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Ataskaita apie faktinius pastebėjimus
UAB „Kretingos vandenys“ Vadovybei ir Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (toliau –Taryba).
Mes atlikome su jumis sutartas procedūras (sutarties pasirašymo data 2021 m. gegužės 20 d.), kurios
išvardytos žemiau, dėl UAB „Kretingos vandenys“ (toliau – Įmonė) reguliuojamosios veiklos ataskaitų už
laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. gruodžio 31 d. Šią užduotį mes atlikome vadovaudamiesi Lietuvos
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu, Tarptautiniais susijusių paslaugų standartais, taikomais
sutartų procedūrų užduotims ir Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros technine užduotimi. Užduoties
tikslas - atlikti sutartas procedūras, kurių rezultatus Taryba naudotų vertinant ar Įmonės reguliuojamosios
veiklos ataskaitose (toliau – RVA) teikiami duomenys atitinka Tarybos nustatytus reikalavimus.
Mes patvirtiname, kad esame nepriklausomi nuo Įmonės vadovaujantis Tarptautinių buhalterių etikos
standartų valdybos Buhalterių profesionalų etikos kodeksu (toliau – TBESV kodeksas) ir LR finansinių
ataskaitų audito įstatymo reikalavimais, taikomais atliekant RVA patikros sutartas procedūras. Taip pat
laikomės kitų TBESV kodekse bei LR finansinių ataskaitų audito įstatyme nustatytų etikos reikalavimų.
Mes atlikome procedūras, kurios pateikiamos toliau, ir teikiame savo pastebėjimus:
1

Pirminė ataskaitinio laikotarpio duomenų peržiūra (RVA 9.1 priedas)
1.1.1. Ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių duomenų palyginimas
Procedūra: kiekvienos paslaugos lygmeniu palyginti 2021 m. pajamas ir sąnaudas (pagal sąnaudų
grupes) su atitinkamais praėjusio 2020 m. duomenimis.
KPMG komentaras: Įmonės paaiškinimai, detalizuojantys reikšmingų (>20 proc., bet ne mažesnių nei
1 000 EUR) pajamų ir sąnaudų pokyčių priežastis, pateikiami Priede 1.
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Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (IMNT) tikrinimas (RVA 9.2 priedas)
2.1.1. Reguliavimo apskaitos sistemos turto sąrašo pilnumo ir tikslumo patikrinimas
a) Procedūra: patikrinti, ar bendra materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo vertė, sukaupto ir metinio
nusidėvėjimo suma bei kiekvienos nepaskirstomo turto kategorijos įsigijimo savikaina 2021 m.
gruodžio 31 d. reguliavimo sistemos (toliau – RAS) turto sąraše sutampa su 2021 m. RVA informacija.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
b) Procedūra: patikrinti, ar materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo savikaina 2021 m. gruodžio 31 d.
RAS turto sąraše sutampa su buhalterinės apskaitos (toliau - BA) informacija.
KPMG komentaras: Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo savikaina, nurodyta 2021 m. gruodžio
31 d. RAS turto sąraše, yra 265 tūkst. EUR mažesnė, nei nurodyta buhalterinėje apskaitoje.
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Įmonės komentaras: Skirtumą sudaro: 78 tūkst. EUR – per ataskaitinį laikotarpį nurašytas INMT,
kuriam, pagal Aprašo nuostatas, buvo skaičiuojamas nusidėvėjimas (įtraukta į RAS turto sąrašą,
neįtrukta į buhalterinės apskaitos informaciją); 12 tūkst. EUR - per ataskaitinį laikotarpį įsigytas, bet
nepradėtas eksploatuoti turtas (įtraukta į buhalterinės apskaitos informaciją, neįtrukta į RAS turto
sąrašą); 199 tūkst. EUR yra per 2019 m. ir 2021 m. atliktų turto vienetų rekonstrukcijų vertės:
buhalterinės apskaitos informacijoje šie turto vienetai apskaityti įvertinus iki rekonstrukcijos sukauptą
nusidėvėjimą (įtraukta į RAS turto sąrašą, neįtrukta į buhalterinės apskaitos informaciją).
2.2.1. Turto vertės, finansuotos dotacijomis (subsidijomis) ir vartotojų lėšomis, patikrinimas
a) Procedūra: patikrinti, ar RAS turto sąraše bendra turto įsigijimo vertė finansuota dotacijomis
(subsidijomis) ir vartotojų lėšomis sutampa su 2021 m. gruodžio 31 d. BA informacija.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
b) Procedūra: visiems, per 2021 m. įsigytiems turto vienetams, finansuotiems dotacijomis
(subsidijomis), patikrinti, ar RAS turto sąraše pateikti finansavimo dotacijomis duomenys sutampa
su BA informacija.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
c) Procedūra: iš per ataskaitinį laikotarpį įsigytų turto vienetų finansuotų vartotojų lėšomis,
atsitiktine tvarka atsirinkti 10 vnt. ir patikrinti, ar RAS turto sąraše pateikti finansavimo vartotojų
lėšomis duomenys sutampa su BA informacija.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta. Gavome Įmonės patvirtinimą, kad 2021 m. įsigytų
nematerialaus ir materialaus turto vienetų, finansuotų vartotojų lėšomis, nebuvo.
2.2.2. Turto vertės finansuotos apyvartinių taršos leidimų lėšomis patikrinimas
Procedūra: gavus iš Įmonės Tarybos nutarimus (pažymas), kuriuose identifikuota apyvartinių
taršos leidimų (toliau – ATL) lėšomis finansuota turto vertė, patikrinti, ar ši vertė sutampa su RAS
turto sąrašo bendra ATL lėšomis finansuota verte.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta. Gavome Įmonės patvirtinimą, kad 2021 m. įsigytų
nematerialaus ir materialaus turto vienetų, finansuotų ATL lėšomis, nebuvo.
2.2.3. Perkainotos turto vertės patikrinimas
Procedūra: patikrinti, ar bendra perkainojimo vertės suma RAS turto sąraše sutampa su
buhalterinės apskaitos informacija.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
2.2.4. Nenaudojamo turto vertės patikrinimas
Procedūra: patikrinti, ar nenaudojamo turto įsigijimo vertė RAS turto sąraše 2021 m. gruodžio 31
d. sutampa su BA informacija ir Vadovybės patvirtinimais.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
2.2.5. Nesuderinto turto vertės patikrinimas
Procedūra: visiems turto vienetams, kurie buvo suderinti per ataskaitinį laikotarpį, patikrinti
suderinimo faktą t. y. patikrinti, ar turto vnt. yra suderintas nutarimu, nurodytu RAS turto sąraše.
KPMG komentaras: Ataskaitiniu laikotarpiu turtas derintas su Taryba nebuvo.
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2.2.6 Akcininkų turtinių įnašų (IMNT) apskaitos patikrinimas
Procedūra: visiems turto vienetams, kurių verte per 2021 m. daryti akcininkų įnašai (didintas
įstatinis kapitalas, dengti nuostoliai ir pan.) patikrinti, ar:
a) tinkamai eliminuota turto perkainojimo įtaka;
b) iš neperkainotos įsigijimo vertės tinkamai išskirti turto finansavimo šaltiniai.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta. Gavome Įmonės patvirtinimą, kad per 2021 m.
nebuvo akcininkų turtinių įnašų.
2.2.7 Kito nepaskirstomo turto vertės patikrinimas
Procedūra: patikrinti, ar Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų
tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo (toliau - Aprašas)
punktuose 16.4.1. - 16.4.3., 16.4.6, 16.4.11-16.4.13 nurodytos turto grupės 2021 m. gruodžio 31
d. yra priskirtos nepaskirstomam turtui.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta. Gavome Įmonės patvirtinimą, kad Įmonė neturi
įvardintų Aprašo punktuose 16.4.1. - 16.4.3., 16.4.6, 16.4.11-16.4.13 kategorijų turto.
2.2.8 LRAIC koregavimo patikrinimas
KPMG komentaras: pagal RVA ataskaitų patikros techninę užduotį procedūra Įmonei netaikoma.
2.3.1. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (1)
Procedūra: patikrinti, ar RAS apraše nurodyti naudojami ilgalaikio turto nusidėvėjimo
(amortizacijos) normatyvai, skaičiavimo metodas ir nusidėvėjimo skaičiavimo pradžios momentas
atitinka Aprašo nuostatas.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
2.3.2. Nusidėvėjimo apskaitos patikrinimas (2)
a) KPMG komentaras: pagal RVA ataskaitų patikros techninę užduotį Vandens sektoriams
patikros procedūros 2.3.2 a) dalis netaikoma.
b) Procedūra: iš kiekvienos materialiojo ir nematerialiojo turto grupės 2021 m. turto įsigijimų
atrinkti po 5 vnt., kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) įsigijimo vertė didžiausia, ir po 5
vnt. atsitiktine tvarka. Atrinktiems turto vnt. atlikti metinio nusidėvėjimo (amortizacijos)
perskaičiavimą remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginti rezultatus su RAS turto sąrašo
duomenimis.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
c) Procedūra: iš kiekvienos materialiojo ir nematerialiojo turto grupės, įsigytas per ankstesnius
laikotarpius, atrinkti po 5 vnt., kurių reguliuojama (Įmonės lėšomis sukurta) turto vertė didžiausia,
ir po 5 vnt. atsitiktine tvarka. Atrinktiems turto vnt. atlikti metinio ir sukaupto nusidėvėjimo
(amortizacijos) perskaičiavimą remiantis RAS aprašo nuostatomis ir palyginti rezultatus su RAS
turto sąrašo duomenimis.
KPMG komentaras: Nustatyto skirtumo detalizavimas yra pateikiamas toliau. Kadangi atitinkamos
ilgalaikio materialiojo turto grupės aibė, kurioje vykdoma atranka yra lygi nurodytai atrankos
imčiai, buvo patikrinti visi tikrinamos aibės vienetai; kitų neatitikimų nenustatyta.
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Pavadinimas
Automob. lengv.
Citroen Berlingo
HTN014

