstai tikisi ateityje gauti iš turto tiesioginės ir (arba) 

netiesioginės ekonominės naudos; 

2. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito 

turto vertės; 

3. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio 

nematerialiojo turto savikainą, UAB „Skuodo vandenys“ nusistatytą kiekvienai turto grupei; 

4. UAB „Skuodo vandenys“ gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo 

naudotis kitiems. 

Įsigijus ar pasigaminus ilgalaikį materialųjį turtą, jis registruojamas UAB „Skuodo 

vandenys“ apskaitoje įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. UAB „Skuodo vandenys“ balanse 

parodoma nematerialiojo turto likutinė vertė, t. y. įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus 

sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. 
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UAB „Skuodo vandenys“ nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai 

proporcingą (tiesinį) metodą. 

UAB „Skuodo vandenys“ nematerialiojo turto eksploatavimo (naudojimo) išlaidos 

priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kurį jos buvo patirtos, sąnaudoms. 

UAB „Skuodo vandenys“ nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos 

po jo įsigijimo ar pasigaminimo (sukūrimo), turi būti pripažįstamos sąnaudomis to ataskaitinio 

laikotarpio, per kurį jos patiriamos, išskyrus atvejus, kai šios išlaidos gali būti patikimai įvertintos, 

priskirtos konkrečiam turtui ir įmonė gali patikimai nustatyti, kad jos leis ateityje iš to turto gauti 

didesnę ekonominę naudą. 

 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Materialusis turtas UAB „Skuodo vandenys“ priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka 

visus šiuos požymius: 

1. UAB „Skuodo vandenys“ ketina jį naudoti ilgiau nei vienus metus; 

2. UAB „Skuodo vandenys“ pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais 

laikotarpiais; 

3. UAB „Skuodo vandenys“ gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) 

savikainą; 

4. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio 

materialiojo turto savikainą, UAB „Skuodo vandenys“ nustatytą kiekvienai turto grupei; 

5. UAB „Skuodo vandenys“ yra perduota rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 

Pagal anksčiau minėtus kriterijus pripažinus UAB „Skuodo vandenys“ ilgalaikį materialųjį 

turtą, jis skirstomas į tokias grupes: 

1. pastatai ir statiniai; 

2. mašinos ir įrengimai; 

3. transporto priemonės; 

4. kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai; 

5. nebaigta statyba. 

UAB „Skuodo vandenys“ ilgalaikio materialiojo turto objektai, kurių nusidėvėjimas 

skaičiuojamas, yra: 

- atskiri turto vienetai; 

- turto vieneto sudedamoji dalis, jei jos naudingo tarnavimo laikas skiriasi nuo to turto, 

kurio sudedamoji dalis ji yra. 

Šių objektų nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. 

Naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinės vertės (jei tokios numatomos) nurodoma 

kiekvieno turto vieneto ar jo sudedamajai daliai individualiai analitinėse ilgalaikio turto apskaitos 

kortelėse. 

UAB „Skuodo vandenys“ ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina, vėliau gali būti apskaitomas vienu iš šių būdų: 

1. įsigijimo savikaina; 

2. perkainota verte; 

3. tikrąja verte. 

Atskiroms turto grupėms gali būti taikomi skirtingi apskaitos būdai. 

Pasirinkus įsigijimo savikainos būdą, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo 

savikaina, finansinėse ataskaitose parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir jo 

vertės sumažėjimą. 

Parengus ilgalaikį materialųjį turtą naudoti, jo nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito 

mėnesio 1 dienos. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 

dienos, kai jis nurašomas, perleidžiamas ar kitaip perduodamas, kai turtas nustoja būti naudojamas 

arba kai visa naudojamo ilgalaikio turto vertė (atėmus likvidacinę vertę) perkeliama į prekių, 

produkcijos, paslaugų savikainą. 

UAB „Skuodo vandenys“ nusidėvėjimas neskaičiuojamas nebaigtai statybai. 
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Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje 

priklauso nuo tų darbų rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ir (arba) remontas 

nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių darbų vertė 

pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar remonto atvejais 

padidinama turto įsigijimo savikaina. Jei UAB „Skuodo vandenys“ apskaitoje įregistruotas ilgalaikis 

materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui požymių, jis 

nurašomas. Perleidus UAB „Skuodo vandenys“ ilgalaikį materialųjį turtą, pelno (nuostolių) 

ataskaitoje parodomas šio turto perleidimo rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš pajamų, uždirbtų 

perleidus turtą, atimant parduoto turto likutinę vertę ir visas su perleidimu susijusias išlaidas. 

Bendrovė įsigytam ilgalaikiam turtui taiko tokius ilgalaikio materialaus turto naudojimo 

laikotarpius, kurie patvirtinti vadovo įsakymu 2019 m. kovo 27 d. Nr. V1-33 
 

Turto rūšis                                  Metai                                                 Vertė Eur 

 
Gamybiniai pastatai 
Administracinis pastatas 
Statiniai( valymo įrenginiai (su pamatu), vandens 
gerinimo įrenginiai (su pamatu), gręžiniai ir kt. 

