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UAB „KALVARIJOS VANDENYS“
AUDITO ATASKAITA
2012-05-29 Nr. TK-4-(3.1-16)
Kalvarija
ĮŽANGA
Auditas atliktas vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2012
m. veiklos planu, patvirtintu ir suderintu 2011-11-15.
Audito užduotis
Audituojamas subjektas – Uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kalvarijos
vandenys“, adresas: Laisvės g. 2, Kalvarija, Kalvarijos sav., juridinio asmens kodas –
302504030.
UAB „Kalvarijos vandenys“ direktorius – Juozas Sinkevičius, vyriausioji buhalterė –
Aušra Samsanavičienė.
UAB „Kalvarijos vandenys“ vienintelis akcininkas, valdantis 100 procentų vardinių
bendrovės akcijų – Kalvarijos savivaldybė.
Ataskaita teikiama Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui, ataskaitos kopija –
Kalvarijos savivaldybės merui ir Kontrolės komitetui.
Audito tikslai – nustatyti ir įvertinti UAB „Kalvarijos vandenys“ finansinę būklę, ar
finansinė ir turto apskaita tvarkoma įstatymų nustatyta tvarka, taip pat pareikšti nuomonę apie
bendrovės lėšų bei turto naudojimo teisėtumą, veiklos rezultatus.
Audito ataskaita pateikia audito metu atliktus ir nustatytus dalykus apie finansinę
atskaitomybę, lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo juo teisėtumą ir jų naudojimą
įstatymų nustatytiems tikslams, ataskaitoje suformuluojamos išvados, pastebėjimai ir
rekomendacijos.
AUDITO APIMTIS IR METODAI
Audituota UAB „Kalvarijos vandenys“ nuo pat bendrovės įkūrimo pradžios, t.y. nuo 2010
m. balandžio 28 d. Bendrovė pradėta steigti buvo 2010 m. vasario 20 d. priimant savivaldybės
taryboje sprendimą Nr. T-58-16 “dėl UAB „Kalvarijos vandenys“ steigimo“, tačiau šis
sprendimas, kaip ir 2010 m. kovo 18 d. sprendimas Nr. T-60-1 (dėl UAB „Kalvarijos vandenys“
steigimo) buvo pripažinti netekusiais galios. Galutiniai bendrovės įstatai ir steigimo aktas
patvirtinti savivaldybės taryboje 2010 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. T-62-27 “dėl UAB
„Kalvarijos vandenys“ įstatų ir steigimo akto tvirtinimo“.
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Atliktos savarankiškos procedūros, sumažinančios audito riziką bei surinkti įrodymai,
reikalingi audito ataskaitai parengti ir nuomonei pareikšti.
Auditas atliktas vadovaujantis Valstybinio audito reikalavimais. Audito proceso
planavimo etape buvo susipažinta su įstaigos veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir teisės
aktais, su audituojamo subjekto veikla, struktūra ir apskaitos sistema.
UAB „Kalvarijos vandenys“ yra uždara akcinė bendrovė, kurios pagrindinis veiklos
tikslas yra vykdyti viešąjį vandens tiekimą savivaldybės teritorijose. Bendrovėje iki 2011-05-03
dirbo 2 darbuotojai – direktorius ir vyriausioji buhalterė, šiuo metu bendrovėje jokie darbuotojai
nedirba.
ANKSTESNIO AUDITO REZULTATAI
UAB „Kalvarijos vandenys“ auditas nuo pat bendrovės įsteigimo pradžios nebuvo atliktas
nei karto, nors Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 20 straipsnio 1
dalyje numatyta, kad „...uždarosiose akcinėse bendrovėse, kuriose akcininkė yra valstybė ir
(arba) savivaldybė, turi būti atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas”. Vadovaujantis Akcinių
bendrovių įstatymo 58 straipsnio 2 dalimi “bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį tvirtina
eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Jeigu bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio
auditas pagal įstatymus yra privalomas ar yra numatytas įstatuose, tvirtinamas tik audituotas
metinių finansinių ataskaitų rinkinys”. Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2011
m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. D-144 buvo patvirtinta bendrovės 2010 metų finansinių ataskaitų
rinkinys. Tačiau šis rinkinys patvirtintas neatlikus bendrovės audito.