Inv.
Nr.
6289

Turto
pogrupis
II.5.1.lengvieji
automobiliai

Eil.
Nr.

Nurašymo
data

Nuosavos
lėšos

Sukauptas
nusidėvėji
mas
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigai

II.5.1.

2021.05.28

2 543

2 066

Skirtumas
477

Skirtumas,
%
19 %

2.4.1. Pirminės turto paskirties priskyrimo patikrinimas
a) Procedūra: iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkti po 5 turto
vienetus kiekvienam verslo vienetui ir gauti Įmonės paaiškinimus, pagrindžiančius turto priskyrimą.
KPMG komentaras: Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys turto priskyrimą, pateikiami žemiau:
Aprašas
Įvadinis vandens skaitiklis
DN20-sraut
Įvadinis vandens skaitiklis
DN25

6985

I. Apskaitos veikla

6986

I.Apskaitos veikla

Kabineto baldai

6290

I.Apskaitos veikla

Serveris Dell PowerEdge
R630 Rack (1U)

6675

I.Apskaitos veikla

6681

I.Apskaitos veikla

5299

II.Gavyba

5897

II.Gavyba

6551

II.Gavyba

Žvalgybinis gręžinys
Dažnio keitiklis "Siemens"
11kW 400V
Antro kėlimo siurblinė (aukšto
slėgio)

1767

II.Gavyba

6480

II.Gavyba

6054

II.Pristatymas

Vandentiekio tinklai
Priešgaisr. hidrantas

0360
0361

II.Pristatymas
II.Pristatymas

Vandentiekio tinklai
Testavimo siurblys
ROTHENBERGER RP 50-S
Siurblys DGBLUE 75/2/G40V
A1BM5
Laisvo chloro matuoklis
Endress+Hauser

0374

II.Pristatymas

7335

II.Pristatymas

6440

II.Ruošimas

6489

II.Ruošimas

Tvora-vielinė 4400-2841-6548

6016

II.Ruošimas

UPS įrenginys APC SmartUPS
1500 Tower
Elektros skydinė u/n 44001235-3209
Elektros skydinė u/n 44001694-4091
Vandentiekio siurblinė 44001580-0746

Inv. Nr.

Priskyrimas

Įmonės komentarai
Įvadinis vandens skaitiklis DN20-sraut klientui
Geležinkelio g. 27, Kretinga
Įvadinis vandens skaitiklis DN25 klientui Vytauto g. 161,
Kretinga
Mechaniko ir apskaitos prietaisų priežiūros specialisto
kabineto darbo baldai .
Serveris duomenų apdorojimui ir kaupimui- pardavimo
tarnyba.
Procesorius Intel XeonE52630 v3 2,4 GHz, 20M, diskas
HDD 2,5"/300 GB/10 k/SAS.
UPS įrenginys serveriui, kad neprarasti duomenų nelikus
elektrai - pardavimo tarnyba.
Nepertraukiamam el. energijos tiekimui. 230/230 V, 1500
W.
Elektros skydinė u/n 4400-1235-3209 vandens gavyboje
Darbėnai, Vilties gatvė.
Elektros skydinė u/n 4400-1694-4091 vandens išgavime
Grūšlaukės k., Darbėnų sen.
Vandentiekio siurblinė 4400-1580-0746 Dvaro g. 7,
Pryšmančių k., Kretingos r. sav. Vandens tiekimui.
Žvalgybinis gręžinys Kretingos vandenvietėje tik
įrenginys. Gręžinys už vandenvietės tvoros, nepajungtas.
Dumblo sausinimo pastatas 4400-2476-8287 Kretingos
m. nuotekų valyklos r.
Antro kėlimo siurblinė (aukšto slėgio) Kūlupėnų vandens
gerinimo įrenginiuose.
Vandentiekio tinklai vandeniui tiekti Kooperatinis BANGA
Žemaičių g.6., Kretinga.
Priešgaisr. hidrantas gaisrų gesinimui tiekti vandenį.
Vandentiekio tinklai vandeniui tiekti Nuo vandenvietės 1
gr iki Gegužės 1-osios g., Kretinga.
Testavimo siurblys ROTHENBERGER RP 50-S slėgiui
matuoti.
Siurblys DGBLUE 75/2/G40V A1BM5 vandens gavimui
Pievų g. 7, Žadeikių vandens gerinimo įrenginiai.
Laisvo chloro matuoklis Endress+Hauser vandens
gavyboje Kretingos m. vandens gerinimo stotis.
Nuotekų tinklai Pakrantės g.
tinklų ilgis - 113.51m
(tęsinys kitame lape)
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Aprašas

Inv. Nr.

Priskyrimas

Privažiavimo kelias

6017

II.Ruošimas

Vandens valymo įrenginiai
Dumblo sausinimo pastatas
4400-2476-8287

6018

II.Ruošimas

5704

III.Dumblas

Dumblo aikštelė
Stoginė trijų dumb. aikšt.
4400-2476-8332
Perteklinio dumblo
sausintuvas
Panardin. cirkuliacinis dumblo
siurblys

2061P

III.Dumblas

5711

III.Dumblas

5773

III.Dumblas

7148

III.Dumblas

Nuotėkynas-kolektor.

4129

III.Pav.nuotekos

Nuotėkynas
Drenažas 4400-1578-4915
Lietaus nuotekų tinklai 44001578-4870

4130
6552

III.Pav.nuotekos
III.Pav.nuotekos

6555

III.Pav.nuotekos

Lietaus kanalizacija

4625

III.Pav.nuotekos

Transfor-rinė 2H`p

1890

III.Surinkimas

Išlyginimo talpa-siurblinė440

1880P

III.Surinkimas

Siurblinė

4193P

III.Surinkimas

Nuot. siurblinė

4642P

III.Surinkimas

Spaudiminė kanalizacija
Technologinis pastatas 44002695-8349
Buitinės patalpos u/n 56989004-8012

4622

III.Surinkimas

5819

III.Valymas

6338

III.Valymas

6522

III.Valymas

1881P

III.Valymas

2437P

III.Valymas

Smėlio sausinimo pastatas
4400-0808-7732
Dumblo tankintuvas44002192-8498
Bioreaktorius ir antrinio
nusodint. Blok.