Vandentiekio tinklai                                                                 
Nuotekų tinklai 
Mašinos ir įrengimai: 
siurbliai, dažnio keitikliai 
darbo mašinos, staklės, sklendės, centrifugos ir kt. 
Lengvieji automobiliai 
Krovininiai automobiliai ir spec. mašinos 
Priekabos 
Kita įranga, prietaisai, įrankiai, įrengimai ir kt.: 
 baldai 
 kompiuterinė technika ir ryšių priemonės 
 kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės 
 buitinė technika 
Kiti įrenginiai ir įrankiai(skaitikliai,įrankiai ir priet.) 
Nematerialus turtas 
 

 
       50                                             500,00 
       80                                             500,00 
       30                                             500,00 
 
       50                                             500,00 
       50                                             500,00 
                                                     
         5                                             200,00 
       10                                             200,00 
       10                                             500,00 
       10                                             500,00 
        4                                              300,00 
                                                     
       10                                             100,00 
        5                                              100,00 
        5                                              100,00 
        5                                              100,00 
        6                                                80,00 
        3                                                50,00 

 

Ilgalaikis finansinis turtas 

Finansinis turtas apskaitoje turi būti registruojamas tik tada, kai UAB „Skuodo vandenys“ 

gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Planuojami 

sandoriai, gautos garantijos ir laidavimai įmonės turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio 

turto apibrėžimo. 

UAB „Skuodo vandenys“ ilgalaikio finansinio turto neturi. 

UAB „Skuodo vandenys“ investicijų į kitų įmonių akcijas neturi. 

 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas 

Jeigu turto balansinė vertė yra mažesnė ar įsipareigojimo balansinė vertė yra didesnė už jo 

mokesčio bazę, susidaro įskaitomieji laikinieji skirtumai, dėl kurių atsiranda atidėtojo mokesčio 

turtas. Įskaitomieji laikinieji skirtumai – tai laikinieji skirtumai, dėl kurių būsimaisiais ataskaitiniais 

laikotarpiais apmokestinamasis pelnas bus mažesnis už apskaitinį (mokestiniai nuostoliai bus didesni 

už apskaitinius). Pagal VAS 24-ojo standarto nuostatas mažoms įmonėms atidėtojo pelno mokesčio 

apskaičiavimas ir atvaizdavimas finansinėje atskaitomybėje nėra privalomas, todėl UAB „Skuodo 

vandenys“ atidėtąjį pelno mokesčio turtą neįtraukia į finansinę atskaitomybę. 
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Atsargos 

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines 

ataskaitas – įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant 

į tai, kuri iš jų yra mažesnė. Visų atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma 

ir visi atsargų nuostoliai turi būti pripažįstami to laikotarpio, kuriuo buvo atliekami nukainojimai ir 

(ar) susidarė nuostoliai, sąnaudomis. 

Bet kokio atsargų nukainojimo atstatymo, atliekamo dėl grynosios galimo realizavimo vertės 

augimo, suma turi būti mažinamos to laikotarpio sąnaudos. 

UAB „Skuodo vandenys“ taikomi šie atsargų įkainojimo būdai: 

 
Grupė Įkainojimo būdas Atsargos tipas 

Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės FIFO Prekė 

Pirktos prekės, skirtos perparduoti FIFO Prekė 

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti FIFO Prekė 

Kitos atsargos FIFO Prekė 

 

Gautinos sumos 

UAB „Skuodo vandenys“ gautinos sumos skirstomos į ilgalaikes ir trumpalaikes. 

Per vienerius metus gautinos sumos mažinamos abejotinų skolų sumomis, taip 

apskaičiuojant gautinų sumų grynąją vertę ir pripažįstant ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. 

Abejotinos per vienerius metus gautinos sumos kaupiamos kontrarinėje sąskaitoje. Abejotinų skolų 

sąnaudos įtraukiamos į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolių) ataskaitą. 

UAB „Skuodo vandenys“ nustato tokią per vienerius metus gautinų sumų priskyrimo 

abejotinoms skoloms ir nurašymo tvarką: 

Finansinių metų pabaigoje įvertinamos pirkėjų skolos bei patikrinama, ar nėra prielaidų, kad 

skolos gali būti pripažįstamos abejotinomis. Kriterijai, kiuriais remiantis skola ar jos dalis gali būti 

pripažįstama abejotina:  

1. jeigu pirkėjas skolos negrąžina praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų 

atsiradimo užfiksavimo apskaitos dokumentuose;  

2. jeigu skolininkas yra miręs ar paskelbtas mirusiu;  

3. jeigu skolininkas yra likviduotas;  

4. jeigu skolininkas yra bankrutavęs.  

Jeigu skola atitinka bent vieną šių kriterijų, reikia nustatyti tikėtiną atgautiną sumą ir įvertinti 

turimus dokumentus ir atliktus veiksmus, patvirtinančius pastangas skolą susigrąžinti, pagal UAB 

„Skuodo vandenys“ patvirtiną skolų išieškojimo tvarką. Tik įvertinus surinktą informaciją galima 

pripažinti skolas abejotinomis ir finansinėje apskaitoje registruoti abejotinų skolų sąnaudas. 

