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Valdybos 
pirmininko 
kreipimasis
Adomas Bužinskas

2020-aisiais „Vilniaus vandenys“ susidūrė su išbandymais, kuriuos atlaikytų ne visos įmonės: į nuotekų tinklus 
išpiltos plastiko atliekos, aplinkosaugininkų sprendimas įmonei skirti milijoninę baudą už taršą nuotekose, Trijų 
komandos narių netektis, sklandaus darbo užtikrinimas pandemijos metu. 

Visgi, šie iššūkiai sulaukė ryžtingo įmonės atsako – rezultatyvios pastangos stabdant taršą bei išaiškinant tikruosius 
teršėjus, bendradarbiavimo su mokslininkais pradžia, ieškant ateities vandenvalos sprendimų, darbo saugos 
sistemos stiprinimas ir pasiryžimas žingsnis po žingsnio įmonėje įgyvendinti vertybinį pokytį.  

Praėjusių metų patirtis ir išmoktos pamokos padėjo tvirtus pamatus įmonės ateičiai. 

Įmonė išsigrynino ir pasirinko aiškias strategines kryptis. Tvari aplinką tausojanti veikla, efektyvus klientų 
patirties valdymas, darni plėtra ir inovacijų diegimas, rūpestinga organizacija ir įsitraukę darbuotojai – tai įmonės 
įsipareigojimai, paversti aiškiais tikslais ir išmatuojamais rodikliais, kuriais bus vertinamas įmonės progresas. 

Praėjusiais metais „Vilniaus vandenys“ oficialiai pradėjo didžiausios šalyje – Vilniaus miesto Nuotekų valyklos 
rekonstrukcijos darbus. Tai strateginis, nacionalinės reikšmės projektas, kuriuo siekiama ne tik padidinti nuotekų 
tvarkymo paslaugų kokybę miestui, bet ir užtikrinti, kad jį įgyvendinus, bus laikomasi Europos Komisijos brėžiamo 
Žaliojo kurso.

Bendrovės prioritetų sąraše praėjusiais metais buvo ir vartotojų patirtį gerinantys veiklos skaitmenizavimo 
projektai. „Vilniaus vandenys“ – pirmieji regione pradėjo diegti vieningą išmanųjį vandentiekio tinklą: į interneto 
tinklą prijungė daugiau nei 5,6 tūkst. pastatų įvadinių šalto vandens skaitiklių ir nuotoliniu būdu seka jų rodmenis. 
Toks sprendimas įmonei padeda atsisakyti fizinio ir rizikingo skaitiklių rodmenų nurašymo šuliniuose, greičiau 
pastebėti ir likviduoti avarijas vandentiekio tinkluose, sumažinti vandens nuostolius ir atsakingiau naudoti gamtos 
išteklius.

Vilniaus miestui ir jo žmonėms įmonė pasiūlė inovatyvių aplinką tausojančių sprendimų. Įmonė įrengė gertuves 
judriausiose miesto vietose, žaliosiose zonose ir mokyklose. Tai ne tik skatina miestiečių sveiką gyvenseną, ugdo 
atsisakyti plastiko, bet ir mažina bendrą CO2 emisiją Vilniaus mieste.

Savo veikloje įmonė diegė gerosios valdysenos praktikas. Vienas iš reikšmingesnių sprendimų – pakeistas vidaus 
audito komandos pavaldumas. Ji tapo pavaldi valdybai, taip užtikrinant skaidresnį įmonės valdymą ir veiklos 
atskaitomybę. Peržiūrėta ir atnaujinta nemaža dalis Bendrovės valdysenos dokumentų, pradedant nuo valdybos 
bei audito komiteto darbo reglamentų, baigiant įvairių veiklų politikomis.

Brėžiant naujus horizontus vandentvarkoje, svarbus visos komandos indėlis: jos susitelkimas, kompetencijos, 
vertybės. Todėl reikšmingiausi įmonės tikslai šiems metams siejami ne tik su aplinkosauga, bet ir su organizacinės 
kultūros stiprinimu, vidinio efektyvumo paieškomis.

Neabejoju, kad 2021-ieji „Vilniaus vandenims“ bus vidinio augimo ir naujų pergalių metai.
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Generalinio
direktoriaus 
kreipimasis 
Marius Švaikauskas

Gerbiami klientai, partneriai, akcininkai, kolegos,

2020 m. įmonei buvo iššūkių, vertingų pamokų ir pokyčių metai. Tai užgrūdino ir sustiprino mūsų įmonę, padėjo 
pamatus ryžtingiems ateities sprendimams. Apžvelgiant praėjusių metų tikslus ir kaip mums sekėsi jų siekti, 
pelnytai turime kuo pasidžiaugti. 

Praėjusiais metais dirbome kryptingai ir sėkmingai – pasiekėme ir viršijome planuotą EBITDĄ. 

Nors dėl COVID-19 ir šalyje du kartus per metus skelbto karantino dalį suplanuotų investicinių projektų teko 
pristabdyti, vis tik praėjusiais metais pradėjome įgyvendinti rekordinį – 109 mln. eurų siekiantį investicinį planą. 
Per 2020 m. išplėtėme savo tinklą ir padidinome jo prieinamumą: nutiesėme 25,3 km nuotekų ir 24,8 km 
vandentiekio tinklų, prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų sistemos prijungėme 6418 naujų klientų, 
diegėme išmaniuosius vandentiekio rodmenų nuskaitymo įrenginius bei pradėjome didžiausios Lietuvoje nuotekų 
valyklos rekonstrukcijos darbus.

Praėjusiais metais ryžtingai brėžėme naujas gaires aplinkosaugos srityje. Pradėjome draugišką aplinkai infrastruktūros 
plėtrą, spartesnį atsinaujinančių energetinių šaltinių veikloje panaudojimą, žaliosios energijos gamybą, ateities 
technologijų vandentvarkoje, tokių kaip dumblo, riebalų surinkimo ir perdirbimo, tretinio nuotekų valymo diegimą.

Nuosekliai gerinome klientų patirtį, visas tinklų įrengimo ir prijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų paslaugas jiems pasiūlydami „iš vienų rankų“, vystydami ir plėsdami informacinių sistemų ir 
elektroninio aptarnavimo kanalus. Klientų pasitenkinimo indeksas GCSI pasiekė 76 balus, gerokai lenkdamas tiek 
Lietuvos komunalinio sektoriaus, tiek Europos ir JAV vidurkius. 

Džiuginantis ir 2020 metais pasiektas Darbuotojų įsitraukimo rodiklis. Jis siekia 68 proc. ir yra aukštesnis už Lietuvos 
ir Europos vidurkius. Tai rodo kryptingas įmonės pastangas formuoti ir palaikyti organizacijos kultūrą, grindžiamą  
vertybėmis, įtraukiančią darbuotojus į svarbiausius sprendimus, skatinančią bendrą vertės kūrimą.

Sugriežtinome įmonių išleidžiamų nuotekų kontrolę – pasiryžome etapas po etapo tirti visas pas mus atitekančias 
nuotekas, kad surastume visus kelius, kuriais jos atiteka į mūsų valymo įrenginius ir įvardintume tikruosius teršėjus. 
Kovai su teršėjais pasitelkėme ir visuomenę – pastebėjus piktybinę ar avarinę vandens taršą raginome apie ją 
operatyviai informuoti mūsų Bendrovės specialistus. 

Niekas neturi žūti darbe. Nuo šios minties ir atsispyrėme galvodami, ką galime daryti kitaip nei darėme iki šiol, 
siekiant užtikrinti darbuotojų saugumą. 2020 m. peržiūrėjome turimas saugos priemones, investicijų į darbuotojų 
saugą srautus, žingsnis po žingsnio iš naujo įvertinome kiekvieną riziką, detaliai išanalizavome pavojingų darbų 
specifiką ir mūsų darbuotojų bei partnerių – rangovų – pasirengimą jiems. 

Nepaisant išbandymų, praėjusiais metais įgyvendinome ir daug kitų prasmingų projektų: miestui ir jo žmonėms 
įrengėme dar daugiau vandens gertuvių, kartu ėmėmės veiksmų visuomenėje mažinant plastiko suvartojimą ir 
jį gaminant išmetamą CO2 kiekį, drauge su žvejais ieškojome taršos šaltinių, dar bėgome maratoną, maudėmės 
ledinėje Vilnelėje ir atvirai kalbėjome apie sunkias patirtis. 

Ambicingus planus ir užmojus šiais – 2021 m. siejame su pradėtais darbais: turime užtikrinti, kad Vilniaus miesto 
nuotekų valyklos rekonstrukcija vyks sklandžiai, mums pavyks įgyvendinti investicijų planą, laikytis įsipareigojimų 
aplinkai, darbuotojams, visuomenei, tęsti pradėtus tvarumo projektus. 
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Apie
Bendrovę
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„Vilniaus vandenys“ yra didžiausia Lietuvoje vandentvarkos įmonė, tiekianti geriamąjį vandenį ir 
tvarkanti nuotekas 267 tūkst. klientų. Bendrovė turi Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 
(VERT) suteiktą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licenciją ir vykdo veiklą Vilniaus 
miesto savivaldybės, taip pat Vilniaus, Švenčionių ir Šalčininkų rajonų savivaldybių teritorijose. Filialų 
ir atstovybių įmonė neturi. 

„Vilniaus vandenys“ tiekia tik požeminį vandenį iš giluminių gręžinių, kurių gylis siekia 40 – 245 metrus. 
Per parą įmonė patiekia apie 89 tūkst. kub. metrų vandens ir išvalo daugiau nei 107 tūkst. kub. metrų 
nuotekų. 

Atsižvelgiant į tai, kad įmonė teikia strategiškai svarbias viešąsias paslaugas, jų teikimui ir aplinkos 
apsaugai yra taikomas didelės apimties teisinis reguliavimas. 

Bendrovėje yra įdiegta ir įgyvendinama integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, 
atitinkanti ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus. Tai rodo, kad Bendrovės veiklos poveikis 
aplinkai – nustatytas ir valdomas, o vykdoma veikla atitinka teisinius ir kitus aplinkos apsaugos 
reikalavimus. Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistema integruota į visus veiklos procesus, kurie 
nustatyti padalinių darbo specifikos principu, taip siekiant užtikrinti efektyvų jų veikimą, stebėjimą ir 
valdymą. Pagrindinės veiklos procesai planuojami, vykdomi bei atliekama jų stebėsena atsižvelgiant į 
klientų poreikius.

267 tūkst.
klientų

89 tūkst. m3

vandens patiekiama
per parą  

107 tūkst. m3

nuotekų išvaloma
per parą

245 m
giliausias vandens

gręžinys
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Pagrindinės
paslaugos 
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„Vilniaus vandenys“ 2020 metų gruodžio 31 d. 
duomenimis eksploatavo 36 vandenvietes, 280 
gręžinių, 153 vandentiekio siurblines, 20 vandens 
gerinimo (ruošimo) įrenginių, 467 vandens 
ėmimo kolonėles, 5203 gaisrinius hidrantus ir 
apie 1719,4 km vandentiekio vamzdynų. Iš jų 
2020 metais nutiesta 24,8 km naujo vamzdyno, 
o rekonstruota – 8 km.  

Per 2020 m. Bendrovė išgavo 32,7 mln. kub. m 
geriamojo vandens, patiekė 32,6 mln. kub. metrų 
vandens, technologinėms reikmėms sunaudojo 
1,3 mln. kub. metrų.

Bendrovė didžiuojasi, kad kuria pirmąjį išmanųjį 
vandentiekį Baltijos šalyse, kuris leidžia greičiau 
pastebėti ir likviduoti avarijas, išmaniau 
valdyti tinklą, sumažinti vandens nuostolius ir 
atsakingiau naudoti gamtos išteklius, užtikrinti 
didesnį darbuotojų saugumą. 2020 m. 
Išmaniojo vandentiekio projektas pelnė „Metų 
išmaniojo sprendimo“ apdovanojimą. Jo esmė 
– skaitmeninių apskaitos prietaisų su nuotoliniu 
nuskaitymu įrengimas, siekiant padėti sumažinti 
vandens netektis, klientams pateikti tikslias 
sąskaitas už suteiktas paslaugas, identifikuoti 
apskaitos prietaisų gedimus bei avarines situacijas 
tinkle. Ateityje Bendrovė numato modernių 
ultragarsinių skaitiklių įsigijimą, kurie iki 2030 m. 
pakeis įprastinius.