Įmonės komentarai
Privažiavimo kelias prie Kartenos vandens gerinimo
įrenginių.
Vandens valymo įrenginiai vandens gavyboje Kartenos
vandens gerinimo įrenginiuose.
Dumblo sausinimo pastatas Kretingos m. nuotekų
valykloje
Dumblo aikštelė Kretingos m. nuotekų valykloje
susidariusiam dumblui laikyti.
Stoginė trijų dumblo aikštelių dumblui laikyti.
Perteklinio dumblo sausintuvas naudojamas užtikrinti
dumblo kokybę.
Panardinamas cirkuliacinis dumblo siurblys užtikrina
nuotekų valymo procesą.
Nuotėkynas-kolektorius Kretinga, Savanorių g. buitinių
nuotekų surinkimui.
Nuotėkynas prie Kretinga, vaikų darželio nuotekoms
surinkti.
Drenažas Pryšmančių k. nuotekų valykloje.
Lietaus nuotekų tinklai Dvaro g. 7, Pryšmančių k.,
Kretingos r. sav. Paviršiniam vandeniui surinkti.
Lietaus kanalizacija Kretingos m. paviršiniam vandeniui
surinkti.
Transformatorinė 2H`p, esanti Kretingos miesto
pagrindinėje buitinių nuotekų siurblinėje Pievų g. 2A,
naudojama elektros energijos tiekimo užtikrinimui.
Išlyginimo talpa-siurblinė Salantų m. nuotekų valykloje
buitinių nuotekų srauto išlyginimui.
Siurblinė Valančiaus g, Salantai slėginiams buitinių
nuotekų tinklams.
Nuotekų siurblinė Rudaičių g., Vydmantų m buitinių
nuotekų perpumpavimui.
Spaudiminė kanalizacija buitinių nuotekų perpumpavimui
Kretingos m.
Technologinis pastatas 4400-2695-8349 Kūlupėnų
nuotekų valymo įrenginių.
Garaž.-dirbtuv.13G`p u/n 5697-9015-1127 darbams dirbti
ir autotransporto laikymui.
Smėlio sausinimo pastatas 4400-0808-7732 nuotekų
valyme Lankų g. 17, Kretinga (Kretingos m. nuotekų
valykla).
Dumblo tankintuvas 4400-2192-8498 nuotekų valymo
vietoje Salantų m.
Bioreaktorius ir antrinio nusodint. blokas Kretingos
nuotekų valykloje.

b) Procedūra: iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkti po 5 turto
vienetus kiekvienam sąnaudų centrui (netiesiogiai paskirstymo sąnaudų grupei) ir gauti Įmonės
paaiškinimus, pagrindžiančius turto priskyrimą.
KPMG komentaras: Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys turto priskyrimą, pateikiami žemiau:
Aprašas
Buit.past.1B`p u/n 5697-90151016
Kelio užtvaras „TAU LUXE
RBLOX"
Ekskavatorius CAT 302.5C
VIN:GBB05731
Spausdintuvas HP
LaserJet Color 5225N
Mobilus elektros generatorius
su priekab.

Inv. Nr.
4607A
6567
5466
6895
5795

Priskyrimas
Netiesioginės
sąnaudos
Netiesioginės
sąnaudos
Netiesioginės
sąnaudos
Netiesioginės
sąnaudos
Netiesioginės
sąnaudos
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Įmonės komentarai
Su daugiau nei viena paslauga susiję sąnaudos:
Aptarnaujančių padalinių pastatas
Su daugiau nei viena paslauga susiję sąnaudos:
Aptarnaujančių padalinių įrenginys
Su daugiau nei viena paslauga susiję sąnaudos:
Aptarnaujančių padalinių įranga
Su daugiau nei viena paslauga susiję sąnaudos:
Aptarnaujančių padalinių įranga
Su daugiau nei viena paslauga susiję sąnaudos:
Aptarnaujančių padalinių įranga
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c) Procedūra: iš bendram veiklos palaikymui naudojamo turto sąrašo atsitiktine tvarka atrinkti 5 turto
vienetus bei gauti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius turto priskyrimą.
KPMG komentaras: Įmonės paaiškinimai, pagrindžiantys turto priskyrimą, pateikiami žemiau:
Aprašas

Inv. Nr.

Priskyrimas
Bendrosios
sąnaudos

Spintelė

6589

Spausdintuvas Canon 6310
Suintegruotas kompiuteris HP
1000G1

6600

Oro kondicionierius

5668

Bendrosios
sąnaudos
Bendrosios
sąnaudos
Bendrosios
sąnaudos

MS ESD OFFICE H&B 2016
EUROZONE

7194

Bendrosios
sąnaudos

7034

Įmonės komentarai
Spintelė (2vnt.). – buhalterių stalų stalčių blokai.
Vandentiekio tinklai Laisvės g., Komunarų g.
426 m. Špyžiniai d150.
nuo VŠ-163 Laisvės gatvėje, ties Trakų g. iki VŠ-22
Chodkevičiaus g-je ties posūkiu.
Suintegruotas kompiuteris HP 1000G1 - naudojamas vyr.
buhalterės.
Oro kondicionierius Juristės kabinete.
MS ESD OFFICE H&B 2016 EUROZONE Programinė
įranga MS ESD OFFICE HOME AND BUSINES 2016
Eurozone. Programinė įranga instaliuota kompiuteryje
Inv. Nr. 7192 (Juristės darbo kompiuteryje).

2.5.1. Turto paskirstymo kriterijų patikrinimas
a) Procedūra: patikrinti, ar visi turto paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka RAS aprašo informaciją.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
b) Procedūra: patikrinti, ar visos naudojamos turto paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės,
apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
2.5.2. Turto vertės paskirstymo paslaugoms patikrinimas
Procedūra: turto vienetams, parinktiems 2.4.1 punkte nurodytos procedūros metu, patikrinti ar:
a) RAS turto sąraše tiesiogiai konkrečioms paslaugoms priskiriamas turtas buvo priskirtas atitinkamoms
paslaugoms RVA;
b) Netiesiogiai paslaugoms priskiriamas turtas iš sąnaudų centrų buvo paskirstytas paslaugoms,
naudojant pagal RAS aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes ir RAS apraše
nurodytas sąnaudų centrų ir paslaugų sąsajas.
c) Bendram veiklos palaikymui naudojamas turtas buvo paskirstytas paslaugoms, naudojant pagal RAS
aprašo nuostatas apskaičiuotas paskirstymo kriterijų reikšmes.
KPMG komentaras: a), b) ir c) atvejais neatitikimų nenustatyta.
2.5.3. Kogeneracinio turto paskirstymo patikrinimas
KPMG komentaras: pagal RVA ataskaitų patikros techninę užduotį procedūra Įmonei netaikoma.
2.5.4. Turto priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas
Procedūra: patikrinti, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms
priskirtos pajamos, bet nėra priskirta jokio turto.
KPMG komentaras: Gavome Įmonės patvirtinimą, kad Įmonė neturi kitos reguliuojamosios ir
nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms priskirtos pajamos, bet nėra priskirta jokio turto.
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2.6.1. Nusidėvėjimo sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas
Procedūra: palyginti RAS turto sąraše nurodytą 2021 m. metinio nusidėvėjimo informaciją su RVA
priedų duomenimis.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
3

Pajamų tikrinimas
3.1.1. Pajamų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas
Procedūra: patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA sutampa su audituotomis Įmonės finansinėmis
ataskaitomis, už metus pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d., parengtomis pagal Lietuvos
Respublikos Verslo apskaitos standartus (toliau - VAS).
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
3.2.1. Pajamų paskirstymo paslaugoms patikrinimas
a) Procedūra: patikrinti, ar bendra pajamų suma RVA (paslaugų ir sistemų lygmeniu) sutampa su
pirminiais pajamų registravimo šaltiniais (sąskaitų išrašymo sistema, DK ir pan.).
KPMG komentaras: Nereguliuojamosios veiklos pajamos bei nuotekų tvarkymo veiklos pajamos RVA
skiriasi nuo DK sumai 26 tūkst. EUR.
Įmonės komentaras: Skirtumai tarp DK sąskaitų ir RVA susidaro dėl netiksliai metų eigoje buhalterinės
apskaitos informacijoje pateiktų pajamų, kai asenizacinėmis atvežtų nuotekų valymo ir dumblo
tvarkymo dedamosios buvo apskaitytos nereguliuojamoje veikloje.
3.2.2. Reguliuojamosios veiklos turto nuomos pajamų patikrinimas
Procedūra: Patikrinti, ar pajamos už reguliuojamosios veiklos turto nuomą paskirstytos tarp
reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklų laikantis taikytinų Aprašo nuostatų.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.