Mokesčių mažinimo tikslais abejotinos pirkėjų skolos pripažįstamos beviltiškomis, vadovaujantis LR 

finansų ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 40 patvirtintomis „Skolų beviltiškumo bei 

pastangų susigrąžinti šias skolas įrodymo ir beviltiškų skolų sumų apskaičiavimo taisyklėmis“. 

 

Pelno paskirstymas 

Per ataskaitinį laikotarpį uždirbtas grynasis pelnas (nuostolis), likęs atskaičius visus 

mokesčius, turi būti paskirstytas valdybos susirinkime, kai tvirtinamas metinių finansinių ataskaitų 

rinkinys. 

Pelno paskirstymas UAB „Skuodo vandenys“ apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai 

priima sprendimą pelną paskirstyti, t. y. valdybos susirinkimo dieną, neatsižvelgiant į tai, kada jis 

buvo uždirbtas. 
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Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

Nepaskirstytojo pelno mažinimas registruojamas apskaitoje, kai: 

1. registruojami ataskaitinio laikotarpio nuostoliai; 

2. savininkams priėmus sprendimą paskirstyti pelną; 

3. pardavus savas akcijas mažesne kaina nei jos buvo supirktos; 

4. registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; 

5. registruojant išlaidų, tiesiogiai priskiriamų akcijų išleidimui, sumos dalį, viršijančią su 

ta emisija susijusių akcijų priedų sumą; 

6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais. 

Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną 

paskirstyti, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. 

Nepaskirstytojo pelno didinimas registruojamas apskaitoje, kai: 

1. registruojamas ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas; 

2. priėmus sprendimą mažinti arba panaikinti anksčiau sudarytus rezervus; 

3. pardavus savas akcijas didesne kaina nei jos buvo supirktos; 

4. registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; 

5. perkainojimo rezervo sumą, kuri priskiriama perkainoto turto nudėvėtai daliai; 

6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais. 

Nepaskirstytųjų nuostolių mažinimas registruojamas apskaitoje, kai: 

1. registruojamas ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas; 

2. gavus savininkų įnašus nuostoliams padengti; 

3. priėmus sprendimą padengti nuostolius iš rezervų ar nuostolių suma mažinant įstatinį 

kapitalą; 

4. registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; 

5. perkainojimo rezervo sumą, kuri priskiriama perkainoto turto nudėvėtai daliai. 

Nepaskirstytųjų nuostolių didinimas registruojamas apskaitoje, kai: 

1. registruojami ataskaitinio laikotarpio nuostoliai; 

2. registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą; 

3. išlaidų, tiesiogiai priskiriamų akcijų išleidimui, sumos dalis viršija akcijų priedų 

straipsnio sumą. 

 

Dotacijos ir subsidijos 

UAB „Skuodo vandenys“ apskaitoje pripažįstamos šios dotacijų rūšys: 

1. Su turtu susijusios dotacijos. Jos gaunamos ilgalaikiu turtu arba skiriamos ilgalaikiam 

turtui pirkti, statyti ar kitaip įsigyti. Teikiant tokias dotacijas, gali būti nustatoma ir papildomų sąlygų, 

susijusių su turto rūšimi, vieta ar laiku, per kurį turtas turi būti įsigyjamas arba išlaikomas. 

2. Su pajamomis susijusios dotacijos. Jos teikiamos sąnaudoms ir negautoms pajamoms 

kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, nepriskirtinos su turtu susijusioms dotacijoms. Dotacijų 

apskaita tvarkoma kaupimo principu, t. y. dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais 

laikotarpiais, kuriais patiriamos su jomis susijusios sąnaudos. 

Jeigu dotacijos gavėjas atitinka dotacijos suteikimo sąlygas, tačiau nėra įrodymų, kad 

dotacija arba jos dalis bus teikiama, tokia dotacija arba jos dalis apskaitoje registruojama, kai 

gaunama. Apskaitoje registruojant dotacijos grąžinimą, yra mažinama nepanaudotos dotacijos suma. 

Jei grąžinama dotacijos suma viršija nepanaudotos dotacijos likutį, tai perviršio suma yra parodoma 

pelno (nuostolių) ataskaitos sąnaudų straipsnyje. 

 

Įsipareigojimai 

UAB „Skuodo vandenys“ įsipareigojimas pripažįstamas apskaitoje ir parodomas balanse 

tada ir tik tada, kai ji įgyja prievoles, kurios turės būti įvykdytos. Planuojami sandoriai, suteiktos 

garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka 

įsipareigojimo apibrėžimo. 
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UAB „Skuodo vandenys“ įsipareigojimai skirstomi į finansinius ir nefinansinius. 

Balanse įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. 

Pirmą kartą pripažindama įsipareigojimą, UAB „Skuodo vandenys“ turi įvertinti jį 

savikaina, t. y. gauto turto ar paslaugų verte. Sudarant finansinę atskaitomybę nefinansiniai 

įsipareigojimai įvertinami savikaina. Kiekvieną kartą sudarant finansines ataskaitas, finansiniai 

įsipareigojimai (išskyrus trumpalaikius, kurie nesusiję su rinkos kainomis) vertinami: 

1. tikrąja verte (susiję su rinkos kainomis); 

2. amortizuota savikaina (kiti finansiniai įsipareigojimai). 