Geriamąjį vandenį Bendrovė tiekia tik iš požeminio 
vandens gręžinių. Požeminis vanduo yra vienas iš 
kokybiškiausių galimų geriamojo vandens šaltinių, 
tačiau ir požeminiame gamtiniame vandenyje 
visada yra ištirpusių priemaišų, kurias iš vandens 
reikia šalinti, siekiant, kad vanduo atitiktų 
itin kokybiško geriamojo vandens kokybinius 
rodiklius. Tokios šalintinos priemaišos Vilniaus 
ir Vilniaus rajono požeminiame vandenyje yra 
geležis ir manganas. Geležis ir manganas iš 
požeminio vandens šalinami vandens ruošimo 
(gerinimo) įrenginiuose. Juose šiuo metu 
paruošiama apie 90 proc. Bendrovės tiekiamo 
vandens.

vandens ėmimo 
kolonėlės

vandenvietės

gręžinių

vandentiekio
siurblinės

km vandentiekio 
vamzdynų

vandens gerinimo 
įrenginių

gaisriniai 
hidrantai

467

36

280

153

1 719

20

5 203

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS
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Vilniuje ir Vilniaus rajone viešai tiekiamas geriamasis vanduo yra švarus ir kokybiškas, jį gerti iš čiaupo 
saugu ir sveika, nes jis tiekiamas iš požeminių gręžinių, kuriuose vanduo apsaugomas nuo išorinės 
cheminės ir mikrobiologinės taršos. Be to, požeminis vanduo, kurio gausiomis atsargomis negali 
pasigirti daugelis pasaulio šalių, yra prisotintas įvairių žmogaus organizmui naudingų mineralinių 
medžiagų, tokių kaip kalcis, magnis, natris, kalis ir kt. Lietuvos požeminis vanduo yra valstybės turtas ir 
didelis privalumas.

Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimus nustato Lietuvos higienos norma HN24:2017. 
Remiantis šiais reikalavimais ir siekiant užtikrinti tiekiamo vandens kokybę, Bendrovė vykdo nuolatinę 
geriamojo vandens kokybės stebėseną, atlieka tyrimus. 

Mėginiai tyrimams imami iš skirstomojo tinklo ir įvairių vandens vartojimo vietų: ugdymo, viešojo 
maitinimo, gydymo įstaigų. Geriamojo vandens kokybės tyrimai laboratorijoje vykdomi pagal kasmet 
sudaromą ir su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba suderinamą programinės priežiūros planą. 
2020 metais Bendrovės laboratorijoje iš viso buvo atlikti 20 005 tyrimai – 32 proc. daugiau nei 2019 
metais. 

Tyrimų skaičiaus augimą lėmė 
komerciniai tyrimai (6001 vs 4882)
bei Bendrovės iniciatyva atlikti technologiniai tyrimai, kurių reikia 
norint įsitikinti kokybiško vandens tiekimu po vamzdynų plovimo, 
avarijų, dezinfekavimo ir kitų technologinių procesų. 

20005

15187

Geriamojo vandens tyrimų skaičius (vnt.)

25000

20000

15000

10000

5000

0
2019 m. 2020 m. 

2020 m. buvo ištirti 43 vandens kokybės rodikliai kiekvienoje iš vandenviečių. Devyniose iš 36 
vandenviečių buvo nustatytas indikatorinių rodiklių, tokių kaip geležis ir manganas, koncentracijos 
padidėjimas, kuris neatitinka Lietuvos higienos normos HN24:2017 reikalavimų. Tačiau šių rodiklių 
koncentracijos neviršijo Pasaulio Sveikatos Organizacijos gairėse nurodomų kiekių, kuriuos viršijus, 
galimas neigiamas poveikis sveikatai.

Tuo atveju, kai laboratorija nustato didesnes nei leistinas indikatorinių rodiklių vertes, pakartotinai 
imami geriamojo vandens mėginiai ir informuojami Bendrovės Vandentiekio stočių ir Vandentiekio 
tinklų skyrių vadovai, kad būtų atstatytos geriamojo vandens rodiklių vertės iki leidžiamų ribų.

GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ
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Vidutinė gedimų ir avarijų lokalizavimo 
trukmė 2020 metais trumpėjo nuo 132 
min. iki 128 min, lyginant su 2019 metais, 
t. y. vidutiniškai avarija lokalizuojama
4 minutėmis greičiau. 

VANDENS TIEKIMO IŠŠŪKIAI

Didžioji dalis vandentiekio tinklų buvo nutiesti plečiantis miestui, tad skaičiuoja jau kelias dešimtis 
metų. Dėl ilgų eksploatavimo metų kai kuriose miesto dalyse vamzdynai susidėvėję, todėl juose 
pasitaiko vandens nutekėjimų ir avarijų. 2020 metais buvo likviduota 541 vandentiekio avarija.

Dažniausios vandentiekio avarijų priežastys yra tinklo nusidėvėjimas (daugiau kaip 60 proc. vandentiekio 
ir nuotekų tinklo yra senesnis nei 30 metų), vamzdynų korozija, pasenusi uždaromoji  - reguliuojamoji 
ir apsauginė armatūra, vamzdyno lūžiai veikiami sezoninių temperatūros pokyčių gruntui, vystytojų, 
rangovų klaidos, kai vykdant statybos darbus (žemės kasimo, gręžimo ir kt.), pažeidžiami vamzdynai.

Ankstesniais metais prioritetai, naudojantis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, buvo skiriami 
naujų tinklų plėtrai, todėl atnaujinamos buvo tik avaringiausios vandentiekio vamzdynų atkarpos. 

2020 metais vidutinė klientų atjungimo trukmė (SAIDI) dėl avarijų trumpėjo, lyginant su 2019 metais    
– nuo 18,3 iki 16,67 min. 

Vandens nuostolių mažinimui bei operatyviam avarijų vietų nustatymui buvo tęsiamas vandentiekio 
tinklų zonavimo projektas. 2020 metais Naujosios Vilnios zona buvo suskaidyta į 7 mažesnes zonas ir 
jose tiekiamo vandens apskaitai sekti sumontuoti debitomačiai.
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Atsižvelgusi į tai, kad Baltarusijoje esanti Astravo AE buvo pradėta eksploatuoti, „Vilniaus vandenys“ 
rengiant 2020 – 2030 m. strateginį planą ir 2020 – 2022 m. veiklos ir plėtros planą šią riziką įvertino 
ir numatė veiksmus, siekiant užtikrinti nenutrūkstamą saugaus bei kokybės reikalavimus atitinkančio 
geriamojo vandens tiekimą vartotojams.

Savo iniciatyva Bendrovė „Vilniaus vandenys“ yra parengusi du planus pagal du scenarijus: vieną – jei 
įvyktų branduolinė avarija ir radiacinė tarša iš Astravo AE mus pasiektų per Neries upę, o kitas planas, 
siejamas su tarša, jei ji pasiektų per atmosferą. 

2020 m. Bendrovė tęsė suplanuotus veiksmus, fokusuojantis į pirmąjį scenarijų – taršą vandeniu, nes 
saugus ir kokybiškas vandens tiekimas yra viena iš pagrindinių Bendrovės veiklos sričių.

Avarijų ir vandens tiekimo sutrikimų prevencijai Bendrovė pasitelkė hidraulinio modeliavimo 
technologiją – buvo sukurta ir įdiegta Vilniaus miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modeliavimo 
informacinė sistema, kurios pagalba avarijų, taip pat ir Astravo AE avarijos atveju, Bendrovė galės 
įvertinti vandens suvartojimo scenarijus, pasikeitus pagrindiniams vandens tiekimo šaltiniams – 
vandenvietėms. Neries upės radiacinės taršos atveju, būtų būtina keisti Vilniaus miesto geriamojo 
vandens tiekimo schemą ir vandens tiekimo teritorijų ribas bei padidinti vandens tiekimą iš išžvalgytų 
vandenviečių, kurios nepatenka į Neries upės baseiną.  

Buvo išanalizuotas vandens suvartojimo poreikis ir Bendrovės eksploatuojamų vandenviečių 
pajėgumai. Iš viso suvartojimo poreikis maždaug 2,6 mln. kub. metrų vandens per mėnesį. Tuo tarpu 
galimybės išgauti vandens iš visų Bendrovei priklausančių vandenviečių yra kiek daugiau nei 12 mln. 
kubinių metrų vandens per mėnesį, iš jų maždaug 4,4 mln. kub. metrų per mėnesį išgautume iš 
vandenviečių, kurios nepriklauso Neries upės baseinui. Tad šiuo metu yra išnaudojama tik maždaug 
penktadalis visų vandenviečių pajėgumų, apie 80 proc. vandenviečių pajėgumų – dar neišnaudotas, 
rezervinis potencialas. 

Iš viso aptarnaujamoje teritorijoje Bendrovė eksploatuoja 36 vandenvietes. Iš jų 18 priklauso Neries 
upės baseinui, po vieną Vilnelės – Neries, Švenčionių Mera – Kūnos, Švenčionėlių Žeimenos, Šalčininkų 
Šalčios, Eišiškių Versekos, 2 priklauso Vokės – Neries upių baseinams. Likusios 11 – Vilnelės ir Vokės 
upių baseinams. 

Dar vienas sprendimas, kurį pasitelkė Bendrovė – vystomas vandens tiekimo zonų sujungimas. Siekiant 
užtikrinti saugaus vandens tiekimą Vilniaus miesto skirtingose zonose, Bendrovė strateginiame 
plane numatė skirtingų vandens tiekimo zonų sujungimą, sukuriant vandentiekio sistemos „žiedą“ ir 
užtikrinant, kad avarijų atveju būtų galima keisti vandens tiekimo kryptį ir užtikrinti nepertraukiamą 
vandens tiekimą vartotojams. 

Bendrovės Dispečerinio valdymo departamentas, Vandentiekio ir nuotekų stočių ir tinklų skyriai skiria 
didelį dėmesį ne tik avarijų ir gedimų likvidavimui, bet ir tinklų profilaktikai. Ypatingai probleminiuose 
tinklo ruožuose prevenciškai vykdomos dažnesnės apžiūros pagal sudarytus planinius apžiūrų grafikus.

Vandentiekio tinklų planinių apžiūrų 
skaičius 2020 metais, lyginant su
2019 metais, išaugo 17 proc.
(nuo 213 km iki 249 km).

AVARIJŲ IR GEDIMŲ PREVENCIJA
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km nuotekų
 tinklų

nuotekų
siurblinių

km slėginių 
linijų

nuotekų
valyklos:

Vilniaus miesto, Švenčionių, 
Švenčionėlių, Pabradės, 

Nemenčinės, Gėlos, 
Šalčininkų, Eišiškių.

1 394213 199 8

NUOTEKŲ SURINKIMAS IR TVARKYMAS 

Vadovaujantis vidaus audito rekomendacijomis, nuo 2020 m. rugpjūčio buvo pakeista planinių 
vandentiekio stočių apžiūrų fiksavimo ir skaičiavimo tvarka – per 5 mėn. atliktos 5448 apžiūros. 

Optimizuojant energetines sąnaudas, Viršuliškių vandentiekio siurblinėje sumontuotas mažesnio 
galingumo, naktinis siurblys, kuris leidžia taupyti elektros energiją. 

„Vilniaus vandenys“ nuotekoms surinkti ir transportuoti iki nuotekų valyklų naudoja 213 nuotekų 
siurblinių ir apie 1 394 km nuotekų tinklų, iš jų – apie 199 km slėginių linijų. 2020 metais paklota 25,3 
km naujų nuotekų tinklo atkarpų ir 1 km rekonstruota. 