4

Darbo užmokesčio sąnaudų tikrinimas (TU 3.1 p. p.)
4.1.1. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (1)
a) Procedūra: patikrinti, ar Įmonės užpildytos darbo užmokesčio (toliau – DU) suvestinės (žr. Priedas
TU 6.1) stulpelio E suma atitinka BA informaciją, o stulpelio G suma atitinka RVA 4 priede
duomenimis.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
b) Procedūra: Visiems, F stulpeliuose atskleistiems, DU sąnaudų koregavimams gauti Įmonės
paaiškinimus apibūdinančius koregavimo turinį ir tikslą (t. y. kas ir kokiu tikslu koreguojama).
Įmonės komentaras: Pasikeitus Aprašui ir Apskaitos veiklos sąvokai, atsiskaitomųjų apskaitos
prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimas paslauga tapo suprantama ne kaip pardavimų, skaitiklių
priežiūros, o tik kaip skaitiklių priežiūros, su pardavimais susijusių darbuotojų DU perkeltas į
bendrąsias sąnaudas.
4.1.2. DU sąnaudų suvestinės duomenų patikrinimas (2)
Procedūra: palyginti Įmonės užpildytos DU suvestinės (žr. Priedas TU 6.1) stulpelio E bendrą sumą „Iš
viso“ su pirminio DU sąnaudų registravimo šaltinio ( DU suvestinių ataskaitų) duomenimis.
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KPMG komentaras: bendra DU sąnaudų suma 2021 m. gruodžio 31 d. priede TU 6.1 yra 31 tūkst.
EUR mažesnė, nei DU sąnaudų suma nurodyta buhalterinėje apskaitoje.
Įmonės komentaras: skirtumą sudaro: 17 tūkst. EUR dėl pajamų natūra (įtraukta į buhalterinės
apskaitos informaciją, neįtraukta į TU 6.1 priedą); 12 tūkst. EUR skirtumas dėl iškėlimo iš sąnaudų dėl
projekto "Less is more" - kompensuotos UAB "Kretingos vandenys" su įgyvendintu projektu patirtos
sąnaudos, todėl išimtos iš darbo užmokesčio sąnaudų ir neįtrauktos į RVA; 6 tūkst. EUR dėl
kompensuotų avarijos šalinimo darbų Salantuose; skirtumas sumai -4 tūkst. EUR dėl atostogų rezervo
pokyčio.
4.2.1. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas
a) Procedūra: iš tiesiogiai paslaugoms priskiriamų DU vienetų, atsitiktine tvarka, atrinkti po 2 DU
vienetus kiekvienam verslo vienetui ir patikrinti ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa
su buhalterinės apskaitos duomenimis. Gauti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius pirminį priskyrimą.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
b) Procedūra: iš netiesiogiai paslaugoms paskirstomų DU vienetų atsitiktine tvarka atrinkti 5 (penkis)
DU vienetus ir patikrinti ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa su buhalterinės
apskaitos duomenimis. Gauti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų priskyrimą konkrečiam sąnaudų
centrui (netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupei).
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
c) Procedūra: iš bendram veiklos palaikymui priskiriamų DU vienetų sąrašo atrinkti 5 DU vienetus ir
patikrinti, ar DU vieneto sąnaudų suma DU suvestinėje sutampa buhalterinės apskaitos duomenimis.
Gauti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius priskyrimą.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
4.2.11. Pirminio DU sąnaudų priskyrimo patikrinimas
KPMG komentaras: pagal RVA patikros techninę užduotį procedūra Įmonei netaikoma.
4.2.2. DU sąnaudų priskyrimo kitai reguliuojamajai ir nereguliuojamajai veikloms patikrinimas
Procedūra: patikrinti, ar nėra kitos reguliuojamosios ir nereguliuojamosios veiklos paslaugų, kurioms
priskirtos pajamos, bet nėra priskirta DU sąnaudų.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta. Gavome Įmonės patvirtinimą, kad nėra tokių paslaugų.
4.3.1. DU sąnaudų perkėlimo į RVA patikrinimas
Procedūra: palyginti DU suvestinės G stulpelio informaciją su atitinkamais RVA prieduose (4, 10)
nurodytais duomenimis.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
5

