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I.

ĮŽANGA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu1, patvirtintu
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2017 m. veiklos planu2 ir savivaldybės kontrolieriaus
įsakymu 3, atliktas Alytaus rajono savivaldybės įmonės ,,Simno komunalininkas“ (toliau – įmonė)
2016 m. finansinės atskaitomybės patikrinimas.
Patikrinimą atliko Alytaus rajono savivaldybės kontrolierius Vytautas Navickas ir
kontrolieriaus pavaduotoja Marijona Marčiulaitienė.
Patikrinimo tikslas yra užtikrinti, kad metinės finansinės ataskaitos, kurias parengė įmonės
vadovybė, atitinka Verslo apskaitos standartų, norminių aktų nuostatas bei tikrai ir teisingai atspindi
įmonės turtą ir įsipareigojimus, finansinę būklę ir pelną (nuostolius).
Patikrinimas atliktas siekiant nustatyti, ar metinėse ataskaitose nėra esminių klaidų ir
praleidimų.
Tikrinamuoju laikotarpiu įmonei vadovavo direktorius Juozas Kalėda, apskaitą tvarkė vyr.
buhalterė Dalia Vansauskienė.
Įmonės vadovybė lydimuoju raštu4 Alytaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai
pateikė 2016 m. finansinės atskaitomybės formas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, nuosavo
kapitalo pokyčių ir pinigų srautų ataskaitas, SĮ „Simno komunalininkas“ 2016 m. veiklos ataskaitą,
aiškinamąjį raštą).
Patikrinimas pradėtas 2017-05-05, baigtas 2017-05-31.

II. PATIKRINIMO APIMTIS IR METODAI
Patikrinimo metu vertintas įmonės pateiktas 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys,
parengtas pagal verslo apskaitos standartus, kitus buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų
rinkinio sudarymą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir susidedantis iš
finansinių ataskaitų:
2016 m. gruodžio 31 d. balanso,
2016 m. gruodžio 31 d. pelno (nuostolių) ataskaitos,
2016 m. nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos,
2016 m. pinigų srautų ataskaitos,
2016 m. finansinės atskaitomybės aiškinamojo rašto.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių 1994 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. I-722, 17 straipsnio 2
dalis;
2
Savivaldybės kontrolieriaus 2016 m.lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-3 patvirtintas veiklos planas;
3
Savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. gegužės 4 dienos įsakymas Nr. V-3 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą“;
4
SĮ „Simno komunalininkas“ 2017-04-24 lydimuoju raštu Nr. SD-109.
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Patikrinimas atliktas siekiant gauti pakankamą užtikrinimą, kad ataskaitose nėra reikšmingų
iškraipymų. Visiškas užtikrinimas yra neįmanomas dėl įgimtų vidaus kontrolės apribojimų ir to
fakto, kad netikrinome 100 procentų

ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių bei sudarytų sandorių.

Patikrinimo metu surinkti įrodymai dėl 2016 metų metinių finansinių ataskaitų, kurias parengė
įmonės vadovybė, atitinka Verslo apskaitos standartų, norminių aktų nuostatas bei tikrai ir teisingai
atspindi įmonės turtą ir įsipareigojimus, finansinę būklę ir pelną (nuostolius).