 

Pajamos 

UAB „Skuodo vandenys“ apskaitoje pajamos pripažįstamos, registruojamos ir pelno 

(nuostolių) ataskaitoje parodomos, kai atitinka pajamų apibrėžimą ir galima patikimai nustatyti jų 

vertę. Apskaitoje pajamos registruojamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais. 

Vadovaujantis kaupimo principu, pajamos apskaitoje pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, 

neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamos įvertinamos tikrąja verte atsižvelgiant į suteiktas ir 

numatomas nuolaidas bei parduotų prekių grąžinimą ir nukainojimą. 

Pajamos - tai UAB „Skuodo vandenys“ ekonominės naudos padidėjimas per ataskaitinį 

laikotarpį, t. y. UAB „Skuodo vandenys“ turto naudojimo, pardavimo, perleidimo, vertės padidėjimas 

arba įsipareigojimų sumažėjimas, kai dėl to padidėja nuosavas kapitalas, išskyrus papildomus 

savininkų įnašus. 

Pajamomis laikomas tik UAB „Skuodo vandenys“ ekonominės naudos padidėjimas. 

Pajamomis nepripažįstamas pridėtinės vertės mokestis ir kitos trečiųjų asmenų vardu surinktos 

sumos, nes jos neduoda UAB „Skuodo vandenys“ ekonominės naudos ir nedidina nuosavo kapitalo. 

Pajamas uždirbanti UAB „Skuodo vandenys“ veikla, kuri paprastai susijusi su darbų 

atlikimu klientui, vadinama paslaugomis. Paslaugų teikimo pajamos, atsižvelgiant į tai, ar paslaugų 

teikimo rezultatas gali būti patikimai įvertintas ar ne, UAB „Skuodo vandenys“ pripažįstamos 

skirtingais būdais. 

Pajamos pripažįstamos tik tais atvejais, kai suteikus paslaugas tikimasi gauti ekonominės 

naudos. Tačiau, jeigu kyla abejonių, ar bus gauta jau į pajamas įtraukta suma, skola, kurios nesitikima 

gauti, įtraukiama į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas neatsižvelgiant į tai, kurį laikotarpį (ankstesnį ar 

ataskaitinį) pajamos buvo pripažintos. 

 

Sąnaudos 

UAB „Skuodo vandenys“ sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas dėl UAB 

„Skuodo vandenys“ turto sunaudojimo, pardavimo, netekimo, vertės sumažėjimo ir prisiimtų 

įsipareigojimų per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapitalas, išskyrus tiesioginį jo 

mažinimą. 

Sąnaudos, patirtos uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos UAB „Skuodo 

vandenys“ apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose pagal kaupimo ir palyginimo principus. 

Sąnaudos, vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje pripažįstamos tada, kai faktiškai patiriamos, 

neatsižvelgiant į pinigų išmokėjimą. 

UAB „Skuodo vandenys“ paslaugų teikimo sąnaudomis pripažįstama tik išlaidų dalis 

(sunaudotos žaliavos, medžiagos, komplektuojamieji gaminiai bei kitas trumpalaikis turtas, darbo 

užmokesčio sąnaudos, teikiant paslaugas naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 

sąnaudos, trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų ir panašios sąnaudos), susijusi su paslaugų teikimo 

pajamomis. Paslaugų teikimo sąnaudos turi būti pripažintos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo 

pripažintos ir pajamos už suteiktas paslaugas. 

Avansai, sumokėti tiekėjams, ir ateinančių laikotarpių sąnaudos apskaitoje rodomi kaip 

turtas. Sąnaudos šiuo atveju pripažįstamos tik suteikus paslaugas. 
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Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas 

Įsipareigojimai, kurie neatitinka įsipareigojimų ir bendrųjų atidėjinių pripažinimo požymių, 

vadinami neapibrėžtaisiais. Tai būsimieji įsipareigojimai, kurių gali atsirasti dėl praeities įvykių ir 

kuriuos gali patvirtinti arba paneigti nevisiškai UAB „Skuodo vandenys“ kontroliuojami neapibrėžti 

būsimieji įvykiai arba dėl praeities įvykių atsiradę esami įsipareigojimai. Neapibrėžtieji 

įsipareigojimai nei pelno (nuostolių) ataskaitoje, nei balanse nerodomi. 

Neapibrėžtasis turtas paprastai yra toks turtas, kuris dėl UAB „Skuodo vandenys“ 

nekontroliuojamų įvykių gali priklausyti UAB „Skuodo vandenys“ ir teikti jai ekonominės naudos 

(pavyzdžiui, vyksta teismo procesas dėl turto, kuris gali atitekti UAB „Skuodo vandenys“). 

Neapibrėžtasis turtas balanse nerodomas, kol neaišku, ar jis duos UAB „Skuodo vandenys“ 

ekonominės naudos. Kai įsitikinama, kad neapibrėžtasis turtas tikrai duos ekonominės naudos, šis 

turtas ir su juo susijusios pajamos bei sąnaudos turi būti parodomos to laikotarpio balanse ir pelno 

(nuostolių) ataskaitoje. 