2011 metų finansinių ataskaitų rinkinys nėra audituotas ir nepatvirtintas.
Tokiu būdu neįgyvendinta LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo ir LR Akcinių
bendrovių įstatymo nuostatos, tvirtinant 2010 ir 2011 metų UAB „Kalvarijos vandenys“
finansinių ataskaitų rinkinius.
AUDITO METU NUSTATYTI FAKTAI IR IŠVADOS
Ekonominiai finansiniai rodikliai
UAB „Kalvarijos vandenys“ įstatinis kapitalas, remiantis Kalvarijos savivaldybės tarybos
2010-04-13 sprendimu Nr. T-62-27 patvirtintais bendrovės įstatais, yra 10 000 litų, t.y. 10 000
paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos vertė 1 litas. UAB „Kalvarijos vandenys“ turi savo
įstatus, steigimo aktą, patvirtintą apskaitos politiką, bendrovės sąskaitų planą. Įmonės finansinė
atskaitomybė tvarkoma LR teisės aktų nustatyta tvarka.
2010 m. finansinėje UAB „Kalvarijos vandenys“ atskaitomybėje patvirtinta 10 253 litai
nuostolio. Sąnaudų bendrovė 2010 metais patyrė 10 254 litus, kuriuos sudarė darbo užmokestis ir
su juo susijusios išlaidos (soc.draudimo įmokos, mokestis valstybinei mokesčių inspekcijai).
Vienintelis bendrovės pirkimas buvo 2010-05-31 iš UAB “Šerkšnas” pagamintas antspaudas,
kurio vertė 125,01 Lt. Įsiskolinimų 2010 metais bendrovė neturėjo. Pažymėtina, kad UAB
„Kalvarijos vandenys“ 2010 metais jokios veiklos nevykdė ir jokio pelno negavo.
2011 metų UAB „Kalvarijos vandenys“ metinės finansinės atskaitomybės nepristatė.
Įmonė jokios veiklos nevykdė, piniginių lėšų negavo, o 2011 m. sausio 14 d. banko sąskaitoje
turėjo 1,89 Lt. 2011-05-03 iš bendrovės pačiai prašant buvo atleista vyr.buhalterė Aušra
Samsanavičienė (pagal LR Darbo kodekso 127 str. 1 d.), taip pat savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011-05-03 įsakymu Nr. A1-103 buvo nutraukta darbo sutartis su UAB „Kalvarijos
vandenys“ direktoriumi Juozu Sinkevičiumi. Naujo bendrovės vadovo akcininkas nepriėmė,
tokiu būdu nuo 2011 m. gegužės 4 d. bendrovėje jokių darbuotojų nedirba.
Bendrovės įsiskolinimas 2012 m. balandžio mėnesiui sudaro 6974,16 litus, iš jų darbo
užmokestis direktoriui – 3337,12 Lt, darbo užmokestis buhalterei – 766,36 Lt, įsiskolinimas
valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui – 2392 Lt, įsiskolinimas
valstybinei mokesčių inspekcijai – 478 Lt. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
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Marijampolės skyrius nuolat ragina savivaldybę sumokėti 2392,68 Lt skolą arba kelti UAB
„Kalvarijos vandenys“ bankroto bylą.
Projektai
UAB „Kalvarijos vandenys“ 2010 metais mėgino dalyvauti projekto „vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kalvarijos savivaldybėje (Kalvarijoje,
Jungėnuose, Mikalaukoje, Jusevičiuose)“ įgyvendinime, kurio vertė 10,7 mln. Lt. Buvo
planuojama įgyvendinus šį projektą sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartis su
naujais abonentais, tačiau bendrovė minėto projekto įgyvendinime nedalyvavo.