Bendrovė eksploatuoja 8 nuotekų valyklas: Vilniaus miesto, Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės, 
Nemenčines, Gėlos, Šalčininkų, Eišiškių. Įmonė taip pat priima ir tvarko nuotekas, kurias surenka 
nuotekų transportavimo įmonės. 

Nuotekų tvarkymą reglamentuoja Nuotekų tvarkymo reglamentas, Bendrovei išduoti Taršos 
integruotos prevencijos ir kontrolės / Taršos leidimai. Bendrovės laboratorija tiria apie 40 nuotekų 
išvalymo kokybės rodiklių.  

Atitekančių ir ištekančių išvalytų nuotekų kokybės tyrimai atliekami vadovaujantis Aplinkos monitoringo 
programomis, kuriose numatyti ir su Aplinkos apsaugos agentūra suderinti su nuotekomis išleidžiamų 
teršalų monitoringo bei poveikio vandens kokybei monitoringo planai (nustatomi tiriami parametrai, 
matavimų vietos, dažnumas ir matavimo metodai).

Per 2020 metus „Vilniaus vandenys“ surinko ir išvalė 40,3 mln. kub. metrų nuotekų (2019 metais 
išvalyta 40,6 mln. kub. metrų).

Pagal pagrindinius tiriamus rodiklius (biocheminį deguonies suvartojimą per septynias paras (BDS7), 
bendrą fosforą, bendrą azotą) Vilniaus nuotekų valykloje pasiekiamas aukštesnis nei minimalus 
reikalaujamas išvalymo efektyvumas, kuris 2020 metais, lyginant su 2019 metais, išliko tose pačiose 
ribose.   
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2020 metais nuotekų tinkluose įvyko 369 avarijos. Nepaisant viso prevencinio darbo, avarijų skaičius 
nuotekų tinkluose išaugo, lyginant su 2019 metais. Avarijos ir gedimai nuotekų tinkluose daugiausia 
įvyko dėl vamzdynų susidėvėjimo ir vamzdžių užsikimšimų, kuriuos sukėlė neatsakingas gyventojų, 
pramonės, paslaugų ir ypač statybos įmonių požiūris į išpilamus teršalus.

Vilniaus miesto centrinėje dalyje, Senamiestyje, dalyje Antakalnio ir Naujamiesčio įrengta mišrioji 
nuotekų šalinimo sistema, į kurią patenka ne tik buitinės nuotekos, bet ir lietaus vanduo. Šiuose 
nuotekų tinkluose kaupiasi daugiau nuosėdų bei sąnašų, todėl jie užsikemša dažniau. 

Bendrovė susiduria su iššūkiais perimdama bešeimininkę, neprofesionaliai paklotą ir / ar netinkamai 
eksploatuotą tinklų infrastruktūrą, kuri dažnu atveju reikalauja didesnių investicijų ir kitų išteklių. 
Dažniausiai tokie tinklai perimami iš savivaldybių, taip patenkinant akcininkų lūkesčius. Stebima ir 
didesnė tarša iš gamybos įmonių, kas taip pat didina avarijų nuotekų tinkle skaičių. 

NUOTEKŲ TVARKYMO IŠŠŪKIAI 

Siekiant dar geriau apsaugoti aplinką nuo ūkinės veiklos taršos ir palaikyti aukštą nuotekų išvalymo 
kokybę, 2020 metais žengti svarbūs žingsniai Vilniaus nuotekų valyklos ir Švenčionių nuotekų valyklos 
rekonstrukcijos projektuose.     
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Nuotekų tinklų apžiūrų metu 
patikrinti 23825 nuotekų šuliniai – 
12 proc. daugiau nei 2019 metais. 

Per 2020 metus buvo išplauta 
149 km nuotekų tinklų – 33 proc. 
daugiau, lyginant su 2019 metais.

Nuotekų tinklų būklei įvertinti 
pasitelkiama moderni video 
diagnostikos įranga – 2020 metais 
ja buvo įvertinti 27 km Bendrovės 
nuotekų tinklų – 8 proc. daugiau 
nei 2019 metais.

23825
nuotekų 
šuliniai

27 km

149 km

Taip pat 2020 metais buvo rekonstruota Pakalnės nuotekų siurblinė.

2020 metais, siekiant mažinti patiriamus nuostolius nuotekų tinkluose, įrengtos apskaitos nuotekų 
siurblinėse.  

Taip pat buvo įsigyti 8 kilnojami savitakinių nuotekų debito matavimo prietaisai, kurių pagalba 
identifikuojamos nuostolingiausios tinklo vietos.  

Bendrovės nuotakyno eksploatavimo ir avarijų likvidavimo padaliniai skiria didelį dėmesį ne tik avarijų 
ir gedimų likvidavimui, bet ir profilaktikai – atskiruose tinklo ruožuose yra vykdoma dažnesnė tinklo 
apžiūra. 

15



Strategija.
Tikslai 
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2020 metais „Vilniaus vandenys“ vykdė Bendrovės 2020-2030 metų veiklos strategijos įgyvendinimą. Ją 
2019 m. rugsėjo 12 d. patvirtino Bendrovės valdyba. Strategija buvo parengta išanalizavus Bendrovės 
veiklą lemiančius vidinius ir išorinius aplinkos veiksnius bei siekiant įgyvendinti Valstybės ir savivaldybės 
įmonių įstatymo, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Vandenų srities plėtros 
2017–2023 metų programos nuostatas ir įgyvendinimo veiksmų planą. Į Strategiją integruota Vilniaus 
miesto savivaldybės strateginė kryptis Vilnius 2IN.

Strategijoje buvo įtvirtintos Bendrovės misija, vizija, vertybės, nustatytos 2020–2030 metų strateginės 
kryptys (klientai, efektyvumas, darni plėtra ir modernizavimas, darbuotojai / organizacija), apibrėžti 
siektini tikslai, suformuluoti uždaviniai ir konkretūs matavimo rodikliai, pagal kuriuos vertinamas 
Bendrovės veiklos efektyvumas ir tikslų įgyvendinimas.

2020 metais Bendrovės vadovybė, drauge su valdyba, peržiūrėjo ir atnaujino Bendrovės misiją ir 
suformulavo Bendrovės viziją bei naujas strategines kryptis (Efektyvus klientų patirties valdymas. 
Tvari aplinką tausojanti veikla, Darni plėtra ir inovacijų diegimas, Rūpestinga organizacija ir įsitraukę 
darbuotojai).

Bendrovė „Vilniaus vandenys“, įgyvendindama savo pagrindinius tikslus – užtikrinti geriamojo vandens 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, aukštą tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir nuotekų 
sutvarkymą, laikantis aukščiausių aplinkosaugos reikalavimų – siekia būti pažangia, efektyviai valdoma 
lydere, teikiančia kokybiškas ir patikimas paslaugas.

BENDROVĖS 
MISIJA: 

BENDROVĖS 
VIZIJA: 

BENDROVĖS 
VERTYBĖS: 

Tyras vanduo ir švari 
aplinka.

Tvarių ir inovatyvių vandentvarkos 
paslaugų lyderis Baltijos 

šalyse, įsipareigojęs gamtai ir 
bendruomenei. 

Atsakomybė
Profesionalumas

Bendradarbiavimas

Vizijoje užkoduotas nuolatinis Bendrovės tikslas siekti modernumo, tvarumo ir švaresnės aplinkos – 
kiekvienu žingsniu, kiekvienu įgyvendinamu projektu. 

Misijos įgyvendinimas ir vizijos siekimas yra grindžiamas bendražmogiškomis ir profesinėmis 
vertybėmis: atsakomybe, bendradarbiavimu ir profesionalumu.

MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS 
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Atsakomybė
Prisiimame atsakomybę už savo žodžius, veiksmus ir rezultatus. 
Mums rūpi gamta, bendruomenės, partneriai, klientai, kolegos.
Kiekvienas esame atsakingas už savo ir aplinkui dirbančių kolegų saugumą ir sveikatą.

Profesionalumas
Siekiame tobulėti ir diegti naujoves, suprasdami profesinių žinių, praktinės patirties ir mokymosi 
svarbą.
Siekiame, kad kiekvienas darbuotojas būtų pripažintas ir galėtų augti kaip savo srities profesionalas.
Profesionalus darbuotojas – dirbantis saugiai, saugantis save ir kolegas. 

Bendradarbiavimas
Kartu siekiame bendrų tikslų, esame atviri pasiūlymams ir konstruktyviai kritikai, esame geranoriški ir 
pasirengę padėti. 
Dalinamės patirtimi ir žiniomis.
Kartu kuriame tokią darbo aplinką, kurioje dirbti saugu ir gera. 

Peržiūrėtos ir performuluotos strateginės kryptys leis Bendrovei kryptingiau vykdyti savo tikslus ir 
uždavinius

Tvari aplinką 
tausojanti veikla

Rūpestinga 
organizacija 
ir įsitraukę 

darbuotojai

Efektyvus klientų 
patirties valdymas

Darni plėtra ir inovacijų 
diegimas

STRATEGINĖS KRYPTYS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
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Efektyvus klientų patirties valdymas. Tai – viena svarbiausių strateginių krypčių, 
kurios įgyvendinimui Bendrovė pasitelks darbuotojų patirtį ir profesionalumą, partnerių ekspertines 
žinias, naujausias technologijas ir finansinius resursus, siekiant klientams suteikti aukščiausios kokybės 
paslaugas, dėmesingą aptarnavimą, efektyviai valdyti bei formuoti teigiamą klientų patirtį.

Tvari aplinką tausojanti veikla. Strateginė kryptis, nurodanti Bendrovės pasiryžimą 
vykdyti darnią su gamta veiklą – ne tik atitikti, bet ir viršyti vis griežtėjančius aplinkosaugos įstatymų 
reikalavimus tausoti gamtos išteklius, veikloje sparčiau naudoti atsinaujinančius energetinius šaltinius, 
prioritetą teikiant žaliosios energijos gamybai, nuolat ieškoti ir kryptingai investuoti į gamtą tausojančių 
technologijų vandentvarkoje diegimą. 
 

Darni plėtra ir inovacijų diegimas. Inovatyvių sprendimų taikymas 
vandentvarkoje ypatingai svarbus elementas, nuo kurio tiesiogiai priklauso bendruomenės gyvenimo 
ir veiklos kokybė. Vykdydama tausojančią, darnią aplinkai, miestams bei rajonams geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą bei plėtrą, išmaniai skaitmenizuodama 
veiklą, Bendrovė nuosekliai gerina teikiamų paslaugų kokybę. O įgyvendindama geriausias praktikas 
ir diegdama pažangias technologijas, – žengia koja kojon su besivystančia visuomene, rodo pavyzdį 
kitoms įmonėms, tuo pačiu optimaliai paskirsto Bendrovės išteklius ir mažina veiklos sąnaudas.

Rūpestinga organizacija ir įsitraukę darbuotojai. Vienas svarbiausių 
Bendrovės sėkmės komponentų yra darbuotojai. Pagarbus elgesys, dėmesys ugdymui, karjeros 
galimybės, rūpestis ir kasdienės Bendrovės pastangos, užtikrinant saugias darbo vietas,  primenant 
darbuotojams apie būtinybę saugoti save, vertybėmis grįstos organizacinės kultūros palaikymas didina 
darbuotojų įsitraukimą, motyvaciją, skatina abipusę – tiek Bendrovės, tiek ir jos darbuotojų orientaciją 
į rezultatą bei nuoseklų vertės kūrimą.

Siekiant įgyvendinti naujai suformuotas Strategines kryptis, 2021 metais bus tikslinami strateginiai 
tikslai, o jiems įgyvendinti bus nustatyti uždaviniai.