III. BALANSAS
1. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS IR MATERIALUSIS TURTAS
Nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Balanse parodomas likutine verte, kuri
apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimo sumą.
Amortizacija skaičiuojama proporciniu (tiesiniu) būdu. Amortizacijos sąnaudos ir nematerialiojo
turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos sąnaudoms. Ilgalaikio nematerialaus turto
likutinė vertė ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sudaro 20792,0 Eur. Per 2016 metus įsigyta
programinė įranga už 1280,0 Eur. Sukaupta finansinių metų nematerialiojo turto amortizacijos suma
– 495,0 Eur. Įmonėje naudojama visiškai amortizuota programinė įranga, kurios įsigijimo savikaina
– 4061,45 Eur.
Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, iš kurio tikisi
gauti ekonominės naudos ateityje, kuris bus naudojamas ilgiau nei vienerius metus, kurio įgijimo
(pasigaminimo) savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už nustatytą minimalią
tos grupės turto vertę. Balanse materialusis turtas parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą
nusidėvėjimą. Įsigyto ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimo arba amortizacijos laikas
skaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos dienos po turto naudojimo pradžios pagal nustatytus
normatyvus. Nusidėvėjimo sąnaudos priskiriamos pagal ilgalaikio materialiojo turto naudojimą
įmonės pajamoms uždirbti. Ilgalaikio turto nurašymo rezultatas pripažįstamas ataskaitinio
laikotarpio pelnu arba nuostoliu.
Ilgalaikis turtas įmonės balanse įvertintas likutine verte (įsigijimo vertė minus sukauptas
nusidėvėjimas).
Įmonės ilgalaikis materialusis turtas likutine verte 2016 metų pabaigoje sudarė 6 329 661
Eur, iš jų pastatai ir statiniai – 5 824 167 Eur, mašinos ir įrenginiai – 396 358 Eur, transporto
priemonės – 85 280 Eur, kita įranga, prietaisai, įrankiai – 10 491 Eur, sumokėti avansai ir vykdomi
materialiojo turto statybos (gamybos) darbai – 13 365 Eur. Ilgalaikis materialusis turtas likutine
verte sumažėjo 236 923 Eur.
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2016 metais įsigyta turto už 102435,0 Eur, iš jų: pstatai ir statiniai – 4 477 Eur, mašinų ir
įrenginių už 30 002 Eur, transporto priemonių už 55 238 Eur, kitos įrangos, prietaisų ir įrankių už 5
975 Eur, sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai – 6 743 Eur. Per
finansinius metus įvyko tokie nusidėvėjimo pokyčiai: pastatai ir statiniai – 231706 Eur, mašinos ir
įrengimai – 65 924 Eur, transporto priemonės – 38 768 Eur, kita įranga, prietaisai, įrankiai ir
įrengimai – 2 960 Eur. Iš viso nusidėvėjimo suma sudarė 339 358 Eur.
Įmonės turtas yra valdomas patikėjimo teise, iš UAB „Alytaus melioracija“ nuomojami
Simno valymo įrenginiai, ir panaudos teise, pagal sudarytas panaudos sutartis su Alytaus rajono
savivaldybe. Įmonėje naudojamas visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo
savikaina 875 065,08 Eur, iš jų: pastatai ir statiniai – 538 536,76 Eur, mašinos ir įrengimai – 108
767,5 Eur, transporto priemonės – 97 151,51 Eur, kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai –130 609,31
Eur. Įmonėje yra ilgalaikio turto, įsigyto pagal lizingo sutartis, kurio likutinė vertė 72 196 Eur, iš
jų: mašinos ir įrengimai –67 130 Eur, transporto priemonės – 5 066, Eur. Įmonės nuosavas
kapitalas yra 2 410 161 Eur. Įmonės savininko kapitalo suma 3 990 482 Eur.