Turtas
UAB „Kalvarijos vandenys“ kapitalą sudaro 10 000 litų, padalintų į 10 000 paprastųjų
vardinių akcijų; bendrovė ilgalaikio turto neturi ir tai buvo viena iš pagrindinių priežasčių, dėl
kurios ji negalėjo vykdyti pagrindinės savo veiklos – viešojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo savivaldybės teritorijoje. Šią sritį reglamentuoja galiojantys teisės aktai:
1) 2006-07-13 LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas Nr. X-764
(jis nustato geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valstybinio valdymo ir reguliavimo
pagrindus ir reglamentuoja vandens tiekėjų ir vartotojų teisinius santykius).
2) LR Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 patvirtintos viešojo vandens
tiekimo licencijavimo taisyklės (reglamentuoja viešojo vandens tiekimo licencijų išdavimą,
pakeitimą, galiojimo sustabdymą ir panaikinimą viešiesiems vandens tiekėjams, taip pat licencijų
turėtojų teises ir pareigas).
3) LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 patvirtinti viešojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai (nustato geriamojo vandens
tiekimo vartotojams, tiekiamo geriamojo vandens slėgio, vartotojų aptarnavimo ir nuotekų
priėmimo iš vartotojų reikalavimus).
4) LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-636 patvirtintos
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planų rengimo taisyklės
(reglamentuoja minėtų planų rengimo, viešo svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo,
galiojimo ir keitimo tvarką).
5) LR Aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintos
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklės
(apibrėžia kas yra savavališkas įrenginių prijungimas prie minėtos infrastruktūros, nustato
vandens tiekėjo ir vartotojo pareigas ir teises, vandens ir nuotekų apskaitos, priežiūros
reikalavimus).
Kalvarijos savivaldybėje vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas ir funkcijas
vykdo UAB „Kalvarijos komunalininkas“, kuris vandenį tiekia daugiau nei 7 tūkst. vartotojų (iš
maždaug 13600 savivaldybės gyventojų, kas sudaro daugiau nei 53 proc. gyventojų), o nuotekų
tvarkymo paslaugas teikia daugiau nei 5 tūkst. vartotojų (apie 39 proc. visų savivaldybės
gyventojų). Ši bendrovė yra vandens tiekėjas (ne viešasis vandens tiekėjas), patikėjimo ir
nuosavybės teisėmis valdantis vandens ir nuotekų tinklus savivaldybėje. Vadovaujantis
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 15 str., savivaldybės teritorijoje viešąjį
vandens tiekimą vykdo viešieji vandens tiekėjai, kurie turi išimtinę teisę ir pareigą tiekti
geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas. 2-je straipsnio dalyje nurodyta, kad
viešasis vandens tiekėjas negali užsiimti jokia kita veikla, nesusijusia su geriamojo vandens
teikimu ir nuotekų tvarkymu bei veikla, nenumatyta viešojo vandens tiekimo licencijoje.
Pažymėtina, kad Lietuvoje viešojo vandens tiekimo licencijos nėra išduotos nei vienai
įmonei.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 patvirtintose
viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklėse 12 punkte numatyta, kad licencija išduodama,
jeigu įmonė atitinka visus šiuos reikalavimus:
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- įmonė viešojo vandens tiekimo teritorijoje nuosavybės ar patikėjimo teise valdo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kurios reikia viešajam vandens tiekimui vykdyti.
Įmonė, kuri vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą valdo ne nuosavybės ar
patikėjimo teise, gali gauti licenciją, jeigu jos įstatinis kapitalas yra ne mažesnis kaip 5 procentai
jos pagal sudarytą geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų
naudojimo sutartį valdomo ir nuosavybės ar patikėjimo teise valdomo turto vertės.
- Įmonė turi atitinkamus padalinius (specialistus), kurie galėtų organizuoti ir vykdyti
geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą pagal nustatytus reikalavimus, arba yra sudariusi
sutartį dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo su kita įmone, kuri turi nurodytus
padalinius (specialistus) ir sutinka vykdyti geriamojo vandens tiekimą ir tvarkyti nuotekas pagal
nustatytus reikalavimus.