Šiuo metu patvirtintoje Strategijoje Bendrovės veiklos efektyvumas vertinamas pagal rodiklius, 
numatytus žemiau pateiktoje lentelėje (planuojamas pokytis nuo 2020 m. pradžios iki 2030 m. 
pabaigos), šie rodikliai, remiantis naujomis patvirtintomis strateginėmis kryptimis bei planuojama 
atnaujinti Strategija, bus peržiūrimi 2021:

Rodiklis
Rodiklio dydis

2020 m. 2030 m. 
Vandentiekio tinklų ilgis 1 697,93 km 1 850 km

Nuotekų tinklų ilgis 1 346,24 km 1 500 km

Vandens gerinimo įrenginių skaičius 19 vnt. 21 vnt.

Vandens ėmimo kolonėlių skaičius 500 vnt. 0 vnt.

Klientų skaičius 255 tūkst. 296 tūkst.
Klientams sumontuoti Bendrovės apskaitos prietaisai su galiojančia 
metrologine patikra 90 proc. 95 proc.

Klientų aptarnavimas „vieno langelio“ principu (valdant kliento 
informaciją 360° „Multichannel“) neįgyvendinta įgyvendinta
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UAB „Vilniaus vandenys“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros plane detaliai išdėstytos planuojamos 
priemonės ir numatomi projektai, siekiant strateginių tikslų ir uždavinių, taip pat numatytas lėšų 
poreikis ir finansavimo šaltiniai, aptarti terminai ir rodikliai, kurių reikia ne tik strateginėms kryptims ir 
tikslams pasiekti, bet ir Bendrovės veiklai užtikrinti.

2021 metais atnaujintos Bendrovės strategijos 2020-2030 pagrindu bus koreguojamas 2020-2022 
metų veiklos ir plėtros planas, kuris bus pristatytas Bendrovės akcininkių savivaldybių tarybų: Vilniaus 
miesto, Vilniaus rajono, Šalčininkų rajono ir Švenčionių rajono tvirtinimui.

Nr. Rodiklis Apibrėžimas Svoris, 
proc. Tikslas Rezultatai

1. CAPEX
Investicijos į ilgalaikį turtą, įskaitant 
Europos Sąjungos lėšomis dalinai 
finansuojamas investicijas  

30 ≥ 19,8
mln. Eur

15,297*
mln. Eur

2. EBITDA
Pelnas iki palūkanų, mokesčių, 
nusidėvėjimo, verčių sumažėjimo ir 
nurašymo sąnaudų.

30 ≥ 6,26
mln. Eur

6,31
mln. Eur

3. Nereguliuojamos 
veiklos pajamos

Padidinti komercinių paslaugų 
krepšelio pajamas 80 % 15 200K

(+80 %)
>260K 

(+134%)

4.

Klientų aptarnavimo 
ir pasitenkinimo 
įmone indeksas (GCSI 
indeksas)¹

Padidinti Klientų pasitenkinimo 
indeksą (GCSI) iki 73 balų 10 73 (+1 p.) 76

5. Darbuotojų 
įsitraukimas

Vertybėmis grįsti organizacinę 
kultūrą 15 70 % 68 %

Sklandus naujų klientų pajungimas pagal principą „iš vienų rankų“ 
(visas reikiamas paslaugas teikia Bendrovė) 5 vnt. 8 vnt.

Klientų pasitenkinimo indeksas (GCSI) 70 80

Papildomos paslaugos 12 vnt. 28 vnt.

Pajamos iš papildomų paslaugų, proc. nuo pajamų 0,5 proc. 5 proc.

Nuotolinis (išmanus) rodmenų nuskaitymas 0 proc. 95 proc.

Ultragarsinių skaitiklių skaičius 0 proc. 95 proc.
Vandens nuostoliai daugiabučiuose (į vandentiekį patiekto ir klientams 
parduoto vandens kiekio skirtumas) 15 proc. 2 proc.

Darbuotojų įsitraukimas 68 proc. 75 proc.

VEIKLOS IR FINANSINIAI TIKSLAI

Turėdama aiškią strategiją, akcininkų suformuotus lūkesčius ir nuosekliai juos įgyvendindama bei 
planuodama tolesnę plėtrą, Bendrovė 2020 m. išsikėlė ambicingus tikslus. Nepaisant praėjusių metų 
iššūkių, siejamų su pasauline pandemija, pablogėjusios ekonominės situacijos šalyje, kitų objektyvių 
veiklos trikdžių, kurių nebuvo galima suplanuoti, tikslus pavyko pasiekti.
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1. CAPEX. 2020 metų investicijos į ilgalaikį turtą, įskaitant Europos Sąjungos lėšomis dalinai 
finansuojamas investicijas, buvo įgyvendintos mažesne apimtimi dėl viešuosiuose pirkimuose 
gautų mažesnių pasiūlymų. (*– investicijų apimtis be sutaupymų – 15,297 mln. Eur, sutaupymai 
– 4,895 mln. Eur)

2. EBITDA. Numatytas tikslas pasiektas – EBITDA siekia 6,31 mln. eurų. Viršyta 50 tūkst. eurų

3. Nereguliuojamos veiklos pajamos. Paslaugų krepšelio projektu siekiama 
ne tik didinti nereguliuojamos veiklos pajamas, nuolat tobulinti esamas, bet ir kurti naujas, 
klientų poreikius ir lūkesčius atitinkančias, paslaugas. Per 2020 metus buvo patvirtintos naujos / 
peržiūrėtos ir atnaujintos 9 paslaugos. Iš planuotų 200 000 Eur nereguliuojamos veiklos pajamų, 
praėjusiais metais gauta 260 000 Eur. Didžioji jų dalis gauta iš Vilniaus miesto savivaldybei suteiktų 
paslaugų. Ženklų nereguliuojamos veiklos pajamų pokytį lėmė sėkmingai įgyvendinta paslaugų 
„iš vienų rankų“ iniciatyva, kai privatiems klientams buvo suteikta galimybė užsisakyti visas 
prisijungimui prie centralizuotų tinklų reikalingas paslaugas iš Bendrovės. Pasiūlyta paslaugomis 
naudotis iškart, o už jas atsiskaityti dalimis. Tai paspartino ir palengvino prisijungimo prie tinklų 
procedūras. Nereguliuojamų paslaugų pajamas išaugino ir aktyviai vykdytas geriamojo vandens 
gertuvių mokyklose įrengimo projektas.

4. Klientų aptarnavimo ir pasitenkinimo įmone indeksas. 
Ketvirtus metus iš eilės matuojamas klientų pasitenkinimas Bendrovės teikiamomis paslaugomis 
ir aptarnavimo kokybe, todėl šioje srityje fiksuojama reikšminga pažanga. Pagal tarptautinę 
GCSI (Global Customer Satisfaction Index) metodiką atliktas tyrimas atskleidė, kad 2020 metais 
bendras „Vilniaus vandenų“ klientų pasitenkinimo indeksas pakilo nuo 72 iki 76 balų. 2017 
metais šis rodiklis buvo matuotas pirmą kartą ir klientų pasitenkinimo indeksas tuomet siekė 67 
balus. Bendrame Lietuvos ir pasaulio kontekste „Vilniaus vandenys“ viršija ir bendrą Lietuvos, ir 
JAV–Europos vidurkį. Tokį rezultatą lėmė nuosekliai vykdyti tiksliniai veiksmai, orientuoti į klientų 
pasitenkinimo didinimą Bendrovės teikiamomis paslaugomis, operatyvi ir nuosekli Bendrovės 
komunikacija su išorės auditorijomis.

5. Darbuotojų įsitraukimas. 2020 m. pasiektas 68 % darbuotojų įsitraukimo rodiklis 
(2% mažesnis nei planuotas). Bendrovės darbuotojų įsitraukimo rodiklis yra aukštas, rodantis 
organizacijos, vadovų ir darbuotojų gebėjimą išlaikyti stabilią veiklą ir sutelktumą,  dirbant 
tiek standartinėmis, tiek nestandartinėmis sąlygomis, sugebėjimą prisitaikyti, keistis, priimti 
pokyčius ir iššūkius, kurių netrūko 2020 m. 2020 Bendrovės darbuotojų įsitraukimo rodiklis yra 
aukštesnis, lyginant jį su rinka (Vilniaus vandenys – 68 %, bendra rinka (Europa) – 66 %. Lietuva 
– 61 %) ir nusileidžia tik – aukštus rezultatus pasiekiančiomis įmonės (iš Fortune‘s Most Admired 
Companies sąrašo) – 73 %.
Įsitraukimo rodiklio sumažėjimas 1 % punktu lyginant su 2018 m. atspindi bendrą rinkos 
tendenciją (2018 įsitraukimo rodikliai: bendra rinka (Europa) – 67 %. Lietuva – 64 %, aukštus 
rezultatus pasiekiančios įmonės (iš Fortune‘s Most Admired Companies sąrašo) – 74 %.
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Parduotų geriamojo vandens ir nuotekų valymo paslaugų apimčių dinamika geriausiai atspindi 
Bendrovės veiklos apimčių pokyčius, kurie turi įtakos pajamoms. Pagrindiniai veiklos rodikliai –
parduoto geriamojo vandens kiekis bei surinktų ir išvalytų nuotekų kiekis – „Vilniaus vandenų“ veiklos 
srityse 2020 metais pasiskirstė netolygiai, lyginant su 2019 metais vandens parduota 2 procentais 
mažiau, nuotekų tvarkymo 3 procentais daugiau. Tokius rezultatus lėmė susiklosčiusi situacija šalyje – 
net du kartus skelbtas karantinas. Jis pakeitė vartotojų elgesį: išaugo karšto ir šalto vandens vartojimas 
privačiame sektoriuje, smuko smulkaus verslo dalis. Stambus verslas mažėjo mažiau, todėl išaugo 
išvalytų nuotekų santykis su nupirktu vandens kiekiu.

Veiklos rodikliai, tūkst. m³ 2018 m. 2019 m. 2020 m.
Pokytis 2020 - 2019

tūkst. m³ proc.

Parduota geriamojo vandens 28.160 28.436 27.977 -458 -2%

Fiziniams asmenims (vartotojams) 14.069 14.096 14.499 403 3%

Juridiniams asmenims (abonentams) 14.090 14.339 13.478 -861 -6%

Parduota nuotekų tvarkymo paslaugų 29.602 29.765 30.741 975 3%

Fiziniams asmenims (vartotojams) 13.659 13.663 14.171 509 4%

Juridiniams asmenims (abonentams) 15.943 16.103 16.569 467 3%

Per 2020 m. Bendrovė išgavo 32,7 mln. kub. m geriamojo vandens, patiekė 32,6 mln. kub. metrų 
vandens, technologinėms reikmėms sunaudojo 1,3 mln. kub. metrų. 

Skirtumai tarp į vamzdynus patiekto geriamojo vandens kiekio bei parduoto geriamojo vandens kiekio 
atsiranda dėl techninių priežasčių (nesandarumų ir avarijų), tačiau didelę įtaką tam turi ir netinkamas 
klientų apskaitos prietaisų rodmenų deklaravimas. Daugiausia dėl lietaus vandens infiltracijos į nuotekų 
surinkimo sistemą Bendrovė išvalo didesnį kiekį nuotekų, nei parduoda nuotekų tvarkymo paslaugų – 
nuotekų valyklose apskaityta 40,3 mln. kub. m išvalytų nuotekų, kai tuo pat metu nuotekų tvarkymo 
paslaugų buvo parduota tik 30,7 mln. kub. m. 

Vadovybė, siekdama sumažinti skirtumą tarp parduotų nuotekų valymo paslaugų ir išvalytų nuotekų, 
yra sudariusi darbo grupę infiltracijos ir lietaus vandens patekimo į nuotekų tinklus mažinimui.  

Darbo grupė vidutiniškai susitinka kartą per mėnesį, aptaria rezultatus ir tolimesnius darbus. Grupės 
sutikimuose analizuojamos probleminės vietos Vilniaus mieste. 2020 metais Bendrovė pasiekė 
susitarimą su Vilniaus miesto savivaldybe dėl 114,81 tūkst. kub. metrų per mėnesį paviršinių nuotekų 
apmokestinimo mišrioje nuotekų sistemoje Vilniaus mieste. 

PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTYS
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Bendros paslaugų teikimo apimtys (tūkst.kub.m.), įvertinant 
geriamojo vandens netektis* bei nuotekų infiltraciją**

2019 m. 2020 m. 

Parduota geriamojo vandens fiziniams 
asmenims

Parduota nuotekų valymo 
paslaugų fiziniams
asmenims

Parduota geriamojo vandens juridiniams 
asmenims

Parduota nuotekų valymo 
paslaugų juridiniams
asmenims

Vandens netektys ir
technologinės sąnaudos

Nuotekų infiltracija
(negautos pajamos)

2018 m. 2019 m.2020 m. 2018 m.

* Vandens netektys – skirtumas tarp į vamzdynus patiekto ir parduoto geriamojo vandens. 
** Infiltracija – skirtumas tarp nuotekų valyklose išvalyto nuotekų kiekio ir parduotų nuotekų valymo paslaugų kiekio tūkst. kub. m. 

4,75 5,55 5,82
8,44 10,81 10,91

13,48 14,34 14,09 16,57 16,10 15,94

14,50 14,10 14,07 14,17 13,66 13,66

Vieni iš reikšmingiausių darbo grupės infiltracijos ir lietaus vandens patekimo į nuotekų tinklus 
mažinimui pasiekimų 2020 metais:

• Medienos plaušo nuotekų siurblinės baseine pavyko sumažinti mėnesinį surenkamų nuotekų 
kiekį nuo 50 tūkst. kub. metrų iki 30 tūkst. kub. metrų. Taip pat buvo sumažinti patiriami 
nuostoliai dėl neapmokestintų nuotekų nuo 75% iki 25% ir toliau dirbama mažinant patiriamus 
nuostolius šiame baseine.

• Vingio nuotekų siurblinės baseine per 2020 metus pavyko sumažinti mėnesinį surenkamų 
nuotekų kiekį nuo 30 tūkst. kub. metrų iki 25 tūkst. kub. metrų. Taip pat buvo sumažinti patiriami 
nuostoliai dėl neapmokestintų nuotekų nuo 92% iki 78% ir toliau dirbama mažinant patiriamus 
nuostolius šiame baseine.

Per 2020 metus nustatyti 9 nelegalių prisijungimų prie nuotekų tinklų atvejai, kurių metu į Bendrovės 
tinklus buvo išleista apie 22 000 m³ lietaus ir buitinių nuotekų. Naudojant kilnojamuosius debitomačius 
nustatytas papildomas 200 000 m³ išleistų nuotekų kiekis iš verslo įmonių. Nustačius tokius atvejus 
buvo išrašytos papildomos sąskaitos faktūros apmokėjimui už nuotekas su įpareigojimais atsijungti. 
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* Kitos pajamos – nereguliuojamos veiklos, nemokamai gauto, parduoto turto, turto nuomos ir kitos pajamos. 

„Vilniaus vandenų“ pagrindines (pardavimo) pajamas sudaro pajamos, uždirbtos teikiant geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. 2020 metais Bendrovė už parduotas paslaugas gavo 
36,5 mln. eurų. Pardavimo pajamos 2020 m. lyginant su 2019 m. padidėjo 4,1 mln. eurų. Tam darė 
įtaką nuo 2020 m. vasario mėn. įsigaliojusios vidutiniškai ~17 proc. didesnės paslaugų kainos.

PASLAUGŲ PARDAVIMO PAJAMOS 
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* Bendrovės metiniame pranešime naudojama sąvoka „verslo klientai“ atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatyme vartojamą sąvoką „abonentai“.

Abonentas – fizinis arba juridinis asmuo, Lietuvos Respublikoje įsteigtas užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos 
padalinys, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas verslo reikmėms ar ūkinei veiklai vykdyti ir su 
geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju ir (arba) paviršinių nuotekų tvarkytoju sudarę geriamojo vandens tiekimo ir (arba) 
nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungę nuosavybės teise ar bendrosios 
dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų išleidimo 
komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir (arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų 
tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros ar išleidžiantys paviršines nuotekas į šių nuotekų tvarkytojo paviršinių nuotekų tvarkymo sistemas.

** Bendrovės metiniame pranešime naudojama sąvoka „privatūs klientai“ atitinka Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo įstatyme vartojamą sąvoką „vartotojai“.

Vartotojas – fizinis asmuo, perkantis geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, 
šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį arba, jeigu sutartis 
nesudaryta, teisės aktų nustatyta tvarka prijungęs nuosavybės teise ar bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias ar kitaip 
valdomas ir (arba) naudojamas geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų išleidimo komunikacijas, geriamojo vandens naudojimo ir 
(arba) nuotekų tvarkymo įrenginius prie geriamojo vandens tiekėjui ir (arba) nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausančios ar 
kitaip valdomos ir (arba) naudojamos geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

Pardavimo pajamos iš verslo klientų* sudaro apie 49 proc. Bendrovės pajamų, pajamos iš privačių 
klientų** – 49 proc., kitos pajamos – 2 proc. „Vilniaus vandenų“ pajamų. 34 proc. verslo klientų pajamų 
sudaro pajamos iš didžiausio karšto vandens tiekėjo („Vilniaus šilumos tinklų“).

Pardavimo pajamos, tūkst. Eur 2018 m. 2019 m. 2020 m.
Pokytis 2020-2019

tūkst. Eur proc.

PARDAVIMO PAJAMOS 36.227 32.390 36.531 4.141 13%

Pajamos už geriamojo vandens tiekimą, 
iš to skaičiaus: 15.162 12.874 14.561 1.687 13%

pajamos iš privačių klientų (vartotojų) 7.551 6.308 7.556 1.248 20%

pajamos iš verslo klientų (abonentų) 7.611 6.567 7.005 439 7%

Pajamos už nuotekų tvarkymą, iš to 
skaičiaus: 18.207 16.256 18.752 2.496 15%

pajamos iš privačių klientų (vartotojų) 7.779 6.960 8.121 1.161 17%

pajamos iš verslo klientų (abonentų) 8.298 7.337 8.606 1.269 17%

pajamos iš verslo klientų (abonentų) už 
padidėjusią taršą 2.130 1.960 2.025 65 3%

Pardavimo administravimo (kainos) 
pajamos 2.832 3.085 3.194 109 4%

Pajamų kaupinių pokytis 27 174 24 -151 -86%
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2020 m. vandens ir nuotekų pardavimo pajamos (tūkst. eur)

Geriamojo vandens tiekimo pajamos vartotojai Geriamojo vandens tiekimo pajamos abonentai
Nuotekų tvarkymo pajamos vartotojai Nuotekų tvarkymo pajamos abonentai

Pajamos iš skirtingų veiklos rūšių vertinant procentine išraiška 2020 metais, lyginant su 2019 metais, 
išliko beveik stabilios. Atitinkamai, pajamų struktūroje geriamojo vandens tiekimo pajamos sudaro 42 
proc., nuotekų tvarkymo pajamos – 50 proc., pardavimo kainos pajamos – 8 proc. Bendrovės pajamų.

Bendrovės pajamos 2020 metais padidėjo nuo 33,2 iki 37,3 mln. eurų (12 proc.). Padidėjusi kaina darė 
įtaką ženkliam pajamų didėjimui. Į veiklos pajamas taip pat įeina pajamos už neatlygintinai gautą turtą 
iš trečiųjų asmenų, kurios sudarė apie 117 tūkst. eurų.
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Didžiausią veiklos sąnaudų dalį 2020 metais sudarė darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių sąnaudos, 
jos sudarė 36 proc. nuo visų veiklos sąnaudų. Darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių sąnaudos 
2020 metais siekė 14,2 mln. eurų, jos padidėjo 1,3 mln. eurų lyginant su 2019 metais. Didžiausią 
įtaką tam turėjo pokyčiai atlygio rinkoje ir Bendrovės kryptis siekti kokybinio augimo per darbuotojų 
kompetencijų stiprinimą ir darbinės veiklos valdymo sistemą, skatinančią siekti geriausių rezultatų. 
Bendrovė vadovaujasi valdybos patvirtinta Darbo užmokesčio politika, pagal kurią darbo užmokestis 
Bendrovės darbuotojams peržiūrimas kasmet, atsižvelgiant į metinius rezultatus. 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 2020 metais padidėjo 1,1 mln. eurų iki 7,4 mln. 
eurų ir sudarė 19 proc. visų veiklos sąnaudų. Sąnaudų padidėjimą nulėmė 2020 metais įsigyto, naujai 
pastatyto ir rekonstruoto ilgalaikio turto nusidėvėjimas.

Kitos sąnaudos sudarė 15 proc. veiklos sąnaudų ir 2020 metais didėjo 2,7 mln. eurų. Šių sąnaudų 
didėjimą lėmė atidėjinys mokesčiui už aplinkos taršą padidintu tarifu (2,646 ml. eurų), pensijinių 
(aktuarinių) įsipareigojimų atidėjinys, patirtos sąnaudos susijusios su COVID-19. Taip pat įtakos turėjo 
draudimo, teisinių paslaugų, viešinimo, reklamos, konsultacijų, patalpų valymo ir aplinkos tvarkymo, 
vandens sąnaudos technologijai ir savoms reikmėms ir kitos sąnaudos. 

Veiklos sąnaudos 2020 metais sudarė 39,3 mln. eurų, 2019 metais jos siekė 33,5 mln. eurų.

Nusidėvėjimas ir 
amortizacija

19 %

Kitos sąnaudos

15 %Mokesčių sąnaudos

6 %

Verčių sumažėjimo ir 
nurašymo sąnaudos

2 %

Transporto sąnaudos

1 %
El. energijos sąnaudos

9 %
Dumblo apdorojimo
sąnaudos

4 %
Remonto ir techninės 

priežiūros sąnaudos

6 %

Telekomunikacijos ir IT 
paslaugos

2 %
Darbo užmokestis ir 
susijusios sąnaudos

36 %

2020 m. veiklos sąnaudų struktūra

* Kitos sąnaudos – šildymas, apsauga, šiukšlių išvežimas,patalpų valymas,aplinkos tvarkymas, klientų aptarnavimo sąnaudos, darbų 
sauga ir spec.drabužiai, viešinimas, reklama, draudimas, žalos atlyginimas dėl įmonės veiklos, biuro sąnaudos, teisinės paslaugos ir kitos 
sąnaudos.

VEIKLOS SĄNAUDOS
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2018-2019 m. veiklos sąnaudos (tūkst. eur)
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14 216
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2020 m. 2018 m.2019 m.

Mokesčių (nesusijusių su darbo santykiais) sąnaudų, kurios sudaro apie 6 proc. „Vilniaus vandenų“ 
veiklos sąnaudų, sumažėjo iki 2,3 mln. eurų 2020 metais (nuo 2,5 mln. Eurų 2019 metais), labiausiai 
lėmė Bendrovės vykdyta griežtesnė teršalų koncentracijos kontrolė, dėl ko buvo fiksuojama mažesnė 
aplinkos tarša ir už tai sumokėta mažiau mokesčių. Per 2020 metus „Vilniaus vandenys“ iš viso sumokėjo 
Valstybinei mokesčių inspekcijai 9,284 mln. eurų VMI administruojamų mokesčių ir 3,108 mln. eurų 
„Sodrai“ (įskaitant mokesčius, susijusius su darbo santykiais).

Dumblo apdorojimo sąnaudos sudarė 4 proc. veiklos sąnaudų. 2020 metais jos padidėjo beveik 0,8 
mln. eurų dėl daugiau atiduoto komposto (dumblo) UAB „Bioineksui“.

Telekomunikacijos ir IT paslaugų sąnaudos sudarė 2 proc. veiklos sąnaudų. 2020 metais jos padidėjo 
0,3 mln. eurų, tai lėmė nauji įdiegimai IT sistemose. Per 2020 metus per metus įdiegta 180 pakeitimų.