2. TRUMPALAIKIS TURTAS
Trumpalaikis turtas – turtas, kuris kainuoja mažiau nei 289,62 Eur ir tarnauja trumpiau ar
ilgiau nei metus laiko. Trumpalaikis turtas pajamuojamas turto verte, kuri nurodyta sąskaitoje.
Trumpalaikiam turtui priskiriama – atsargos (degalai, atsarginės dalys, tepalai, ūkinės prekės,
medžio drožlės pirktos ir pasigamintos, mažavertis inventorius ir kt.) kurios naudojamos pajamoms
uždirbti. Sudarant finansines ataskaitas, atsargos įvertinamos įsigijomo savikaina. Atsargų
transportavimo ar kitos patirtos sąnaudos yra įtraukta į atsargų savikainą tik tiek, kiek jos susijusios
su atsargų atsiradimu.
Įmonėje 2016 m. gruodžio 31 d. buvo 371 373 Eur vertės trumpalaikio turto. Įmonės
trumpalaikį turtą sudarė: atsargos 68 112 Eur, per vienerius metus gautinos sumos 195 641 Eur, iš
jų – pirkėjų įsiskolinimas 189 469 Eur, kitos gautinos sumos 6 172 Eur ir pinigai ir pinigų
ekvivalentai 107 620 Eur.
Lyginant 2016 m. gruodžio 31 d. trumpalaikio turto duomenis su 2015 metų gruodžio 31 d.
duomenimis, įstaigoje ženkliai sumažėjo trumpalaikio turto likutis. Tai sudarė 43 103 Eur. Atsargos
sumažėjo 6 891 Eur, per vienerius metus gautinos sumos padidėjo 13 072 Eur, iš jų – pirkėjų
skolos – 10 914 Eur, kitos gautinos sumos – 2 158 Eur. Pinigai, pinigų ekvivalentai sumažėjo 49
284 Eur. Ataskaitiniam laikotarpiui sąskaitose bankuose buvo – 101 792 Eur, kasoje – 632 Eur,
pinigai kelyje – 5 196 Eur. Pirkėjų įsiskolinimas 2016 metų gruodžio 31 dienai – 189 469 Eur, tai
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sudaro: pirkėjai ir organizacijos – 62 032 Eur, gyventojai – 41 899 Eur, šiluminės energijos pirkėjai
gyventojai – 64 074 Eur, už daugiabučių gyvenamųjų bendrųjų plotų administravimą – 10 635 Eur,
daugiabučių gyvenamųjų bendrųjų plotų techninę priežiūrą – 990 Eur, Alytaus rajono savivaldybės
skola dėl kompensacijų – 6 172 Eur. Gautinos sumos – ilgalaikės ir trumpalaikės gautinos sumos
balanse parodomos tikrąja verte, t. y. atėmus įvertintas abejotinas sumas. Abejotinų skolų suma
pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis.
1 lentelėje pateikiame skolų kitimą lyginant 2015-12-31 su 2016-12-31 metais.
1 lentelė. Didžiausi pirkėjų įsiskolinimai SĮ „Simno komunalininkas“
Eil
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Skolininkas

Eur

Skola

Skola

Skirtumas

2015-12-31

2016-12-31

+/-

Alytaus miesto sav. admin.
1550,58
1585,34
Alytaus poliklinika, VŠĮ
15671,62
16413,65
UAB „Didma“
23562,71
28082,12
BĮ Simno kultūros centras
1193,87
906,91
Alytaus r. Simno specialioji
910,85
104,17
mokykla
6. Benu vaistinė Lietuva, UAB
477,79
576,33
7. Alytaus r. sav. administracija
2688,38
3142,62
8. Gyventojų šiluma
58525,52
64074,59
9. Gyventojų vanduo
41098,24
41899,46
10. UAB „Prodenta“
1311,93
69,98
11. UAB „Skirnuva“
488,61
488,61
12. Simno vaikų darželis
161,18
129,96
13. Lietuvos paštas, AB
374,44
295,98
14. UAB „Tele-2“
433,13
431,82
15. A. Zenevičienės IĮ
112,77
130,82
16. DGNB bendrųjų plotų
7244,33
10634,64
administravimas
17. DGNB bendrųjų plotų tech.
6058,07
9389,75
priežiūra
18. Vilniaus teritorinė ligonių
416,37
455,28
kasa
19. „Žembrė“ DNSB
2449,69
2450,32
20. MB IT „Nova“
128,72
1463,77
21. VSĮ PSPC
3498,02
3656,44
22. Ragauskienės IĮ
1327,65
1327,65
23. Alytaus apskr. TŪB ligoninė
492,89
477,47
24. „Aldaila“ UAB
393,41
393,41
25. Asociacija Alytaus VVG
200,23
211,06
26. Telia Lietuva AB
429,23
510,91
Dalis skolų, susidariusių 2016 m. gruodžio 31 d., sumokėtos per 2017 m.