 

Poataskaitiniai įvykiai 

Atsižvelgiant į svarbius poataskaitinius įvykius, UAB „Skuodo vandenys“ finansinės 

ataskaitos gali būti koreguojamos. Finansinės ataskaitos turi būti koreguojamos, jei poataskaitiniai 

įvykiai daro tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims. 

Kai poataskaitiniai įvykiai neturi įtakos įmonės paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos 

finansinei būklei ar veiklos rezultatams, finansinės ataskaitos nekoreguojamos. 

 

Susiję asmenys 

 Su UAB „Skuodo vandenys“ susiję juridiniai asmenys yra Skuodo rajono savivaldybės 

administracijai pavaldžios įstaigos ir įmonės, kurių akcininkė yra Skuodo rajono savivaldybė.  

 

Apskaitos politikos keitimo poveikis 

Apskaitos politikos pakeitimo 2020 m. nebuvo. 

 

Pastabos  

BALANSAS 

P01. Ilgalaikis nematerialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir apskaičiuota 

ilgalaikio nematerialaus turto nusidėvėjimo:  (Eur) 

Rodikliai Programinė įranga 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje 
5267 

    

 Įsigijimo savikaina   

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 21350 

  Finansinių metų pokyčiai:   

  –  turto įsigijimas 104 

  –  perleistas ir nurašytas turtas (-)  5000 

    

  Finansinių metų pabaigoje 16454 
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 Nusidėvėjimas   

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje 16084 

  Finansinių metų pokyčiai:   

  –  finansinių metų nusidėvėjimas 3002 

  
–   kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas 

(-) 
4999 

    

  Finansinių metų pabaigoje 14086 

 Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje  2368 

                                                                                          

           

Naudojamas nusidėvėjęs  ilgalaikis nematerialusis turtas 

Turto grupės pavadinimas 
Įsigijimo savikaina 

(Eur) 

    

Programinė įranga 8386 

 

 

P02. Ilgalaikis materialusis turtas. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta ir apskaičiuota 

ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo:                 (Eur) 

 

 

 

 

Per ataskaitinį laikotarpį pasigaminta ilgalaikio turto už 43532,52 Eur, iš jo už 33400 Eur 

nutiesta naujų nuotekų vamzdynų ir tvora už 2634,51 Eur. (Pastatai ir statiniai grupė), pasigaminta 

įrengimų už 7498,01 Eur.  

 

10196040 103769 32507 19013 2172 10353501

12762714 194229 236392 49168 2172 13244675

–  turto įsigijimas 47531 22328 7599 10833 81588 169879

–  perleistas ir nurašytas turtas (-) 184447 12591 2304

–  perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-) 57037 57037

12625798 203966 243991 57697 26723 13158175

2566674 11534 203885 30155 2812248

–  finansinių metų nusidėvėjimas 271362 87057 4272 3876 366567

–
  kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 

turto nusidėvėjimas (-)

2838036 98591 208157 34031 0 3178815

9787762 105375 35834 23666 26723 9979360

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje

Iš viso

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų pabaigoje

 Įsigijimo savikaina

  Praėjusių finansinių metų pabaigoje

  Finansinių metų pokyčiai:

Rodikliai Pastatai ir statiniai
Mašinos ir 

įrengimai

Transporto 

priemonės 

Kita įranga, 

prietaisai, 

įrankiai 

Nebaigta 

statyba 

  Finansinių metų pabaigoje

 Nusidėvėjimas

  Finansinių metų pokyčiai:

  Finansinių metų pabaigoje

 Likutinė vertė finansinių metų pabaigoje 
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Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas 

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina (Eur) 

Pastatai ir statiniai 160836 

Mašinos ir įrengimai 43447 

Transporto priemonės  196888 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai  13972 

Iš viso: 415143 

 

Įkeistas ilgalaikis materialusis turtas 

Bendrovė 2009 m. paimdama ilgalaikę paskolą iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

įkeitė nekilnojamąjį turtą - vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklus Skuodo senamiestyje, kurių 

pradinė vertė 2872320 Eur. 
 

Įkeisto turto pavadinimas Likutinė vertė Įkeitimo datos pabaiga 

Vandentiekio tinklai, ilgis 4275.28 m 694265 2034.03.15 

Buitinių nuotekų tinklai, ilgis 6251,25 m 1526996 2034.03.15 

  Viso bankui įkeisto turto likutinė vertė 2019-12-31 2221261  

 

P03. Žaliavos. Ataskaitinio laikotarpio medžiagų ir kuro likučių pokyčiai Eur : 

Atsargos Likutis 

2020-12-31 

Likutis 

2019-12-31 

Medžiagos ir atsarginės dalys 2705 2084 

Kuras  3658 3993 

Iš viso: 6363 6077 

 

P04. Pirkėjų skolos ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje Eur: 

 

Pirkėjų skolos 
Likutis  

2020-12-31 

Likutis   

2019-12-31 

Už vandenį, nuotekas ir lietaus kanalizaciją 86148 87934 

Už kitas paslaugas 5529 6168 

Už Sveikatos ir higienos centro paslaugas 0 0 

Abejotinos skolos -4883 -6335 

Iš viso: 86794 87767 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atlikus pirkėjų gautinų sumų vertinimą, nustatyta tikėtinų 

abejotinų gautinų sumų už vandenį, nuotekas ir lietaus nuotekas, kurių mokėjimo terminas praleistas 

daugiau nei 12 mėn. už 4883 Eur. sumažėjo 1452 Eur. 