Transporto sąnaudos sudarė 1 proc. veiklos sąnaudų. 2020 metais jos sumažėjo 0,12 mln. eurų arba 
17 proc. dėl atnaujinto automobilių parko. 

Remonto ir techninės priežiūros sąnaudas, kurias sudaro technologinės bei eksploatacinės medžiagos, 
tinklų diagnostika, valymas ir remontas, perkasų atstatymas po avarijų, įrengimų aptarnavimas ir kt. 
sudarė 6 proc. nuo veiklos sąnaudų. Jos sumažėjo 0,8 mln. eurų nuo 3,2 mln. eurų 2019 metais iki 2,4 
mln. eurų 2020 metais.
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1) OPEX – veiklos sąnaudos, išskyrus nusidėvėjimo ir amortizacijos bei turto vertės sumažėjimo ir nurašymų sąnaudas  
2) EBITDA (pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) = Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą + Finansinės 
veiklos sąnaudos – Finansinės veiklos pajamos – Gauti dividendai + Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + Turto vertės sumažėjimo 
sąnaudos + Turto nurašymų sąnaudos
3) EBITDA marža = EBITDA / Pajamos    
4) Turto pelningumas (ROA) = Grynasis pelnas (nuostolis) / Turto vidurkis  
5) Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) = Grynasis pelnas (nuostolis) / Nuosavo kapitalo vidurkis 
6) Finansinės skolos grynąja verte = Finansinės skolos – Pinigai ir pinigų ekvivalentai – Trumpalaikės investicijos ir terminuoti indėliai – 
Ilgalaikio kito finansinio turto dalis, kurią sudaro investicijos į skolos vertybinius popierius
7) Nuosavo kapitalo lygis = Nuosavas kapitalas laikotarpio pabaigoje / Visas turtas laikotarpio pabaigoje
8) Investicijų apimtis, viso = Ilgalaikis turtas įvestas į eksploataciją + Nebaigta statyba + Išankstiniai apmokėjimai už ilgalaikį turtą,  
eliminavus nemokamai gautą turtą ir turtinį įnašą įstatinio kapitalo didinimui
9) Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis = Finansinės skolos / Nuosavas kapitalas 
10) Einamojo likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai 
11) Kritinio likvidumo koeficientas = (Trumpalaikis turtas – Atsargos) / Trumpalaikiai įsipareigojimai

*Be atidėjinio mokesčiui už aplinkos taršą padidintu tarifu – 2.646 tūkst. eurų.

Pagrindiniai finansiniai rodikliai,
tūkst. Eur 2019 m. 2020 m. 2020 m.*

Pokytis 2019-2020
tūkst. Eur proc.

Pelno (nuostolio) ataskaitos rodikliai      
Pajamos viso 33.215 37.268 37.268 4.053 12%
Pagrindinės veiklos (pardavimo) pajamos 32.390 36.984 36.984 4.594 14%
OPEX (1) sąnaudos 27.056 30.962 28.315 3.906 14%
EBITDA (2) 6.159 6.306 8.953 147 2%
Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą -245 -2.104 543 -1.859 759%
Grynasis pelnas -240 -1.992 655 -1.752 730%
Turto, nuosavybės ir įsipareigojimų rodikliai      
Visas turtas 143.420 156.663 156.663 13.243 9%
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 4.456 6.043 6.043 1.587 36%
Nuosavas kapitalas 127.870 129.607 129.607 1.737 1%
Finansinės skolos 3.198 10.378 10.378 7.180 225%
Pirkėjų įsiskolinimas (iki verčių sumažėjimų) 4.974 7.694 7.694 2.720 55%
Skolos tiekėjams 5.111 6.035 6.035 924 18%
Pelningumo rodikliai      
EBITDA marža (3) 19% 17% 24%   
Grynasis pelningumas -2% -5% 2%   
Turto pelningumas (ROA) (4) -0,2% -1% 0,4%   
Nuosavo kapitalo pelningumas (ROE) (5) -0,2% -2% 1%   
Kiti finansiniai rodikliai      
Finansinės skolos grynąja verte (6) -1.258 4.335 4.335 5.593 -445%
Nuosavo kapitalo lygis (7) 89% 83% 83%   
Investicijų apimtis, viso (8) 21.415 18.029 18.029 -3.386 -16%
Finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis (9) 2,5% 8,0% 8,0%   
Einamojo likvidumo koeficientas (10) 0,83 0,86 1,02   
Kritinio likvidumo koeficientas(11) 0,80 0,84 1,00   

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI
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Finansinės skolos 2020 metų pabaigoje siekė 10,4 mln. eurų ir sudarė 8 procentus, lyginant su nuosavu 
kapitalu, arba 6,6 proc. lyginant su turtu. 2020 metais pasirašytos net penkios investicinių projektų, 
skirtų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtrai Vilniaus, Švenčionėlių, Šalčininkų, 
Eišiškių aglomeracijose, finansavimo sutartys su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ – keturios 
2020-01-22 (finansavimas skirtas 2019 m. gruodžio mėn.) ir viena 2020-12-29. Bendra projektų vertė 
14 594 tūkst. eurų, gaunamos subsidijos dydis siekia 4 875 tūkst. eurų, paskolos dydis siekia 9 719 
tūkst. eurų. Taip pat 2020 m. spalio 20 d. buvo pasirašyta su APVA nauja finansavimo sutartis dėl 
Vilniaus NVĮ rekonstrukcijos, kuria padidintas 2016 m. skirtas finansavimas nuo 13,3 mln. Eur iki 19,2 
mln. Eur. Bendra projekto apimtis (I rekonstrukcijos etapas) yra 33,4 mln. Eur, likusią projekto dalį, 
kurios nepadengia subsidija, finansuojama paskolos lėšomis pagal su LR Finansų ministerija sudarytą 
sutartį 18 metų laikotarpiui.

Bendrovė laiku neapmokėtų skolų tiekėjams 2020-ųjų pabaigoje neturėjo. Per 2020 m., lyginant su 
2019 m., 16 proc. sumažėjo investicijų Bendrovės lėšomis apimtis. 2021 metais planuojama padidinti 
investicijų į ilgalaikį turtą apimtis. Investicijos buvo vykdomos į eksploatuojamų tinklų ir stočių 
renovaciją, vandenviečių renovaciją, dumblo apdorojimo įrenginių atnaujinimą, vandens apskaitos 
prietaisų keitimą, transporto parko atnaujinimas ir kt.

Nuosavo kapitalo pokytį lėmė įstatinio kapitalo didinimas 3,4 mln. eurų akcininkų turtiniais įnašais, taip 
pat patirtas grynasis nuostolis. Nuosavas kapitalas per 2020 m. padidėjo iki 129 mln. eurų ir sudarė 83 
proc. Bendrovės turto.

Atitinkamai mažėjo turto pelningumo ir nuosavo kapitalo pelningumo rodikliai.

*Be atidėjinio mokesčiui už aplinkos taršą padidintu tarifu – 2.646 tūkst. eurų.

EBITDA (mln. Eur) ir EBITDA maržos (proc.) kitimas 2019  - 2020 m.
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24 %

2019 m. 2020 m. 2020 m.*

6,159 6,306 8,953

Sąnaudos padidėjo dėl DU ir atidėjinio mokesčiui už aplinkos taršą padidintu tarifu, pajamos didėjo dėl 
didesnio tarifo, tačiau EBITDA ir EBITDA maržos dydžiai nežymiai kito lyginant su 2019 m. 

2020 m. Bendrovės veikla buvo nuostolinga, patyrė 1,99 mln. eurų nuostolį. Vienas iš lemiančių 
veiksnių yra atidėjinys mokesčiui (2,646 mln. eurų) už aplinkos taršą padidintu tarifu.

EBITDA EBITDA marža
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Finansinės veiklos sąnaudos siekė 0,22 mln. eurų, jos buvo patirtos dėl finansų institucijoms mokamų 
palūkanų už paskolą, sumokėtų delspinigių ir baudų. Finansinės veiklos pajamos dėl gautų delspinigių ir 
palūkanų sudarė 0,14 mln. eurų, tai sutartinių įsipareigojimų nevykdymas bei Vilniaus m. savivaldybės 
sukauptos palūkanos dėl mokėjimų atidėjimų pagal suderintą grafiką.

„Vilniaus vandenys“ 2020 m. nebuvo investavę į terminuotus indėlius ar skolos vertybinius popierius. 
Bendrovės pajamos bei sąnaudos 2020 m. nebuvo susijusios su kitomis valiutomis, todėl valiutų kurso 
pasikeitimo įtaka nebuvo patirta. Bendrovė nenaudojo išvestinių finansinių priemonių rizikai drausti.

2020 metais akcininkams dividendai už 2019 m. veiklos rezultatus mokėti nebuvo.

 

Bendrovė atliko COVID-19 pandemijos poveikio Bendrovės veiklai ir finansinėms ataskaitoms 
įvertinimą ir mano, kad COVID-19 įtaka Bendrovės veiklos finansiniams rezultatams nebuvo ženkli – 
įmonė teikia gyvybiškai svarbias paslaugas, kurios nėra itin jautrios ekonomikos pokyčiams, o jų kainas 
reguliuoja valstybė. Vis tik kaip ir visam pasauliui, COVID-19 pandemija darė įtaką ir Bendrovės veiklai: 
iššūkis buvo užtikrinti nenutrūkstamą vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, avarijų likvidavimo ir kitų 
paslaugų teikimą, vykdyti skaitiklių keitimo ir rodmenų patikras. 

Nors Bendrovė klientams suteikė ilgesnį terminą sąskaitoms apmokėti ir tam tikrą laikotarpį netaikė 
delspinigių dėl susidariusių skolų, dėl ko klientų atsiskaitymų terminai ilgėjo, tačiau atsižvelgiant į 
santykinai nedidelę dalį sąnaudų, kurias sudaro mokesčiai už Bendrovės teikiamas paslaugas fizinių ir 
juridinių asmenų išlaidų struktūroje, Bendrovė reikšmingo neatgautinų sumų išaugimo nepastebėjo. 

2020 m. Bendrovė patyrė 149 tūkst. eurų išlaidų COVID-19 pandemijos valdymui ir darbuotojų bei 
klientų saugumo užtikrinimui. Bendrovė maksimaliai stengėsi koreguoti darbuotojų užimtumą ir 
organizuoti darbus taip, kad visi galėtų jaustis saugiai darbe, tačiau vis tik daliai specialistų teko eiti 
prastovų. 

Per pirmąją COVID-19 viruso bangą nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. birželio 16 d. į prastovas buvo 
išleisti 22 darbuotojai iš Rodmenų apskaitos skyriaus, apskaitų kontrolieriai. 

Per antrąją COVID-19 viruso bangą nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki 2020 metų pabaigos taip pat į prastovas 
buvo išleisti Rodmenų apskaitos skyriaus apskaitų kontrolieriai (19 darbuotojų) ir 1 darbuotojas iš 
Apskaitų priežiūros skyriaus (šaltkalvis), viso per antrąją bangą į prastovas buvo išleista 20 darbuotojų.  

Viso 2020 m. prastovose buvo 23 darbuotojai (9381 val.). Priskaičiuotas DU dėl prastovų – 34614,81 
Eur. Gauta subsidijų 31435,60 Eur.

Dėl šalyje paskelbto karantino ribojimų Bendrovė stabdė skaitiklių rodmenų tikrinimo bei skaitiklių 
keitimo dėl pasibaigusios ar besibaigiančios metrologinės patikros darbus, saugodama klientų ir savo 
darbuotojų sveikatą. Dėl šios priežasties kai kurie numatyti tikslai nebuvo įvykdyti. 

Karantinas stabdė ir tinklų statybos darbus, Bendrovei teko perplanuoti investicijas, pirkimus, darbų 
vykdymą.

2021 m. Bendrovė ir toliau tęs pradėtus darbus: sieks, kad Vilniaus miesto nuotekų valyklos 
rekonstrukcija vyktų sklandžiai, būtų įgyvendintas investicijų planas, tęsiami pradėti tvarumo projektai. 