+34,76
+742,03
+4519,41
-286,96
-806,68
+98,54
+454,24
+5549,07
+801,22
-1241,95
0
-31,22
-78,46
-1,31
+18,05
+3390,31
+3331,68
+38,91
+0,63
+1335,05
+158,42
0
-15,42
0
+10,83
+81,68
sausio-balandžio

mėnesius. I. Ragauskienės IĮ 1 327,65 Eur skola perduota teismui. Palyginus 2016 metų gruodžio
31 dienos duomenis su 2015 metų gruodžio 31 duomenimis ženkliai padidėjo skolos už šilumą
gyventojams. Ataskaitiniam laikotarpiui ši skola sudarė 64 074,59 Eur arba 5 549,07 Eur daugiau
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negu 2015 metų ataskaitiniam laikotarpiui. DGNB skola už bendrųjų plotų techninę priežiūrą ir
administravimą 20 024,39 Eur arba 6 721,99 Eur daugiau, negu 2015 metų gruodžio 31 d., įstaigų
UAB „Ditma“ skola didesnė 4 519,41 Eur, MB IT „Nova“ – 1 335,05 Eur. VšĮ Alytaus miesto
poliklinika įstaigai skolinga 16 413,65 eurų, t. y. 742,03 Eur daugiau negu 2015 m. Ženkliai
sumažėjo įstaigos UAB „Prodenta“ skolos likutis – 69,98 Eur arba 1 241,95 Eur mažiau. Alytaus r.
Simno specialioji mokykla įstaigai skolinga 104,17 Eur arba 806,68 Eur mažiau, Simno kultūros
centro skola – 906,91 Eur arba 286,91 Eur mažiau negu 2015 metų ataskaitiniam laikotarpiui.
Įmonė 2016 m. gruodžio 31 d. sąskaitose turėjo 101 792 eurų pinigų likutį, 632 eurų pinigų
likutį kasoje, pinigai kelyje – 5196 eurų.
Iš viso įmonės turtas 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 6 721 826 eurų, arba 279 241 Eur mažiau,
negu praeitą ataskaitinį laikotarpį.

3. NUOSAVAS KAPITALAS, DOTACIJOS SUBSIDIJOS, MOKĖTINOS
SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Nuosavo kapitalo dydis yra didinamas arba mažinamas vadovaujantis Alytaus rajono
savivaldybės tarybos sprendimais. Pelnas / nuostoliai per atskaitinį laikotarpį tiesiogiai didinami /
mažinami registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą.
Nuosavas kapitalas 2015 metų ataskaitiniam laikotarpiui buvo 2 550 895 Eur, 2016 m.
ataskaitiniam laikotarpiui – 2 410 161 Eur, t. y. 140 734 Eur mažesnis negu 2015 metais. Įmonės
savininko kapitalas 2016 m. pradžioje buvo 3 990 482 Eur, pabaigoje – 3 990 482 Eur. Įmonės
nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 2016 m. pradžioje sudarė 1 439 587 Eur, metų pabaigoje 1 580
321 Eur. Ataskaitinių metų pelno (nuostolių) likutis – 140 734 Eur. Ataskaitinių metų pelnas
(nuostoliai) lyginant su praėjusių finansinių metų pelnu (nuostoliais) išaugo 11 085 Eur.
Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą „Dotacijos ir subsidijos“ dotacija pripažįstama,
apskaitoje registruojama ir balanse rodoma, kai ji faktiškai gaunama arba kai yra pagrįstas
užtikrinimas ar sprendimas, kad ji bus suteikta. Dotacijų teikimo sąlygos apibūdinamos sutartyse,
sprendimuose ar projektuose. Įmonėje dotacijos subsidijos su turtu, gaunamos ilgalaikio turto forma
arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti ar statyti. Dotacijos gaunamos ataskaitinio ar praėjusio
laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti. Dokumentuose turi būti nurodomas
tikslas, kuriam skiriamos dotacijos. Savivaldybė per 2016 metus SĮ „Simno komunalininkas“ skyrė
50 000 Eur, už kuriuos buvo nupirkta ekskavatorius ir automobilis, ir 23 400 Eur – traktoriaus,
drožiklio bei priekabos patirtoms išlaidoms kompensuoti.
Per 2016 metus panaudojo 109 117,75 Eur dotacijų. Ataskaitiniam laikotarpiui dotacijų,
subsidijų likutis rodomas balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos“ ir jį sudarė 3 832 906,43 Eur.
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Ataskaitinių metų pabaigoje mokėtinų sumų ir įsipareigojimų likutis sudarė 478 759 Eur po
vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai – 341 402 Eur, finansinės skolos
kredito įstaigoms yra 269 206 Eur, iš jų: LR finansų ministerijai – 193 379,67 Eur, AB Šiaulių
bankui – 75 826,46 Eur ir skolos tiekėjams – 72 196 Eur.
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų likutis sudaro 137 357 Eur, iš jų skolos
tiekėjams – 89 525 Eur, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 32 944 Eur, iš kurių: atstoginių
kaupiniai darbo užmokesčiui – 25 152 Eur, atostoginių kaupiniai socialinio draudimo įmokoms – 7
792 Eur ir kitos mokėtinos sumos bei trumpalaikiai įsipareigojimai – 14 888 Eur.
Beviltiškų skolų įmonė neturi. Palūkanos, pelnas ar nuostoliai susiję su įsipareigojimais,
pripažįstami ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis arba pajamomis.