- Įmonė turi reikiamus įrengimus ir priemones, būtinus vandens tiekimui ir (arba) nuotekų
tvarkymui vykdyti.
- Įmonė yra laimėjusi savivaldybės institucijos organizuojamą konkursą viešajam vandens
tiekimui vykdyti.
Licencijas užsiimti viešojo vandens tiekimo veikla išduoda Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija.
Įstatymas taip pat numato kategorišką nuostatą, kad savivaldybės teritorijoje išduodama
tik viena licencija viešajam vandens tiekimui vykdyti, be to, savivaldybė turi sudaryti sąlygas
viešajam vandens tiekėjui naudotis savivaldybei nuosavybės teise priklausančia viešojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra.
Mūsų savivaldybės teritorijoje tik UAB „Kalvarijos komunalininkas“ turi galiojantį
Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimą, suteikiantį teisę užsiimti minėta veikla (tačiau ši bendrovė neturi viešojo
vandens tiekėjo licencijos).
UAB „Kalvarijos vandenys“ viešojo vandens tiekimo licencijos taip pat neturi ir tokia
licencija, remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89
patvirtintų viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių 12 punkte nustatytais reikalavimais
bendrovei negali būti išduodama. LR geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
16 str. numatytas modelis, suteikiantis galimybę įsteigus atskirą viešąjį vandens tiekėją,
atitinkantį licencijavimo reikalavimus, reorganizavimo būdu sujungti jį kartu su kitų savivaldybių
kontroliuojamomis vandens tiekėjų įmonėmis į vieną regioninį tiekėją, kurio akcijos pagal
reorganizavimo sąlygas priklausytų savivaldybėms, dalyvaujančioms reorganizavime. Tačiau
šiuo metu mūsų regione, kaip ir visoje Lietuvoje, viešųjų vandens tiekėjų nėra.
PASTEBĖJIMAI, IŠVADOS
1. UAB „Kalvarijos vandenys“ nuo įsteigimo dienos jokios veiklos nevykdo, licencijos
užsiimti įstatuose numatyta veikla neturi.
2. Bendrovės lėšos (10 254 Lt) panaudotos neracionaliai, pačios bendrovės egzistavimas
yra nuostolingas savivaldybei.
3. UAB „Kalvarijos vandenys“ skoliniai įsipareigojimai sudaro 6974,16 Lt, iš jų
įsiskolinimas valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui – 2392 Lt,
įsiskolinimas valstybinei mokesčių inspekcijai – 478 Lt.
4. Bendrovėje formaliai nedirba nei vienas darbuotojas, nors VĮ Registrų centre Juozas
Sinkevičius yra registruotas bendrovės direktoriumi.
5. UAB „Kalvarijos vandenys“ jokiu turtu nedisponuoja.
Visus turimus UAB „Kalvarijos vandenys“ finansinius ir kitus dokumentus Kontrolės ir
audito tarnyba nusprendžia perduoti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui,
įgyvendinančiam Kalvarijos savivaldybei nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų
suteikiamas turtines ir neturtines teises.
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REKOMENDACIJOS
1. Padengti UAB „Kalvarijos vandenys“ skolinius įsipareigojimus, kurie sudaro 6974,16
Lt.
2. Skubiai spręsti klausimą dėl UAB „Kalvarijos vandenys“ tolesnio egzistavimo.
Kadangi bendrovė veikia nuostolingai, darbuotojų joje nėra nuo 2011 m. gegužės 3 d., turto
neturi, veiklos, numatytos įstatuose nevykdo, rekomenduoju nutraukti UAB „Kalvarijos
vandenys“ veiklą ir ją likviduoti taip kaip numatyta LR Civiliniame kodekse bei kituose teisės
aktuose.

Savivaldybės kontrolierius

Susipažinau:

Tomas Lužanskis