COVID-19 PASAULINĖS PANDEMIJOS 
ĮTAKA BENDROVĖS VEIKLAI
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Viešieji
pirkimai

35



Bendrovės „Vilniaus vandenys“ viešieji pirkimai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis vandentvarkos 
veiklą ir viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais (Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų 
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu; 
Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintomis metodikomis ir rekomendacijomis; Bendrovės patvirtintu 
Mažos vertės pirkimų tvarkos bei Viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos aprašais ir kt.).

Bendrovės „Vilniaus vandenys“ tikslas ir kryptis – skaidrių, viešų, efektyvių ir konkurencingų viešųjų 
pirkimų atlikimas. Pažymime, kad tiek 2019 metais, tiek 2020 metais Bendrovės kryptis iš esmės 
nesikeitė, tačiau 2020 metais ypač didelis dėmesys buvo skirtas pirkimų proceso standartizavimui (t. y. 
standartinių pirkimo formų, techninių specifikacijų šablonų parengimui, pirkimuose dalyvaujantiems 
tiekėjams keliamų reikalavimų supaprastinimas ir kt.) bei pirkimų procedūrų efektyvinimui (t. y. 
pirkimus vykdyti laiku (nustatytais terminais) bei tinkamai ir iš anksto juos planuoti).

Bendrovė 2020 metais iš viso atliko 557 pirkimus: mažos vertės pirkimų – 366 (iš jų 205 pirkimai iki 
3 000 eurų be PVM vertės. Bendra mažų pirkimų vertė – 190.730,40 Eur be PVM), supaprastintų 
pirkimų – 134, tarptautinės vertės pirkimų – 57, kurių bendra suplanuota vertė – 73.539.174,61 eurų 
be PVM. Palyginimui Bendrovė 2019 metais iš viso atliko 643 pirkimus: mažos vertės pirkimų – 482 (iš 
jų 280 pirkimų iki 3 000 eurų be PVM vertės), supaprastintų pirkimų – 94, tarptautinės vertės pirkimų 
– 67). Šie statistiniai duomenys leidžia padaryti išvadą, kad 2020 metais sutelktas dėmesys į pirkimų 
proceso standartizavimą leido optimizuoti ir suefektyvinti pirkimų procesą, tad Bendrovė 2021 metais 
svarstys apie organizacinių resursų sumažinimą viešųjų pirkimų srityje.

Bendrovėje ypač didelis dėmesys yra skiriamas tarptautinės vertės ir supaprastintiems pirkimams, 
kurių procedūros yra griežtai reglamentuotos įstatymų ir kitų teisės aktų. Tačiau neabejotinai yra 
svarbūs ir mažos vertės pirkimai, kurie įmonėje sudaro ne mažą dalį. Detaliau 2020 metų pirkimų 
pasiskirstymas pagal pirkimo tipą pateikiamas diagramoje.

Pirkimų skaičius pagal pirkimo tipą
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Mažos vertės pirkimai

Supaprastinti pirkimai

Tarptautinės vertės pirkimai

2020 m. 2019 m.
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2020 m. pirkimų pasiskirstymas pagal bendrą darbų, paslaugų, prekių
planuotą vertę (mln. Eur/ proc.)

45,5
62%

15,6
21%

12,2
17%

Darbai, Eur mln.

Paslaugos, Eur mln.

Prekės, Eur mln.

Skelbiami pirkimai

Neskelbiami pirkimai (neįskaitant pirkimų iki 300 Eur

Pagal atliktą 2020 m. darbų pirkimuose 
dalyvaujančių tiekėjų skaičiaus analizę, 
vidutiniškai viename darbų pirkime dalyvauja 6,7 
tiekėjai. Palyginimui, 2019 m. darbų pirkimuose 
dalyvavusių tiekėjų skaičiaus vidurkis – 4,2 
tiekėjai. Toks pokytis iš tiesų džiugina ir, tikriausiai, 
kvalifikacinių reikalavimų peržiūra (pirkimuose 
nustatomi tik būtiniausi kvalifikaciniai reikalavimai, 
pasirenkant itin minimalias reikšmes jų atitikimui) 
duoda apčiuopiamus rezultatus – didesnę tiekėjų 
konkurenciją viešuosiuose pirkimuose.

Bendrovėje pagal planuotą vertę darbų pirkimai neabejotinai sudarė didžiausią 2020 metų pirkimų 
dalį. Detalesnė informacija apie darbų, paslaugų ir prekių pirkimų pasiskirstymą pagal vertę pateikiama 
žemiau diagramoje.

2020 m.

2019 m.
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6,7

4,2

2020 m. vidutinis dalyvių skaičius darbų 
pirkimuose

Bendrovė 2020 metais iš esmės visus 
pirkimus vykdė viešai skelbdama. Tik ypatingai 
nedidelės vertės pirkimai atlikti neskelbiamos 
apklausos būdu ir/arba neskelbiami pirkimai 
vykdyti pagal įstatymo numatytą išimtį. Viešai 
skelbiami pirkimai neabejotinai sąlygojo ne tik 
konkurencijos atsiradimą tarp tiekėjų, siūlomų 
kainų lankstumą, bet ir UAB „Vilniaus vandenys“ 
galimybę taupyti biudžeto lėšas.

2020 metais skelbiami/neskelbiami pirkimai 
pagal suplanuotą vertę (Eur, mln.):

72,86
99 %

0,53
1 %
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Įvykdyti pirkimai

Neįvykdyti pirkimai (nebeliko poreikio)

Vykdomi pirkimai (tęsiamos procedūros)
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13%

Bendrovė daugiau kaip 56 proc. visų pirkimų vykdė derybų būdu, taip siekdama racionaliai naudoti 
lėšas. 

2020 m. derybų būdu vykdyti pirkimai (vnt./ proc.)  

Bendrovė „Vilniaus vandenys“ 2020 metais iš viso suplanavo vykdyti 449 pirkimus. Pažymėtina, kad 
dalis pirkimų suplanuoti kaip bendro pobūdžio pirkimai, tad faktiškai iš patvirtinto bendro poreikio buvo 
įvykdyti dar 108 pirkimai pagal poreikį (šie pirkimai statistinėje diagramoje atskirai neatvaizduojami ir 
priskiriami bendro pobūdžio pirkimams).

2020 m. pirkimų plano vykdymas (vnt./proc.):

Viso 2020 m. plane suplanuoti

449
pirkimai

53
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335
75%
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Pirkimai su derybomis

2020 m. 2019 m.
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Bendrovei svarbūs (strateginiai) didelės vertės pirkimai, kurie užbaigti 2020 m.
ir sudarytos viešojo pirkimo sutartys:

Pirkimo objekto pavadinimas
Pirkimo 
objekto 

rūšys 

Sutarties 
registracijos 

data 

Sutarties vertė 
EUR be PVM Laimėjęs tiekėjas

Nuotekų siurblinių rezervuarų 
plovimas  Paslaugos 2020-05-08 650 000,00 UAB „Ekovalis“

Slėginio magistralinio nuotekų 
tinklo nuo siurblinės Upės g. 
15, Vilniuje projektavimo ir 
rekonstrukcijos darbai (II dalis)

Darbai 2020-05-18 1 580 000,00 UAB „KRS“

Dokumentų pristatymo paštu 
paslauga Paslaugos 2020-05-25 735 756,00 UAB „Fitek LT“

Žemųjų Panerių vandens ruošimo 
įrenginių statyba Darbai 2020-05-25 2 400 000,00 UAB „Eigesa“

Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų surinkimo tinklų plėtra 
Šalčininkų aglomeracijoje

Darbai 2020-06-09 730 000,00 UAB „Požeminės 
sistemos“

Elektros energija Prekės 2020-06-10 4 500 000,00 „INTER RAO 
Lietuva“, AB

Šalto vandens apskaitos prietaisų 
išmontavimo ir sumontavimo 
daugiabučių namų butuose ir 
patalpos

Paslaugos 2020-06-11 1 500 000,00 UAB „Revika“

Vidaus geriamojo vandens 
fontanėlių ir montavimo darbų 
Vilniaus miesto mokyklose pirkimas 
(2 objekto dalys)

Prekės/
Darbai 2020-06-12

I dalis – 
106.600,00;

II dalis – 
200.000,00

I dalis – UAB 
„Elega“;
II dalis – UAB 
„Statybų paletė“

Nuotekų surinkimo tinklų plėtra 
Švenčionėlių aglomeracijoje Darbai 2020-06-16 472 000,00 „Žilinskis ir Co“, UAB

Nuotekų kolektorių rekonstrukcija: 
Jasinskio g. / Geležinio Vilko g. iki 
Gynėjų g.

Darbai 2020-06-18 217 470,00 UAB „Požeminės 
linijos“

Naujų gręžinių įrengimo, 
esamų remonto, regeneracijos, 
išpumpavimo ir likvidavimo darbai

Darbai 2020-06-30 365 000,00 UAB „Artva“

Konsultavimo paslaugos FAVAKA 
projektui Paslaugos 2020-06-30 189 333,00 UAB „Civitta“

Vandentiekio ir nuotekų tinklų SB 
„Šermukšnėlė“, SB „Ridikas“, SB 
„Paežerys 1“ ir SB „Žalieji ežerai“ 
Vilniaus m. projektavimo ir statybos 
darbai

Darbai 2020-07-01 3 272 700,00 UAB „Gensera“
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Vandentiekio tinklų, esančių 
kolektoriuose, renovacija (2 objekto 
dalys)

Darbai 2020-07-08

I dalis – 
109.000,00 ;                                      

II dalis – 
186.808,00

I dalis – UAB 
„Inžineriniai 
statiniai“                                       
II dalis – UAB 
„Statovita“

Įvadų ir išvadų projektavimo 
paslaugos Paslaugos 2020-07-09 500 000,00

UAB „Atamis“ – 1 
dalis;
UAB 
„Infrastruktūros 
inžinerija“ – 2 dalis

Vilniaus miesto nuotekų valyklos 
nuotekų valymo įrenginių 
projektavimo ir rekonstravimo 
darbai

Darbai 2020-08-03 32 799 958,20

UAB „Arginta“ 
(jungtinėje veikloje 
su Atzwanger bei 
EMIT Group)

Nuotekų kolektoriaus Žemųjų 
Panerių vandenvietės zonoje 
rekonstrukcija

Paslaugos/
Darbai 2020-08-04 252 000,00 UAB „Inti“

Vandentiekio ir nuotekų tinklų SB 
„Statyba“ Vilniuje statybos darbai Darbai 2020-08-14 719 700,00 „Mėlynoji liepsna“, 

UAB
Geriamojo vandens tiekimo ir 
nuotekų surinkimo tinklų plėtra 
Eišiškių aglomeracijoje

Darbai 2020-08-18 907 000,00 „Avadi“, UAB

Multifunkciniai N1 automobiliai ir 
keleiviniai lengvieji elektromobiliai 
(M1 klasė) (elektomobiliai) su 
įkrovimo stotelėmis 

Prekės 2020-09-10 325 055,56 UAB „Sostena“, UAB 
„Fakto autocentras“

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo 
tinklų plėtra SB „Statybininkas“, 
fizinių asmenų grupės teritorijoje ir 
P.B. Šivickio g.

Darbai 2020-09-16 1 236 000,00 UAB „Inti“

Kvartalinių nuotekų šalinimo tinklų 
plėtra SB „Veteranas“ Darbai 2020-09-17 718 000,00 UAB „Avadi“

Vandentiekio magistralinių tinklų 
rekonstrukcija: Nemenčinė 
Antaviliai – Baronų k. su 
projektavimu

Darbai 2020-09-25 584 000,00 UAB „Mikludava“

Šulinių remontas vandentiekio ir 
nuotekų tinkluose Darbai 2020-09-28 600 000,00 UAB „SKDR“

Šalto vandens apskaitos prietaisai Prekės 2020-09-29 430 000,00 UAB „Taiklu“

Šalto vandens apskaitos prietaisų 
rodmenų patikra Paslaugos 2020-10-19 548 200,00 UAB „City service 

engineering“

Vandentiekio tinklų, esančių 
kolektoriuose, renovacija: Papilėnų 
g. 3A.; S. Stanevičiaus g. 18A.; 
Papilėnų g. 11A; Gedvydžių g. 3A.