III.

PAJAMOS

Įmonės pagrindinis veiklos tikslas – teikti viešąsias paslaugas, tiekiant vandenį, šilumos
energiją ir karštą

vandenį, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros bei kitas

komunalines paslaugas ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus. Paslaugos yra
teikiamos Alytaus rajono gyventojams, įmonėms ir organizacijoms. Per 2016 metus įmonė gavo 776
712 Eur pajamų, iš jų: 764 076 Eur – tipinės veiklos pajamos, 5 560 Eur – kitos veiklos pajamos, 7
076 Eur – finansinės veiklos pajamos. Ataskaitinių metų tipinės veiklos nuostolis – 150 352 Eur.
Suteiktų paslaugų pajamų priskirtų įmonės tipinei veiklai kitimą matome 2 lentelėje.
2 lentelė

Eur
Rodikliai

Geriamojo vandens tiekimas su
pardavimo kaina
Nuotekų tvarkymo
ir atliekų
šalinimo,
sanitarinių
sąlygų
užtikrinimo veiklos
Šilumos ir karšto vandens tiekimo,
sistemų priežiūros
Administravimo
Poliklinikos pastato
mokesčiai

eksploatavimo

2015 m.

2016 m.

Padidėjimas +
Sumažėjimas -

216024

208522

-7502

130765

136392

+5627

304907

300738

-4169

10520

20567

+10047

85336

85481

+145

16591
12376
-4215
Kitos tipinės veiklos pajamos
764143
764076
-67
Iš viso:
Palyginus 2016 metų suteiktų paslaugų gautas pajamas su 2015 metų suteiktų paslaugų
gautomis pajamomis, matome, kad 2016 metais ženkliai padidėjo suteiktų paslaugų pajamos už
administravimą, t. y. 10 047 Eur, nuotekų tvarkymo

ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų

užtikrinimo veiklos pajamos – 5 627 Eur, o geriamojo vandens tiekimo su pardavimo kaina – 7 502
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Eur, kitos tipinės veiklos pajamos – 4 215 Eur,

šilumos ir karšto vandens tiekimo, sistemų

priežiūros pajamos sumažėjo 4 169 Eur. Poliklinikos pastato eksploatavimo mokesčiai padidėjo
145 eurais.
Suteiktų paslaugų pajamų padidėjimui įtakos turėjo tai, kad 2016 metais gautos didesnės
pajamos daugiabučių gyvenamųjų namų modernizavimo programų administravimo vykdymui.
3 lentelė.
Tipinių pajamų struktūra 2012–2016 m.
Rodikliai
Geriamojo vandens tiekimas su
pardavimo kaina
Nuotekų tvarkymo ir atliekų
šalinimo, sanitarinių sąlygų
užtikrinimo veiklos
Šilumos ir karšto vandens tiekimo,
sistemų priežiūros
Administravimo
Poliklinikos pastato eksploatavimo
mokesčiai
Kitos tipinės veiklos pajamos