P05. Kitų gautinų sumų pokyčiai atskaitiniu laikotarpiu Eur: 

 Likutis  

2020-12-31 

Likutis   

2019-12-31 

Gautina suma iš valstybės biudžeto 875 875 

Gautinos dotacijos  1306 1603 

Iš atskaitingų asmenų  16  

Iš viso: 2197 2478 

Gautinas dotacijos – tai iš Užimtumo tarnybos prie SADM gautina suma darbo užmokesčiui 

kompensuoti kuri ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 2309,64 Eur. ir mūsų skola Skuodo rajono 

savivaldybės administracijai už permokėtas dotacijas -1003,32 Eur.  

P06. Pinigai ir pinigų ekvivalentai  

Pinigai yra atvaizduoti nominalia verte, likutis susideda iš Eur: 
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 Likutis  

2020-12-31 

Likutis   

2019-12-31 

Atsiskaitomoji sąskaita  17538 73835 

Pinigai kelyje 2371 3438 

Iš viso: 19909 77273 

 

P07. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų struktūra ir dinamika, Eur: 

 

Straipsniai 

Likutis  

2020-12-31 

Likutis   

2019-12-31 

Laikraščių prenumeratos sąnaudos 0 0 

Turto draudimo sąnaudos 392 452 

Reklamos sąnaudos 181 60 

Transporto garantinio aptarnavimo paslaugos 360 493 

Iš viso: 933 1005 

 

P08. Nuosavas kapitalas sudaro 2814393 Eur. Palyginus su 2019 m. gruodžio 31 d., dėl per 

ataskaitinį laikotarpį gauto nuostolio, nuosavas kapitalas sumažėjo 89072 Eur. Bendrovės įstatinis 

kapitalas didintas nebuvo ir struktūra išliko tokia pati: 

 

Rodikliai Akcijų skaičius Suma (Eur) 

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų 

pabaigoje 

  

1. Pagal akcijų rūšis   

1.1. Paprastosios akcijos 4098177 4098177 

1.2. Privilegijuotosios akcijos   

1.3. Darbuotojų akcijos   

1.4. Specialiosios akcijos   

1.5. Kitos akcijos   

Iš viso: 4098177 4098177 

 

P09. Dotacijos, subsidijos. Per ataskaitinį laikotarpį iš Skuodo rajono savivaldybės gauta ir 

panaudota 25800 Eur dotacijų Higienos sveikatingumo centro sąnaudoms kompensuoti, 32000 Eur 

dotacijų nuotekų trasoms nutiesti Liepų g. Mosėdyje ir Gėlių g. Skuode, 25000 Eur Skuodo vandens 

nugeležinimo stoties kapitaliniam remontui, 2644 Eur. HSC pastato pagerinimui, už 8853 Eur. Buvo 

perduoti vandens gręžiniai,  

Iš Užimtumo tarnybos prie LR SADM gauta ir panaudota 5376,41 Eur dotacijų darbo 

užmokesčiui kompensuoti.  

Apskaičiavus ilgalaikio turto įsigyto už Savivaldybės, Europos sąjungos ir LR biudžeto lėšas 

ilgalaikio turto nusidėvėjimą, panaudota 173936,04 Eur ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais gautų 

dotacijų.   

                                                                  (Eur)         

Eil. 

Nr. 

Išlaidų objekto 

pavadinimas 

Gautų 

dotacijų 

likutis 

2019-12-

31 

Gautos 

dotacijo

s   

Dotacijos 

sumažinusios 

sąnaudas 

(amortizacija

) 

Dotacijos 

mažinančios 

veiklos 

sąnaudas 

IMT 

įsigyto iš 

dotacijų 

nurašyma

s  

Dotacijos 

grąžinima

s 

Gautų 

dotacijų 

likutis 

2020-12-

31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Skuodo raj. 

savivaldybės 

dotacijų lėšos  561411 94297 9354 209587 933 0 435834 

1.1

. 

Ilgalaikio turo 

įsigijimui ir plėtrai 561411 68497 9354 183787 933 0 435834 

1.2

. 

Higienos ir 

Sveikatingumo 0 25800  25800   0 
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nuostoliams 

padengti 

1.3

. 

Tvenkinių valymo  

išlaidoms padengti 0      0 

2. 

Europos Sąjungos 

dotacijų lėšos 6161352 0 164583 0 0 0 5996769 

2.1

. 

Susijusios su 

ilgalaikiu turtu 

(investiciniams 

projektams) 6161352  164583    5996769 

3. 

Užimtumo 

tarnybos prie LR 

SADM dotacijų 

lėšos 0 5377 0 5377 0 0 0 

3.1

. 