Sąnaudų tikrinimas
5.1.1. Sąnaudų perkėlimo iš apskaitos registrų patikrinimas
Procedūra: patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU 6.2 priedo F stulpelio bendra suma sutampa su RVA
suma, o D stulpelio bendra suma atitinka 2021 m. BA informaciją.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
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5.2.1. Sąnaudų grupavimo patikrinimas
Procedūra: Patikrinti, ar Įmonės užpildytos sąnaudų grupavimo suvestinės (žr. TU 6.2 priedą):
a) stulpelyje F nurodyta informacija atitinka RVA duomenis;
b) stulpelių B ir C sąsaja atitinka RAS aprašo duomenis 2021 m. gruodžio 31 d.;
c) stulpelių C-D informacija atitinka DK, DK dimensijų duomenis;
d) Visiems reikšmingiems (>10 proc. koreguojamos sumos vertės), E stulpeliuose atskleistiems,
pirminio sąnaudų grupavimo koregavimams gauti Įmonės paaiškinimus.
KPMG komentaras: a), b), c) ir d) atvejais neatitikimų nenustatyta.
Įmonės paaiškinimas dėl TU 6.2 priede atskleistų reikšmingų (>10 proc. koreguojamos sumos vertės)
koregavimų, atskleistų E stulpeliuose (K1, K2, K4, K5, K6): materialiojo ir nematerialiojo turto
buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas (K1); materialiojo ir nematerialiojo turto perskaičiuoto
nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas (K2); taršos mokesčio už padidintą taršą iškėlimas iš paskirstomų
sąnaudų (K3); remonto darbų pagal sutartis DK pogrupio detali peržiūra pagal SF ir ne remonto darbų
iškėlimas į kitus RVA pogrupius pagal SF turinį (K4); elektros sąnaudų patalpų eksploatacijai
išskyrimas (K6).
5.3.1. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (1)
Procedūra: patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU 6.3 priedo duomenys, sutampa su RVA informacija.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta. Nepaskirstomų sąnaudų suvestinė pateikiama TU 6.3
priede.
5.3.2. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (2)
Procedūra: patikrinti, ar nėra sąnaudų, kurios turi būti papildomai priskirtos nepaskirstytosioms dėl
viršytų apribojimų nustatytų Aprašo 27.1 punkte.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
5.3.3. Nepaskirstomųjų sąnaudų patikrinimas (3)
Procedūra: gauti visų DK sąskaitų (DK dimensijų), priskirtų priede 4 sąnaudų pogrupiams B.9.3, B.9.4,
B.11.2, B.12.3, B.12.14, B.13, B.14.1, B.14.4, B14.5, B.14.7, C.6.3, C.6.4, C.8.2, C.9.3, C.9.14, C.10,
C.11.1, C.11.4, C.11.5, C.11.6, E.6.3, E.8.2, E.9.3, E.9.15, E.10, E11.1, E.11.4, E.11.5, išrašus
(sumas) už ataskaitinį laikotarpį.
Kiekvienos DK sąskaitos (DK dimensijos) lygmeniu identifikuoti apskaitos įrašus (sumas) nepriskirtus
nepaskirstomosioms sąnaudoms ir atlikti šias procedūras:
a) visiems individualiai reikšmingiems (>5 proc. atitinkamos DK sąskaitos (DK dimensijos) bendros
sumos už laikotarpį) apskaitos įrašams (sumoms) patikrinti ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos
nepaskirstomosioms.
KPMG komentaras: procedūros metu pastebėjome, kad Įmonė paskirstomosioms sąnaudoms priskyrė
dovanų čekių darbuotojams sąnaudas, kurių suma sudaro 1,4 tūkst. EUR. Kitų neatitikimų
nenustatyta.
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Įmonės komentaras: Nurodytos sąnaudos priskirtos paskirstomosioms sąnaudoms, nes remiantis UAB
"Kretingos vandenys" patvirtintomis darbo apmokėjimo sistemos nuostatomis šias sąnaudas
traktuojame darbo užmokesčio sąnaudomis, kurios paskirstytos paslaugoms ir būtinos įmonės veiklos
užtikrinimui.
b) iš individualiai nereikšmingų DK sąskaitos (DK dimensijos) įrašų (sumų) atsitiktine tvarka atrinkti 5
įrašus (sumas)i ir patikrinti ar sąnaudos neturėtų būti priskirtos nepaskirstomosioms. Nustačius
neatitikimus, atitinkamoje DK sąskaitoje (DK dimensijoje) padvigubinti tikrinimo imtį.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
5.4.1. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (1)
Procedūra: patikrinti, ar Įmonės užpildytos TU 6.4 priedo pirminio priskyrimo suvestinės:
a) Stulpelio F informacija (detaliausiu lygiu) atitinka RVA duomenis.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
b) stulpelio D informacija (DK sąnaudų sąskaitų ir/arba DK dimensijų lygiu) atitinka buhalterinės
apskaitos duomenis už 2021 m.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
c) visiems reikšmingiems (>10 proc. koreguojamos sumos vertės), E stulpeliuose atskleistiems,
pirminio sąnaudų priskyrimo koregavimams gauti Įmonės paaiškinimus.
KPMG komentaras: Įmonės paaiškinimas dėl TU 6.4 priede atskleistų reikšmingų (>10 proc.
koreguojamos sumos vertės) koregavimų, atskleistų E stulpeliuose (K1, K2, K9, K11): materialiojo ir
nematerialiojo turto buhalterinio nusidėvėjimo eliminavimas (K1); materialiojo ir nematerialiojo turto
perskaičiuoto nusidėvėjimo sąnaudų įkėlimas (K2); pasikeitus Aprašui ir Apskaitos veiklos sąvokai, ši
paslauga tapo suprantama ne kaip pardavimų, skaitiklių priežiūros, o tik kaip skaitiklių priežiūros, su
pardavimais susijusių darbuotojų DU perkeltas į bendrąsias sąnaudas (K9); Įmonės įvaizdžio kūrimo
sąnaudų atskyrimas nuo paskirstomų sąnaudų (K11).
Atlikti koregavimai yra tinkamai priskirtos sąnaudų kategorijoms remiantis priežastingumo principu,
neatitikimų nenustatyta.
5.4.2. Pirminio sąnaudų priskyrimo patikrinimas (2)
a) Procedūra: remiantis TU priedo 6.4 D stulpelio informacija trims pasirinktoms reguliuojamųjų veiklų
paslaugoms gauti DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka
atrinkus po 10 įrašų (sumų) gauti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
b) Procedūra: trims pasirinktoms netiesiogiai paskirstomų sąnaudų grupėms gauti DK sąskaitų (DK
dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine tvarka atrinkus po 10 įrašų (sumų) gauti Įmonės
paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
c) gauti bendrųjų sąnaudų DK sąskaitų (DK dimensijų) išrašus už ataskaitinį laikotarpį ir atsitiktine
tvarka atrinkus 10 įrašų (sumų) gauti Įmonės paaiškinimus pagrindžiančius jų pirminį priskyrimą.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
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5.5.1. Sąnaudų paskirstymo kriterijų patikrinimas
a) Procedūra: patikrinti, ar RAS apraše nurodyti sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai atitinka
Aprašo nuostatas.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
b) Procedūra: patikrinti, ar sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijai (sąrašas pateikiamas kartu su
RVA) atitinka RAS aprašo informaciją.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
c) Procedūra: patikrinti, ar visos naudojamos sąnaudų paskirstymo paslaugoms kriterijų reikšmės
apskaičiuotos pagal RAS aprašo nuostatas.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
5.5.2. Sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas
Procedūra: patikrinti, ar Įmonės užpildyto TU 6.5 priedo:
a) A dalies duomenys atitinka prie RVA pateikiamų sąnaudų paskirstymo kriterijų sąrašo informaciją.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
b) B dalies duomenys atitinka RVA informaciją.
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
5.5.3. Kogeneracinių sąnaudų paskirstymo paslaugoms patikrinimas
KPMG komentaras: pagal RVA patikros techninę užduotį procedūra Įmonei netaikoma.
6

Ataskaitų duomenų tikrinimas
6.1.1. Patikrinti ar turto duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa
KPMG komentaras: palyginome turto duomenis RVA prieduose 5, 6, 7. Neatitikimų nenustatyta.
6.1.2. Patikrinti ar pajamų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa
KPMG komentaras: pagal RVA patikros techninę užduotį procedūra Įmonei netaikoma.
6.1.3. Patikrinti ar sąnaudų duomenys skirtinguose RVA prieduose sutampa
KPMG komentaras: palyginome sąnaudų duomenis RVA prieduose 3, 4. Neatitikimų nenustatyta.
6.2.1. Patikrinti ar RVA parengtos be matematinių klaidų
KPMG komentaras: perskaičiavome RVA ataskaitų matematinį tikslumą. Neatitikimų nenustatyta.
6.3.1. Patikrinti, ar duomenys RVA ir DSAIS formose sutampa
KPMG komentaras: neatitikimų nenustatyta.
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Kadangi aukščiau išvardytos procedūros nėra nei auditas, nei peržvalga, atliekami pagal Tarptautinius
audito standartus ar Tarptautinius peržvalgos standartus (ar atitinkamus nacionalinius standartus ar
tvarkas), jokio užtikrinimo dėl Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų (nurodytos datos duomenimis)
mes nepareiškiame.
Jei būtume atlikę papildomas procedūras arba reguliuojamosios veiklos ataskaitų auditą, ar peržvalgą
vadovaudamiesi Tarptautiniais audito standartais ar Tarptautiniais peržvalgos standartais (ar atitinkamais
nacionaliniais standartais ar tvarkomis), apie kitus dalykus, kuriuos mes būtume pastebėję, būtume jums
pranešę.
Mūsų ataskaita yra vienareikšmiškai skirta pirmoje šios ataskaitos pastraipoje išdėstytam tikslui ir skirta
jums informuoti, todėl negali būti panaudota kitu tikslu ar perduota kitoms šalims, išskyrus Lietuvos
Respublikos teisės aktuose numatytus atvejus. Ši ataskaita yra susijusi tik su procedūrose aukščiau
nurodytais reguliuojamosios veiklos ataskaitų straipsniais ir Įmonės reguliuojamosios veiklos ataskaitų, kaip
visumos, neapima.

„Priedas 1. 2021 m. ir 2020 m. duomenų palyginimas“ ir „1. Ataskaitinio laikotarpio RVA (1).adoc“ yra
pateikiami kartu su „Ataskaita apie faktinius pastebėjimus“.