Eur
2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

205984,1 204146,2

214233

216024

208522

144737,9

13306,2

129473

130765

136392

304459

304543,8

302527

304907

300738

4495,19

8478,34

23276

10520

20567

86493,28 85289,62

85401

85336

85481

11518,48

6451

16591

12376

6286,79

757688 745096,2 761361
764143
764076
Iš viso
Įstaigos pajamų gavimas pagal bendrus segmentus nuo 2012 metų iki 2016 metų padidėjo 6
388 Eur.
Įmonė centralizuotai teikiamu geriamuoju vandeniu aprūpina 27 proc. arba 7 385 Alytaus
rajono gyventojus. Nuotekų tvarkymo ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimą teikia 7,92
proc. arba 4 901 gyventojui. 2016 m. pagaminta ir į perdavimo tinklą patiekta 4 218 MWh, parduota
3 234 MWh šiluminės energijos.
4 lentelė. Įmonės veikla pagal gaunamų pajamų segmentus
Rodikliai
Geriamojo vandens tiekimas su
pardavimo kaina
Nuotekų tvarkymo ir atliekų šalinimo,
sanitarinių sąlygų užtikrinimo veiklos
Šilumos ir karšto vandens tiekimo,
sistemų priežiūros
Administravimo
Poliklinikos pastato eksploatavimo
mokesčiai
Kitos tipinės veiklos pajamos
Iš viso:

Eur

Suteiktų
paslaugų
pajamos

Suteiktų
paslaugų
savikaina

Rezultatas
(Pelnas / Nuostolis)

208522

293357

84835

136392

173289

-36897

300738

284608

16130

20567

7582

12985

85481

70867

14614

12376

6186

6190

764076

835889

-71813
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2016 metais SĮ „Simno komunalininkas“ suteiktų tipinių paslaugų pajamos mažesnės už
suteiktų paslaugų savikainą. Neįvertinus veiklos administravimo sąnaudų už šilumos ir karšto
vandens tiekimo, sistemų priežiūrą, gautas pelnas – 16 130 Eur. Medžio drožlių pardavimo veikla
turėjo įtakos šios veiklos pelno gavimui. Kitos tipinės veiklos pajamų – 6 190 Eur, administravimo
– 12 985 Eur (traktoriaus nuoma, kasimo paslaugos ir kita), poliklinikos pastato eksploatavimo
mokesčių 14614 Eur gauta daugiau negu šių paslaugų savikaina. Ataskaitinių metų pabaigoje iš viso
įmonė patyrė 71 813 eurų nuostolį, iš jų už geriamojo vandens tiekimą su pardavimo kaina – 84
835 Eur. Nuostoliui susidaryti įtakos turėjo minimalaus mėnesio darbo užmokesčio ir minimalaus
valandinio atlyginimo dydžio kilimas, materialinių vertybių kainų didėjimas, priskaityta didesnė
amortizacijos suma. Per 2016 metus nuotekų tvarkymo ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų
užtikrinimo veiklos nuostolis – 36 897 Eur. Tam įtakos turėjo įgyvendintas projektas „Vandens
tiekimo ir nuotekų tvakymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus rajone (Dauguose)“.

IV.