Darbo užmokesčio 

subsidija už 

įdarbintus asmenis 0 5377  5377   0 

Iš viso: 6722763 73874 173937 189164 933 0 6432603 

 

 

P10. Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai.  

 

Bendrovė iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra gavusi 699795 Eur paskolą  su 

1,097 % metinių palūkanų investicijų projektui „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Skuode 2 dalis“ 

finansuoti (paskolos sutartis  2009 m. lapkričio 30 d. Nr. 596 ). Paskola pradėta grąžinti nuo 2016 m. 

kovo 15 d.  lygiomis dalimis kiekvienais metais iki 2034 m. kovo 15 d. 

 Investicijų projektui „Geriamojo vandens ir nuotekų tinklų tvarkymo rekonstrukcija ir plėtra 

Skuodo rajone (Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir Ylakių gyv.) bendrovė gavo paskolą iš LR 

Finansų ministerijos 304651,30 Eur  (paskolos sutartis 2012 m. liepos 20 d. Nr.777) su (3,36 % iki 

2020 gruodžio 12 d.) nuo 2020 gruodžio 13 d. 0,12 procento metine palūkanų norma. Pastarosios 

paskolos finansavimui Skuodo rajono savivaldybės taryba 2011 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T9-

222 suteikė garantiją 314888 Eur suma. Paskola pradėta grąžinti nuo 2017 m. gruodžio 1 d.  

Ilgalaikių įsipareigojimų dinamika per ataskaitinį laikotarpį: 

 (Eur) 

 
Įsipareigojimų grupė 2019-12-31 2020-12-31 Pokytis % Mokėtina 

suma 2021 m. 

Mokėtina suma 

2022 m. 

Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai: 

LR Finmin paskola Nr. 596 515639 478807 8 % 36831 36831 

LR Finmin paskola Nr. 777 240514 224480 7 % 16034 16034 

Kitos mokėtinos sumos ir 

ilgalaikiai įsipareigojimai iš 

viso: 

756153 703287 8 % 52865 52865 

 

 

P11. Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai: 

                                                                                                      (Eur) 

Trumpalaikiai įsipareigojimai 
Likutis  Likutis 

2020-12-31 2019-12-31 

Finansinių skolų palūkanos 4778 6208 

Lizingo įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0 5952 

Kitų finansinių skolų einamųjų metų dalis 52866 52866 

Įsipareigojimai tiekėjams 33526 30603 

Atostoginių kaupimai 33981 28887 

Sodros kaupimai 1013 537 



13 

 

Mokėtinas PVM 1750 8906 

Nekilnojamo turto mokestis 333 299 

Aplinkos teršimo mokestis 1860 1489 

Gamtos išteklių mokestis 5582 5436 

Kiti mokesčiai 0 0 

Iš pirkėjų gauti avansai 4387 3182 

Kitos sukauptos sąnaudos 32 27 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 7685 6852 

Iš viso:  147793 151243 

 

  

PELNO NUOSTOLIO ATASKAITA 

 

P12. 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrasis pelnas sumažėjo 50 642 Eur. Pradavimo pajamos  

ataskaitiniu laikotarpiu buvo 3381 Eur didesnės nei 2019 m. tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu. 

Sumažėjo tik pajamos už paviršinių nuotekų tvarkymą. Nuotekų surinkimas asenizacine mašina 

pajamos nuo 2020 m. perkeltos į kitą veiklą 13475 Eur.  

                                                                                                                           (Eur) 

  

Pardavimo pajamos 2020-12-31 2019-12-31 

Geriamojo vandens tiekimas 240198 238722 

Nuotekų surinkimas ir valymas 322370 310484 

Nuotekų surinkimas asenizacine mašina - 11203 

Paviršinių nuotekų tvarkymas 17650 19293 

Pardavimo kaina 84546 81681 

Iš viso: 664764 661383 

 

Pardavimo savikaina ataskaitiniu laikotarpiu buvo 54023 Eur didesnė nei 2019 m. tuo pačiu 

ataskaitiniu laikotarpiu. Savikainos pokyčiai ataskaitiniu laikotarpiu: 

Pradavimo savikaina 2020-12-31 2019-12-31 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 124984 123029 

Remonto ir eksploatacinių medžiagų sąnaudos 59784 37289 

Kuro sąnaudos 25444 26322 

Elektros energijos ir šilumos sąnaudos 100569 97347 

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 203631 180993 

Laboratorinių paslaugų tyrimų sąnaudos 13341 10296 

Kitos sąnaudos 7481 7120 

Taršos ir gamtos išteklių mokesčių sąnaudos 24467 23252 

Iš viso: (Eur): 559671 505648 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu pardavimo sąnaudose liko tik tos sąnaudos, kurios yra susijusios 

apskaitos prietaisų įsigijimu, įrengimų, eksploatavimo mokesčiu.  

Pardavimo sąnaudos ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo 68374 Eur.  
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Ataskaitiniu laikotarpiu pardavimo tarnyboje liko tik 2 darbuotojai, kurių sąnaudos įtrauktos 

į pardavimo sąnaudas. Sąskaitų pateikimo, pašto sąnaudos, gyventojų įmokų surinkimo sąnaudos  

priskiriamos prie bendrųjų ir administracinių sąnaudų.  