„KPMG Baltics“, UAB, vardu

Digitally signed by

EDVINAS
EDVINAS ŽUKAUSKAS
2022.07.12
ŽUKAUSKAS Date:
17:08:05 +03'00'
Edvinas Žukauskas
Atestuotas auditorius
Klaipėda, Lietuvos Respublika
2022 m. liepos 12 d.
Elektroniniu auditoriaus parašu pasirašoma tik ataskaita apie faktinius pastebėjimus, esanti šio dokumento 3–14
puslapiuose.
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Priedas 1. 2021 m. ir 2020 m. duomenų palyginimas
Priedas 1. 2021 m. ir 2020 m. duomenų palyginimas

Verslo vienetas
Geriamojo vandens tiekimas
Nuotekų tvarkymas

Kitų veiklų pajamos

Paslauga
Geriamojo vandens tiekimo (GVT) pajamos
Nuotekų surinkimas centralizuotais nuotekų surinkimo tinklais
pajamos
Nuotekų valymas
Nuotekų dumblo tvarkymas
Paviršinių nuotekų tvarkymas
Kitos reguliuojamosios veiklos pajamos
Nereguliuojamosios veiklos pajamos
Iš viso:
Geriamojo vandens gavyba

Sąnaudų grupė
Geriamojo vandens įsigijimo
sąnaudos
Nuotekų tvarkymo paslaugų
pirkimo sąnaudos

2021

2020

Pokytis

Proc.
Pokytis

2021
978 904

2020
919 848

Pokytis
59 057

Proc.
Pokytis
6%

457 043
698 831
83 328
102 225
236 218
96 453
2 653 002

425 704
660 463
78 821
99 912
230 465
111 734
2 526 947

31 339
38 368
4 507
2 312
5 752
- 15 281

7%
6%
6%
2%
2%
-14 %

Įmonės
komentarai

n/a

Įmonės komentarai

-

-

-

0%

n/a

-

-

-

0%

Elektros energijos sąnaudos
Technologinių medžiagų
ir technologinio kuro
sąnaudos

72 371

59 982

12 389

21 %

n/a
Gavyboje elektros sąnaudos didėjo, padidėjus suvartojamiems kWh kiekiams, nes išgauta
daugiau vandens, taip pat didėjo ir tarifas. Pristatyme sunaudota mažiau elektros kWh.

-

-

-

0%

Kuro transportui sąnaudos
Šilumos energijos sąnaudos
Einamojo remonto ir
aptarnavimo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos

1 912
189

809
103

1 103
86

136 %
83 %

10 182

21 964

- 11 781

-54 %

9 305

11 273

- 1 967

-17 %

62 821
89 074
111
3 195

51 393
89 019
207
3 295

11 428
55
- 96
- 100

22 %
0%
-47 %
-3 %

1 081

1 286

- 205

-16 %

13 293
263 534

20 400
259 731

- 7 107

-35 %

Personalo sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Finansinės sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Rinkodaros ir pardavimų
sąnaudos
Kitos sąnaudos

Iš viso:

n/a
Gavyboje ir valyme daugiau kartų vykta į objektus, bei kilo kuro kainos. Kitoje veikloje
daugiau nuotekų transportuota. Surinkime ir dumble mažiau kartų vykta į prižiūrimus
objektus.
n/a
Gavyboje sunaudota mažiau medžiagų, ruošime buvo keisti filtravimo elementai už 7 tūkst.
Eur.
n/a
Rengiantis BK pagal atnaujintas Metodikos nuostatas, pardavimų veiklos darbuotojų darbo
užmokestis perkeltas į administracinę veiklą (virš 74 tūkst. Eur personalo sąnaudų).
Valyme didintas DU. Paviršinių nuotekų veikloje dirbo 2 darbuotojais mažiau.
n/a
n/a
n/a
n/a
2021 m. sumažėjo baudų ir delspinigių sąnaudos nuo -89 tūkst. Eur iki 0,3 tūkst. Eur,
išaugo palūkanų sąnaudos nuo 12,9 tūkst. Eur iki 29,6 tūkst. Eur
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Priedas 1. 2021 m. ir 2020 m. duomenų palyginimas
Geriamojo vandens ruošimas
Sąnaudų grupė
Geriamojo vandens įsigijimo
sąnaudos
Nuotekų tvarkymo paslaugų
pirkimo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Technologinių medžiagų ir
technologinio kuro sąnaudos
Kuro transportui sąnaudos
Šilumos energijos sąnaudos
Einamojo remonto ir
aptarnavimo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos
Personalo sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Finansinės sąnaudos

Administracinės sąnaudos
Rinkodaros ir pardavimų
sąnaudos
Kitos sąnaudos

Iš viso:

2021

2020

Pokytis

Proc.
Pokytis

Įmonės komentarai

0

0

0

0%

n/a

0
29 187

0
26 828

0
2 358

0%
9%

n/a
n/a

12 511
1 214
1 379

11 159
1 236
169

1 352
-21
1210

12 %
-2 %
716 %

48 335

31 649

16 686

53 %

17 670

16 994

676

4%

77 438
182
188

51 973
126
219

25 465
57
-31

49 %
45 %
-14 %

9 072

3 960

5 113

129 %

1 834

1 357

477

35 %

26 292
225 303

14 704
160 373

11 587

79 %

n/a
n/a
Pakilo šildymo kainos rinkoje.
2021 m. pakeista daugiau apskaitos prietaisų, todėl sunaudota daugiau medžiagų.
n/a
Rengiantis BK pagal atnaujintas Metodikos nuostatas, pardavimų veiklos darbuotojų darbo
užmokestis perkeltas į administracinę veiklą (virš 74 tūkst. Eur personalo sąnaudų). Valyme
didintas DU. Paviršinių nuotekų veikloje dirbo 2 darbuotojais mažiau.
n/a
n/a
Apskaitos veikloje pirkta mažiau kompiuterinių programų priežiūros paslaugų. Rengiantis BK
detaliai peržiūrėtas sąnaudų grupavimas Didžiojoje knygoje. Dalis sąnaudų (ryšių
paslaugos) perkeltos į administracines sąnaudas (ruošime, surinkime, valyme, dumblo
tvarkyme). Kitoje veikloje pirkta mažiau transportavimo paslaugų. Netiesioginėje veikloje
pirkta mažiau org. inventoriaus aptarnavimo paslaugų.
n/a
2021 m. sumažėjo baudų ir delspinigių sąnaudos nuo -89 tūkst. Eur iki 0,3 tūkst. Eur, išaugo
palūkanų sąnaudos nuo 12,9 tūkst. Eur iki 29,6 tūkst. Eur

Geriamojo vandens pristatymas
Sąnaudų grupė
Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos
Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos
Kuro transportui sąnaudos
Šilumos energijos sąnaudos
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
Personalo sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Finansinės sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
Kitos sąnaudos

Iš viso:

2021

22 003
10 629
1 570
47 785
58 954
280 826
3 213
466
14 422
4 552
38 520
482 940

2020

27 164
12 066
639
54 833
58 756
256 607
3 442
775
14 362
4 810
29 305
462 759

- 5 161
- 1 437
931
- 7 048
198
24 219
- 230
- 309
60
- 258

Proc.
Pokytis
0%
0%
-19 %
0%
-12 %
146 %
-13 %
0%
9%
-7 %
-40 %
0%
-5 %

9 216

31 %

Pokytis
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Įmonės komentarai
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
2021 m. sumažėjo baudų ir delspinigių sąnaudos nuo -89 tūkst.
Eur iki 0,3 tūkst. Eur, išaugo palūkanų sąnaudos nuo 12,9 tūkst.
Eur iki 29,6 tūkst. Eur

Priedas 1. 2021 m. ir 2020 m. duomenų palyginimas
Nuotekų surinkimas
Sąnaudų grupė
Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos
Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Technologinių medžiagų ir technologinio kuro
sąnaudos
Kuro transportui sąnaudos
Šilumos energijos sąnaudos
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
Personalo sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Finansinės sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
Kitos sąnaudos

2021

2020

6 705
2 252
64 648
78 299
279 865
1 754
491
18 668
4 794
26 155
518 032

8 324
862
74 480
75 326
252 255
1 770
820
18 176
5 087
22 830
498 675

34 401

Iš viso:

38 747

Nuotekų valymas
Sąnaudų grupė
Geriamojo vandens įsigijimo
sąnaudos
Nuotekų tvarkymo paslaugų
pirkimo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Technologinių medžiagų ir
technologinio kuro sąnaudos
Kuro transportui sąnaudos
Šilumos energijos sąnaudos

Einamojo remonto ir
aptarnavimo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos
Personalo sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Finansinės sąnaudos

Administracinės sąnaudos
Rinkodaros ir pardavimų
sąnaudos
Kitos sąnaudos

Iš viso:

2021

2020

- 4 345

Proc.
Pokytis
0%
0%
-11 %

- 1 618
1 390
- 9 832
2 973
27 610
- 16
- 328
492
- 293
3 325

0%
-19 %
161 %
-13 %
4%
11 %
-1 %
-40 %
3%
-6 %
15 %

Pokytis

Proc.
Pokytis

Pokytis

n/a
n/a
n/a

Įmonės komentarai

n/a
n/a
Pakilo šildymo kainos rinkoje.
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Įmonės komentarai

-

-

-

0%

n/a

208 442

179 836

28 606

0%
16 %

n/a
n/a

480

-

480

0%

7 388
2 462

5 015
1 966

2 373
496

47 %
25 %

40 176

53 271

- 13 095

-25 %

49 010

52 292

- 3 282

-6 %

315 736
20 534
526

210 093
13 335
688

105 643
7 199
- 162

50 %
54 %
-24 %

21 730

12 177

9 553

78 %

5 132

4 268

864

20 %

55 929
727 546

31 449
564 390

24 481

78 %

n/a
Gavyboje ir valyme daugiau kartų vykta į objektus, bei kilo kuro kainos. Kitoje veikloje
daugiau nuotekų transportuota. Surinkime ir nuotekų dumblo tvarkymo veikloje mažiau
kartų vykta į prižiūrimus objektus.
n/a
2021 m. pakeista daugiau apskaitos prietaisų, todėl sunaudota daugiau medžiagų.
Gavyboje sunaudota mažiau medžiagų, ruošime buvo keisti filtravimo elementai už 7 tūkst.
Eur, pristatyme daugiau avarijų, todėl remontui sunaudota daugiau medžiagų, kitoje
veikloje sunaudota mažiau medžiagų. Administracinėje veikloje 2020 m. už 71,8 tūkst. Eur
buvo atliktas administracinio pastato vidaus patalpų remontas.
n/a
Rengiantis BK pagal atnaujintas Metodikos nuostatas, pardavimų veiklos darbuotojų darbo
užmokestis perkeltas į administracinę veiklą (virš 74 tūkst. Eur personalo sąnaudų).
Valyme didintas DU. Paviršinių nuotekų veikloje dirbo 2 darbuotojais mažiau.
Nuo 2021 m. išaugo taršos mokesčių tarifai.
n/a
Apskaitos veikloje pirkta mažiau kompiuterinių programų priežiūros paslaugų. Rengiantis
BK detaliai peržiūrėtas sąnaudų grupavimas Didžiojoje knygoje. Dalis sąnaudų (ryšių
paslaugos) perkeltos į administracines sąnaudas (ruošime, surinkime, valyme, dumblo
tvarkyme). Kitoje veikloje pirkta mažiau transportavimo paslaugų. Netiesioginėje veikloje
pirkta mažiau org. inventoriaus aptarnavimo paslaugų.
n/a
2021 m. sumažėjo baudų ir delspinigių sąnaudos nuo -89 tūkst. Eur iki 0,3 tūkst. Eur,
išaugo palūkanų sąnaudos nuo 12,9 tūkst. Eur iki 29,6 tūkst. Eur
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Priedas 1. 2021 m. ir 2020 m. duomenų palyginimas
Nuotekų dumblo tvarkymas
Sąnaudų grupė
Geriamojo vandens įsigijimo
sąnaudos
Nuotekų tvarkymo paslaugų
pirkimo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Technologinių medžiagų ir
technologinio kuro sąnaudos

2021

2020

Pokytis

Proc.
Pokytis

Įmonės komentarai

-

-

-

0%

n/a

2 168

2 010

157

0%
8%

n/a
n/a

2 836

6 868

- 4 032

-59 %

5 655
147

7 276
69

- 1 621
78

-22 %
114 %

4 654

7 693

- 3 038

-39 %

2 256

2 086

170

8%

Personalo sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Finansinės sąnaudos

36 617
322
88

30 195
341
130

6 422
- 18
- 42

21 %
-5 %
-32 %

Administracinės sąnaudos
Rinkodaros ir pardavimų
sąnaudos

32 111

22 377

9 734

43 %

860

807

53

7%

Kitos sąnaudos

4 714
92 427

2 350
82 200

2 365

101 %

Kuro transportui sąnaudos
Šilumos energijos sąnaudos

Einamojo remonto ir
aptarnavimo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos

Iš viso:

Nuotekų dumblo tvarkymo veikloje sunaudota mažiau technologinių medžiagų.
Gavyboje ir valyme daugiau kartų vykta į objektus, bei kilo kuro kainos. Kitoje veikloje
daugiau nuotekų transportuota. Surinkime ir nuotekų dumblo tvarkymo veikloje mažiau
kartų vykta į prižiūrimus objektus.
n/a
2021 m. pakeista daugiau apskaitos prietaisų, todėl sunaudota daugiau medžiagų.
Gavyboje sunaudota mažiau medžiagų, ruošime buvo keisti filtravimo elementai už 7 tūkst.
Eur, pristatyme daugiau avarijų, todėl remontui sunaudota daugiau medžiagų, kitoje
veikloje sunaudota mažiau medžiagų. Administracinėje veikloje 2020 m. už 71,8 tūkst. Eur
buvo atliktas administracinio pastato vidaus patalpų remontas.
n/a
Rengiantis BK pagal atnaujintas Metodikos nuostatas, pardavimų veiklos darbuotojų darbo
užmokestis perkeltas į administracinę veiklą (virš 74 tūkst. Eur personalo sąnaudų).
Valyme didintas DU. Paviršinių nuotekų veikloje dirbo 2 darbuotojais mažiau.
n/a
n/a
Apskaitos veikloje pirkta mažiau kompiuterinių programų priežiūros paslaugų. Rengiantis
BK detaliai peržiūrėtas sąnaudų grupavimas Didžiojoje knygoje. Dalis sąnaudų (ryšių
paslaugos) perkeltos į administracines sąnaudas (ruošime, surinkime, valyme, dumblo
tvarkyme). Kitoje veikloje pirkta mažiau transportavimo paslaugų. Netiesioginėje veikloje
pirkta mažiau org. inventoriaus aptarnavimo paslaugų.
n/a
2021 m. sumažėjo baudų ir delspinigių sąnaudos nuo -89 tūkst. Eur iki 0,3 tūkst. Eur,
išaugo palūkanų sąnaudos nuo 12,9 tūkst. Eur iki 29,6 tūkst. Eur
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Priedas 1. 2021 m. ir 2020 m. duomenų palyginimas

Sąnaudų grupė
Geriamojo vandens įsigijimo
sąnaudos
Nuotekų tvarkymo paslaugų
pirkimo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Technologinių medžiagų ir
technologinio kuro sąnaudos
Kuro transportui sąnaudos
Šilumos energijos sąnaudos

Paviršinių nuotekų tvarkymas (tik esant atskirai
paviršinių nuotekų tvarkymo sistemai)
Proc.
2021
2020
Pokytis
Pokytis

Įmonės komentarai

-

-

-

0%

n/a

814

687

127

0%
19 %

n/a
n/a

1 852
167

1 714
89

138
78

0%
8%
87 %

n/a
n/a
n/a
2021 m. pakeista daugiau apskaitos prietaisų, todėl sunaudota daugiau medžiagų.
Gavyboje sunaudota mažiau medžiagų, ruošime buvo keisti filtravimo elementai už 7 tūkst.
Eur, pristatyme daugiau avarijų, todėl remontui sunaudota daugiau medžiagų, kitoje
veikloje sunaudota mažiau medžiagų. Administracinėje veikloje 2020 m. už 71,8 tūkst. Eur
buvo atliktas administracinio pastato vidaus patalpų remontas.