SĄNAUDOS

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu
laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.
Sąnaudos, patirtos tiesioginėje veikloje, susijusios su pagrindine veikla, t. y. vandens gavyba,
nuotekų šalinimu, šilumos ir karšto vandens tiekimu, pastatų administravimu, poliklinikos padalinio
aptarnavimo veikla. Per 2016 metus įmonė patyrė 917 446 Eur sąnaudų, iš jų tipinės veiklos
sąnaudos 835 889 Eur, veiklos išlaidos 78 539 Eur, kitos veiklos išlaidos 659 Eur, finansinės
veiklos išlaidos 2 359 Eur.
Įmonės tipinės veiklos sąnaudų pokytis 2015–2016 metais pavaizduotas 5 lentelėje.
5 lentelė. Tipinės veiklos sąnaudų pokytis 2015-2016 m

Išlaidų straipsniai

2015 m.
2016 m.
Pokytis
Eur
%
Eur
%
Eur
%
Darbo užmokestis
199964
24 230204
28
30240
4
Soc. draudimas
61713
7
70852
8
9139
1
Medžiagos
214566
26 198640
24
-15926
-2
Mokesčiai
10309
1
14741
2
4432
1
Paslaugos
70231
8
53855
6
-16376
-2
Elektra
92018
11 103444
12
11426
1
Amortizacija
155395
19 164153
20
8758
1
Atidėjiniai
28862
3
0
0
-28862
-3
Iš viso
833058
100 835889
100
2831
x
Palyginus 2016 m. ir 2015 m. tipinės veiklos sąnaudų pokytį, matome, kad darbo
užmokesčio 30 240 Eur, soc. draudimo 9 139 Eur, mokesčių 4 432 Eur, elektros 11 426 Eur,
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amortizacijos 8 758 Eur sąnaudos padidėjo, o už medžiagas 15 926 Eur, paslaugas 16 376 Eur,
atidėjinių 28 862 Eur sąnaudos sumažėjo.

PASTEBĖJIMAI IR REKOMENDACIJOS
Atlikus įmonėje patikrinimą įvertinta, kaip laikomasi 2016 metais atlikto patikrinimo už
2015 metus rekomendacijų, pastebėta, kad ne visos rekomendacijos buvo įgyvendintos.
Inventorizavimo komisija, vadovaudamasi LR valstybės ir savivaldybės turto valdymo,
naudojimo ir disponavimo juo įstatymo5 22 straipsnio 1 dalyje nustatytomis priežastimis, pateikė
turto, kurį reikia nurašyti, sąrašą, nes turtas fiziškai pasenęs, sugedęs nepataisomai ir toliau naudoti
netinkamas. Pakartotinai nustatyta, kad iki 2017 metų gegužės 30 d. minėtas turtas nebuvo
nurašytas. Jau keletas metų netinkamam naudoti turtui nurašyti pateikti inventorizacijos komisijos
sąrašai, tačiau šio nenaudojamo, morališkai pasenusio turto nurašymo procedūros neatliekamos.
Vykdant 2016 metų inventorizaciją metinė ilgalaikio turto inventorizacija įmonėje atlikta
vadovaujantis įmonės direktoriaus įsakymu6, įsakyme numatyta atlikimo data iki 2016-12-31.
Inventorizacija pradėta 2016-12-13, baigta 2016-12-31. Tai atitinka LR Vyriausybės nutarimo7
nuostatų, kurios nusako, kad visas įmonės materialusis ir nematerialusis turtas turi būti
inventorizuotas prieš metinių finansinių ataskaitų sudarymą. Tačiau įmonėje nevisiškai atlikta
įsipareigojimų inventorizacija.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valsybės ir savivaldybių įmonių įstatymo8 11 str. 2 p.,
įmonės vadovas, turėdamas įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos
išankstinį pritarimą, turi nustatyti įmonėje taikomus turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodus ir
normatyvus. Įstaigoje turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodai ir normatyvai patvirtinti, tačiau juos
reikia atnaujinti.
Pastebėta, kad atliekant prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus tik iš dalies vadovaujamasi
Viešųjų pirkimų įstatymo 15 str. 5 d. (tiekėjų apklausos pažymose ne visada nurodomi motyvuoti
sprendimai, kodėl prekės ar paslaugos neperkamos per centrinę perkančiąją organizaciją).
Patikrinimo metu buvo nustatyta ir kitų neatitikimų bei pastebėjimų dėl finansinės
atskaitomybės rinkinio parengimo. Apie juos žodžiu informuota įmonės vadovybė ir pateiktos
rekomendacijos jiems pašalinti. Patikrinimo metu dalis neatitikimų buvo ištaisyti.