 
Pardavimo sąnaudos 2020-12-31 2019-12-31 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 884 3147 

Remonto ir eksploatacijos medžiagų sąnaudos 19036 27059 

Kuro sąnaudos 2341 1826 

Elektros energijos ir šilumos sąnaudos 23 585 

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 21710 53872 

Sąskaitų pateikimo, pašto ir skelbimų sąnaudos 1200 17760 

Gyventojų įmokų surinkimo sąnaudos 0 4096 

Kitos sąnaudos 873 6096 

Iš viso (Eur):  46067 114441 

 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos palyginti su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

padidėjo 79853 Eur, daugiausia dėl kitų sąnaudų (transporto paslaugų, kompensacijos darbuotojams 

už lauko priedus, kitos išmokos darbuotojams, gyventojų įmokų administravimo sąnaudos), darbo 

užmokesčio ir paslaugas pagal sutartis.  

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2020-12-31 2019-12-31 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 3064 5225 

Kanceliarinės, pašto sąnaudos 1032 674 

Draudimo sąnaudos 1321 1343 

Kitos sąnaudos 32568 3622 

Audito sąnaudos 1462 2066 

Abejotinų skolų sąnaudos -1315 -718 

Remonto paslaugų sąnaudos 1376 2125 

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos 129843 85790 

Elektros energija 866 644 

Šilumos energija 1126 776 

Paslaugos pagal sutartis 13324 5218 

Bankų paslaugos 811 417 

Telekomunikacijų paslaugos 2126 1196 

Veiklos mokesčiai 4316 3967 

Medžiagos 1086 807 

Iš viso (Eur):  193006 113153 

 

Kitos veiklos rezultatas 11193 Eur didesnis už praėjusį ataskaitinį laikotarpį buvusį, tačiau 

būtina pabrėžti, jog per ataskaitinį laikotarpį pagal 2020 m. kovo 13 d. sutartį Nr. R5-270 iš Skuodo 

rajono savivaldybės administracijos buvo gauta 25800 Eur dotacija Higienos ir sveikatingumo centro 

(toliau – HSC) nuostoliams  padengti, nes HSC metinės pajamos sudarė 13926 Eur, o sąnaudos – 

44023 Eur. Minėtos dotacijos lėšomis buvo 22263 Eur sumažintos darbo užmokesčio sąnaudos, 2324 
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Eur padengtos elektros energijos sąnaudos, 803 Eur medžiagos, 411 Eur kitos sąnaudos. Bendra kitos 

veiklos suvestinė: 

 

Kitos veiklos rezultatai 2020-12-31 2019-12-31 

Parduotų  prekių pajamos 10073 
6698 

Atliktų darbų pajamos 25365 
27819 

Nuomos pajamos 16828 16118 

Higienos ir sveikatingumo centro paslaugų pajamos 13856 
35137 

Higienos ir sveikatingumo centro prekybos pajamos 70 
350 

Vandens telkinių valymo paslaugų pajamos 5132 
4481 

Ilgalaikio turto pardavimo pajamos 132 700,00 

Nuotekų transportavimo asenizacinėmis transporto 

priemonėmis pajamos 

13475 0 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos -1095 
-1077 

Remonto ir eksploatacijos medžiagų sąnaudos -1286 
-5279 

Šilumos energijos sąnaudos -3319 
-5303 

Elektros energijos sąnaudos -1389 
-1282 

Darbo užmokesčio ir soc. draudimo sąnaudos -8922 -20853 

Trečiųjų asmenų suteiktų paslaugų sąnaudos -2857 -2312 

Kitos sąnaudos -1835 -4337 

Parduotų  prekių savikaina -7825 -5660 

Iš viso (Eur): 56403 
45210 

 

 

Per ataskaitinį laikotarpį gauta 338 Eur mažiau baudų ir delspinigių pajamų nei praėjusį 

ataskaitinį laikotarpį, patirtos 5828 Eur mažesnės palūkanų ir delspinigių sąnaudos dėl sumažėjusių 

palūkanų.  

P13. 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės nuostolis buvo 89073 Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu 

2019 m. buvo gautas 43634 Eur nuostolis. 

 

Informacija apie vadovaujančius darbuotojus 

Bendrovės pagrindiniai vadovaujantieji darbuotojai yra bendrovės direktorius, vyriausiasis 

inžinierius ir vyriausioji finansininkė. Per ataskaitinį laikotarpį šiems asmenims buvo priskaičiuota 

72871 Eur darbo užmokesčio ir nuo šios sumos apskaičiuota ir sumokėta 1289 Eur. darbdavio soc. 

draudimo įmokų.  

 

Sandoriai su susijusiomis šalimis 

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali 

daryti reikšmingą įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Su Bendrove susijusios 

šalys ir sandoriai su jomis per finansinius metus nėra reikšmingi: 

 

Susijusių šalių pavadinimas 

Pirkimai per 

laikotarpį 

2020-01-01-

2020-12-31 

Pardavimai per 

laikotarpį 

2020-01-01-

2020-12-31 

Gautinos 

sumos 

2020-12-31 

Mokėtinos 

sumos 

2020-12-31 