Einamojo remonto ir
aptarnavimo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos

3 308

7 007

- 3 699

-53 %

19 019

18 883

136

1%

Personalo sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Finansinės sąnaudos

32 055
3 345
62

50 341
370
151

- 18 286
2 975
- 88

-36 %
803 %
-59 %

1 854

2 823

- 969

-34 %

n/a
Rengiantis BK pagal atnaujintas Metodikos nuostatas, pardavimų veiklos darbuotojų darbo
užmokestis perkeltas į administracinę veiklą (virš 74 tūkst. Eur personalo sąnaudų).
Valyme didintas DU. Paviršinių nuotekų veikloje dirbo 2 darbuotojais mažiau.
Nuo 2021 m. išaugo taršos mokesčių tarifai.
n/a
Apskaitos veikloje pirkta mažiau kompiuterinių programų priežiūros paslaugų. Rengiantis
BK detaliai peržiūrėtas sąnaudų grupavimas Didžiojoje knygoje. Dalis sąnaudų (ryšių
paslaugos) perkeltos į administracines sąnaudas (ruošime, surinkime, valyme, dumblo
tvarkyme). Kitoje veikloje pirkta mažiau transportavimo paslaugų. Netiesioginėje veikloje
pirkta mažiau org. inventoriaus aptarnavimo paslaugų.

609
2 602
65 687

935
2 858
85 857

- 327
- 255

-35 %
-9 %

n/a
n/a

Administracinės sąnaudos
Rinkodaros ir pardavimų
sąnaudos
Kitos sąnaudos
Iš viso:
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Priedas 1. 2021 m. ir 2020 m. duomenų palyginimas
Apskaitos veikla
Sąnaudų grupė
Geriamojo vandens įsigijimo
sąnaudos
Nuotekų tvarkymo paslaugų
pirkimo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Technologinių medžiagų ir
technologinio kuro sąnaudos
Kuro transportui sąnaudos
Šilumos energijos sąnaudos

Einamojo remonto ir
aptarnavimo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos
Personalo sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Finansinės sąnaudos

Administracinės sąnaudos
Rinkodaros ir pardavimų
sąnaudos
Kitos sąnaudos

Iš viso:

2021

2020

Proc.
Pokytis

Pokytis

Įmonės komentarai

-

-

-

0%

n/a

1 009

945

64

0%
7%

n/a
n/a

3 603
206

3 066
167

538
39

0%
18 %
23 %

7 394

14 266

- 6 872

-48 %

24 669

30 196

- 5 527

-18 %

122 326
185
190

164 153
253
439

- 41 828
- 68
- 249

-25 %
-27 %
-57 %

14 436

22 855

- 8 419

-37 %

1 859

2 728

- 869

-32 %

13 801
189 679

9 796
248 864

4 005

41 %

n/a
n/a
n/a
2021 m. pakeista daugiau apskaitos prietaisų, todėl sunaudota daugiau medžiagų.
Gavyboje sunaudota mažiau medžiagų, ruošime buvo keisti filtravimo elementai už 7 tūkst.
Eur, pristatyme daugiau avarijų, todėl remontui sunaudota daugiau medžiagų, kitoje
veikloje sunaudota mažiau medžiagų. Administracinėje veikloje 2020 m. už 71,8 tūkst. Eur
buvo atliktas administracinio pastato vidaus patalpų remontas.
n/a
Rengiantis BK pagal atnaujintas Metodikos nuostatas, pardavimų veiklos darbuotojų darbo
užmokestis perkeltas į administracinę veiklą (virš 74 tūkst. Eur personalo sąnaudų).
Valyme didintas DU. Paviršinių nuotekų veikloje dirbo 2 darbuotojais mažiau.
n/a
n/a
Apskaitos veikloje pirkta mažiau kompiuterinių programų priežiūros paslaugų. Rengiantis
BK detaliai peržiūrėtas sąnaudų grupavimas Didžiojoje knygoje. Dalis sąnaudų (ryšių
paslaugos) perkeltos į administracines sąnaudas (ruošime, surinkime, valyme, dumblo
tvarkyme). Kitoje veikloje pirkta mažiau transportavimo paslaugų. Netiesioginėje veikloje
pirkta mažiau org. inventoriaus aptarnavimo paslaugų.
n/a
2021 m. sumažėjo baudų ir delspinigių sąnaudos nuo -89 tūkst. Eur iki 0,3 tūkst. Eur,
išaugo palūkanų sąnaudos nuo 12,9 tūkst. Eur iki 29,6 tūkst. Eur
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Priedas 1. 2021 m. ir 2020 m. duomenų palyginimas

Sąnaudų grupė
Geriamojo vandens įsigijimo
sąnaudos
Nuotekų tvarkymo paslaugų
pirkimo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Technologinių medžiagų ir
technologinio kuro sąnaudos
Kuro transportui sąnaudos
Šilumos energijos sąnaudos

Einamojo remonto ir
aptarnavimo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos)
sąnaudos
Personalo sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Finansinės sąnaudos

Administracinės sąnaudos
Rinkodaros ir pardavimų
sąnaudos
Kitos sąnaudos
Iš viso:

Kitos veiklos (nereguliuojamosios veiklos) verslo
vienetas
Proc.
2021
2020
Pokytis
Pokytis

Įmonės komentarai

-

-

-

0%

n/a

302

278

24

0%
9%

n/a
n/a

-

-

-

0%

6 389
61

4 832
51

1 558
10

32 %
20 %

5 475

26 055

- 20 580

-79 %

n/a
Gavyboje ir valyme daugiau kartų vykta į objektus, bei kilo kuro kainos. Kitoje veikloje
daugiau nuotekų transportuota. Surinkime ir nuotekų dumblo tvarkymo veikloje mažiau
kartų vykta į prižiūrimus objektus.
n/a
2021 m. pakeista daugiau apskaitos prietaisų, todėl sunaudota daugiau medžiagų.
Gavyboje sunaudota mažiau medžiagų, ruošime buvo keisti filtravimo elementai už 7 tūkst.
Eur, pristatyme daugiau avarijų, todėl remontui sunaudota daugiau medžiagų, kitoje
veikloje sunaudota mažiau medžiagų. Administracinėje veikloje 2020 m. už 71,8 tūkst. Eur
buvo atliktas administracinio pastato vidaus patalpų remontas.

6 317
31 614
56
57

6 485
28 837
77
134

- 169
2 777
- 21
- 77

-3 %
10 %
-28 %
-57 %

5 026

6 589

- 1 564

-24 %

n/a
n/a
n/a
n/a
Apskaitos veikloje pirkta mažiau kompiuterinių programų priežiūros paslaugų. Rengiantis
BK detaliai peržiūrėtas sąnaudų grupavimas Didžiojoje knygoje. Dalis sąnaudų (ryšių
paslaugos) perkeltos į administracines sąnaudas (ruošime, surinkime, valyme, dumblo
tvarkyme). Kitoje veikloje pirkta mažiau transportavimo paslaugų. Netiesioginėje veikloje
pirkta mažiau org. inventoriaus aptarnavimo paslaugų.

561
1 655
57 514

833
2 034
76 206

- 272
- 379

-33 %
-19 %

n/a
n/a

Kita reguliuojama veikla
Sąnaudų grupė
Geriamojo vandens įsigijimo sąnaudos
Nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo sąnaudos
Elektros energijos sąnaudos
Technologinių medžiagų ir technologinio kuro sąnaudos
Kuro transportui sąnaudos
Šilumos energijos sąnaudos
Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos
Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos
Personalo sąnaudos
Mokesčių sąnaudos
Finansinės sąnaudos
Administracinės sąnaudos
Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos
Kitos sąnaudos
Iš viso:

2021

-

2020

-

Pokytis

21

-

Proc.
Pokytis
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

Įmonės komentarai