LR valstybės ir savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 1998 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. VIII-729, 22
straipsnio 1 dalis;
6 SĮ „Simno komunalininkas“direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas6 Nr. 81 „Dėl inventorizacijos atlikimo ir komisijos
sudarymo;
7 LR Vyriausybės 2014 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 1070 ,,Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“.
8 Lietuvos Respublikos valsybės ir savivaldybių įmonių 1994 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. I-722, 11 str. 2 p;
5
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Rekomendacijos:
Įmonės direktoriui:
1. Nustatytais teisės aktais, organizuoti inventorizacijos komisijos pateikto morališkai
pasenusio, netinkamo naudojimui turto nurašymą.
2. Prieš metinių ataskaitų sudarymą atlikti įsipareigojimų inventorizaciją.
3. Atliekant viešuosius pirkimus vadovautis Viešųjų pirkimų įstatymu.
4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valsybės ir savivaldybių įmonių

įstatymu,

atnaujinti Turto nusidėvėjimo skaičiavimo tvarkos aprašą.
5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valsybės ir savivaldybių įmonių

įstatymu,

atnaujinti darbuotojų apmokėjimo ir premijavimo taisykles.

FINANSINĖ ANALIZĖ, VEIKLOS TĘSTINUMO ĮVERTINIMAS
Įmonės 2016 metų finansinė atskaitomybė paruošta vadovaujantis veiklos tęstinumo
principu, t. y. numatoma, ar įstaiga artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.
Likvidumas (mokumas)
Šis rodiklis apibūdina įmonės finansinį patikimumą. Likvidumo rodikliai parodo, ar įmonė
pajėgi apmokėti savo įsipareigojimus pasibaigus terminui.
1. Bendrasis mokumo koeficientas rodo, kaip trumpalaikis turtas gali padengti einamuosius
įsipareigojimus. Jis apskaičiuojamas:
371 373 (Trumpalaikis turtas)
––––––––––––––––––––––––––––––– = 2,7
137 357 (Trumpalaikiai įsipareigojimai)
Vertinant 2016 m. rodiklio reikšmę pagal orientacinį vertinimo lygį (rodiklių skaičiavimo
metodika VNPB, 1999, 4 p.), trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius įsipareigojimus.
Likvidumo koeficientas 2011–2016 metais
Koeficiento
pavadinimas
Likvidumo

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015m

2,9

7,45

0,93

1,43

3,2

2016 m
2,7

Pokytis lyginant 2016 metus su 2015 metais sudaro 2,7.
2. Kritinio padengimo koeficientas rodo, kaip greitai gali būti likviduojamos įmonės
einamosios skolos. Jis skaičiuojamas:
303 261 (Trumpalaikis turtas – atsargos)
–––––––––––––––––––––––––––––––––
137 357 (Trumpalaikiai įsipareigojimai)

= 2,21
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Šio koeficiento saugumo riba 1. Gautas koeficientas rodo, kad įmonė per trumpą laiką gali
padengti savo trumpalaikius įsipareigojimus.
Kritinio padengimo koeficientas 2011–2016 metais
Koeficiento
pavadinimas
Kritinio
padengimo

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m

2015 m.

2016 m

2,22

6,9

0,78

1,18

2,62

2,21

3. Bendrojo likvidumo koeficientas parodo, kiek kartų savininkų nuosavybė viršija visus
įsipareigojimus. Jis apskaičiuojamas:

3 990 482 (Savininkų nuosavybė)
––––––––––––––––––––––––––––––––– = 8,33
478 759 (Visi įsipareigojimai)

Bendrojo likvidumo koeficientas 2011–2016 metais
Koeficiento pavadinimas
Bendrojo likvidumo
padengimo

2011m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m

2016 m

28,74

15,09

3,79

4,27

7,35

8,33

Šis koeficientas rodo, kad įmonėje esančio turto pakanka padengti visiems įmonės
įsiskolinimams.
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