Darbai 2020-10-26 412 000,00 UAB „KRS“
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Statybos, rekonstravimo ir remonto 
darbai Darbai 2020-11-06 900 000,00 „Stareka“, UAB

Nuotekų stočių vėdinimo sistemų 
rekonstrukcija Darbai 2020-11-06 348 000,00 „Santjana“, UAB

Vandentiekio kvartalinių tinklų 
rekonstrukcija Elniakampio g. Darbai 2020-11-19 147 600,00 „Požeminės 

jungtys“, UAB
Vandentiekio ir buitinių nuotekų 
šalinimo tinklų SB „Beržynas“ 
Vilniuje ir Vilniaus raj. projektavimo 
ir statybos darbai

Darbai 2020-12-02 398 800,00 „Mėlynoji liepsna“, 
UAB

Vandentiekio ir buitinių nuotekų 
šalinimo tinklų Sembų g., 
Buivydiškių k., Zujūnų sen., Vilniaus 
raj. projektavimo ir statybos darbai

Darbai 2020-12-17 169 700,00 „Žilinskis ir Co“, UAB

Gamtinės dujos su susijusiomis 
paslaugomis

Prekė/
Paslaugos 2020-12-29 1 270 000,00 „Achema gas 

trade“, UAB

Pasiekimai 2020 – suefektyvintas 
pirkimų procesas:
• Padidinta konkurencija (2019 m. vidutiniškai 4, 2020 m. vidutiniškai 

7 dalyviai);
• Sutaupyta 10 proc. planuotų lėšų; 
• Supaprastintos ir sutrumpintos procedūros;
• Parengtos Bendrovės „žaliųjų“ pirkimų gairės.

Fokusas 2021 metais:
• Pirkti efektyviai: kainos ir kokybės santykio užtikrinimas bei pirkimų 

vykdymo trukmės kontrolė;
• Pirkimų inicijavimo ir vykdymo proceso standartizavimas;
• Nuolatinė pirkimų proceso rodiklių stebėsena;
• Pirkimų specialistų kompetencijos plėtra;
• Pirkti žaliai ir tvariai.
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Rizikų ir 
neapibrėžtumų 
valdymas  
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Rizikų valdymas jau ne vienerius metus yra kertinė Bendrovės strateginio planavimo ašis. Svarbiausias 
Bendrovės tikslas – maksimaliai pasiruošti veikti ir užtikrinti savo veiklos tęstinumą net ir ištikus force 
majeure.

Formalus požiūris į rizikų valdymą gali virsti brangiai kainuojančiomis pamokomis, todėl Bendrovėje 
kruopščiai analizuojamos rizikų priežastys, nustatomas galimas pasekmių mastas, grindžiamas 
finansiniais praradimais, sveikatos sutrikdymais, laiko perspektyva, reputaciniu poveikiu ir kt.

aplinkos
tarša

darbuotojų 
sauga

ir sveikata

pokyčių 
įgyvendinimu ir jų 

valdymu.

Reikšmingiausios ir prioritetinės 2020 m.
Bendrovės rizikos buvo susijusios su:

Bendrovė yra nusistačiusi pagrindinius rizikų valdymo principus ir aiškiai apibrėžus atsakomybes rizikų 
valdymo srityje. Bendrovėje rizikos valdomos vadovaujantis geriausiomis pasaulio praktikomis bei ISO 
31000 standartų grupės gairėmis. 

Į rizikų valdymo procesą yra įsitraukę ne tik Bendrovės darbuotojai, bet ir Valdyba, Audito komitetas. 

Nuolatinė komunikacija, griežtai vykdoma rizikos valdymo planų kontrolė, periodiškai atliekama rizikų 
stebėsena, matuojamas rizikų valdymo priemonių efektyvumas, priimami sprendimai dėl naujų 
valdymo priemonių, dalijimasis gerąja praktika yra kertiniai veiksmai, užtikrinantys tinkamą atsaką į 
įvykius, t. y. atvejus, galinčius turėti neigiamos įtakos Bendrovės tikslų pasiekimui. Todėl 2020 m. ir 
toliau intensyviai gilinom žinias dalyvaudami Rizikų valdymo profesionalų asociacijos rengiamuose 
seminaruose, apskrito stalo diskusijose, mokymuose.
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Rizikų valdymo politiką, kurioje apibrėžta:
• rizikų valdymo tikslas;
• sąvokos;
• esminiai rizikų valdymo proceso principai;
• rizikų valdymo procesų dalyvių atsakomybės.

Rizikų valdymo tvarkos aprašą, kuriame:
• detaliai aprašyti ir atsakantys į klausimus „kaip atlikti?“, procesiniai žingsniai;
• pakoreguotos pildymo formos ir pateiktos instrukcijos;
• pakoreguoti poveikio vertinimo kriterijai;
• rizikų apetito nustatymo funkcija perduota valdybai.

2020 m. atlikti rizikų valdymo veiksmai:
Siekiant efektyviai valdyti rizikas, 2020 m. buvo peržiūrėta Rizikų valdymo metodika ir priimtas 
sprendimas parengti du dokumentus, atskiriant juos į:

Šiuos dokumentus 2020 m. liepos 30 d. patvirtino Valdyba.

2020 m. rugpjūčio mėnesį buvo pradėtas kasmetinis Bendrovės rizikų vertinimas, kuris prasidėjo 
rizikų klausimynų analize. Šio etapo metu buvo analizuojami išorės bei vidaus veiksnių pasikeitimai, 
silpniausios procesų eigos grandys, atsižvelgta į skundus / veiklos sutrikimus / incidentus kurie buvo 
fiksuoti per pastaruosius metus, taip pat ir į numatomus pokyčius ateityje. 

Procesų savininkai vertino savo kuruojamų procesų rizikas rinkdamiesi į rizikų vertinimo darbo grupes. 
Buvo suorganizuoti per 50 susitikimų. Rezultatai pristatyti Vadovų tarybai, AK, o 2020 m. spalio mėn. 
Valdyba pritarė įvertintoms Bendrovės rizikoms. 

Kas ketvirtį atlikta Rizikų valdymo priemonių įgyvendinimo stebėsena ir įvertinta, ar įgyvendinamos 
priemonės duoda planuotą naudą ir yra efektyvios, priimti sprendimai dėl poreikio koreguoti Rizikų 
valdymo priemonių planą, papildant jų naujais veiksmais.
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Siekdama atitikti ISO 9001:2015 ir ISO 
14001:2015 standartų reikalavimus ir 
pagerinti veiklos rezultatus, Bendrovė 
2020 m. nusprendė patobulinti 
neatitikčių valdymo procesą.

Tuo tikslu:

1. 2020 m. kovo mėnesį buvo suburta neatitikčių valdymo komanda; 

2. Pradėtas rengti Neatitikčių valdymo tvarkos aprašas;

3. Siekiant centralizuotai valdyti neatitiktis buvo kuriamas neatitikčių valdymo įrankis „Neatitikčių 
registras“ DVS.

Neatitikčių fiksavimas „Neatitikčių registre“ suteiks galimybes:

• fiksuoti neatitiktis ir jas spręsti vienoje vietoje;

• perduoti informaciją apie neatitiktis atsakingiems asmenims;

• užtikrinti, kad neatitiktys būtų išspręstos (atlikti koregavimo veiksmai);

• užtikrinti, kad neatitiktys nepasikartos (atlikti korekciniai veiksmai);

• užtikrinti informacijos skaidrumą;

• turėti visada aiškią, informatyvią, susistemintą informaciją apie Bendrovėje užfiksuotas 
neatitiktis, jų išsprendimo rezultatus arba priežastis, kodėl kažkuri neatitiktis nebuvo užfiksuota 
ar dar nėra išspręsta. 

Lygiagrečiai buvo peržiūrėtos visos Bendrovės rizikos ir imtasi vieningos sistemos jų identifikavimui, 
vertinimui ir valdymui.

2020 m. prioritetinis dėmesys skirtas krizių komunikacijai – kryptingam informacijos sklaidos procesui 
išorės ir vidaus auditorijoms, kuris pradedamas ir vykdomas Bendrovėje įvykus Ekstremaliam įvykiui, 
Ekstremaliai situacijai ar Įvykiui, taip pat Komunikacijos krizei. Krizių komunikacija siekiama valdyti 
viešąją nuomonę apie Bendrovę, sušvelninti ar eliminuoti galimas pasekmes Bendrovės reputacijai. 

Krizių komunikacija Bendrovėje – tai centralizuotas ir sistemingai valdomas procesas, pasitelkiamas 
kiekvienai krizei, kilusiai Bendrovėje, valdyti. 

NEATITIKČIŲ VALDYMAS

Savalaikis neatitikčių fiksavimas ir jų išsprendimas užtikrina, kad Bendrovės paslaugų kokybė būtų 
nuolat gerinama, taip pat sumažinamos rizikos ir grėsmės Bendrovei patirti finansinę ar reputacinę 
žalą. Neatitikčių valdymas yra orientuotas ne tik į kuo ankstesnį suprastėjusios kokybės pastebėjimą, 
bet ir galimybę ją pataisyti, kol tai nepridarė daug žalos.
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FIZINĖS SAUGOS UŽTIKRINIMAS

2020 m. parengtas ir darbuotojams pristatytas Krizių komunikacijos planas, apimantis: 

• Krizių komunikavimo grupės sušaukimą ir jos narių atsakomybes;

• Komunikacijos grėsmių klasifikavimą ir identifikavimo metodiką;

• Krizių komunikavimo procesą;

• Komunikacijos priemones krizių metu;

• Atmintinę, teikiantiems informaciją Bendrovės vardu;

• Informacijos surinkimo šablonus, komunikacijos paruoštukus, kontaktų sąrašus. 

2021 m. numatyta gilinti darbuotojų įsitraukimą ir pasirengimą galimoms krizėms, surengiant stalo 
pratybas, krizių simuliacijas. 

Dėl savo veiklos specifikos ir strategiškai svarbių viešųjų paslaugų teikimo Bendrovė yra priskiriama 
nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių pirmos kategorijos grupei. 

Bendrovė viena iš pirmųjų tarp šalies vandentvarkos įmonių parengė ir Lietuvos Respublikos 
vyriausybėje patvirtino Saugumo planą. Atnaujinamos ir tobulinamos Bendrovės objektuose įrengtos 
vaizdo stebėjimo ir apsaugos signalizacijų sistemos. Bendrovė šiuo metu turi 407 objektų, kurie pagal 
svarbos reikšmę įmonės veiklai ir galimas rizikas yra suskirstyti į tris fizinės apsaugos lygius: 4 objektai 
priskiriami 3 apsaugos lygiui, 22 – 2 lygiui, 381 – 1 lygiui. 
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Projektų 
valdymas  
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Siekiant efektyviau įgyvendinti Bendrovėje vykdomus projektus, valdyti projektų portfelį, susisteminti 
projektų valdymo žinias ir standartizuoti naudojamus metodus bei priemones, projektams valdyti 
pasirinktas projektų valdymo instituto (angl. Project Management Institute) standartas PMBOK (angl. 
Project Management Body of Knowledge). 

Valdant projektus, naudojama vieninga projektų valdymo metodika, užtikrinanti sistemingą ir 
standartizuotą projektų valdymą, apimantį valdymo struktūrą, dalyvių roles, etapus, sprendimų 
priėmimo taškus ir dokumentaciją. Naudojant vieningą projektų valdymo metodiką, projektai valdomi 
ir įgyvendinami pagal suplanuotą tvarkaraštį, apimtį ir biudžetą. Projektų portfelio valdyme taikomas 
projektų portfelio stebėsenos ir kontrolės mechanizmas užtikrina racionalesnį Bendrovės išteklių 
naudojimą.

2020 metų pabaigoje Bendrovės projektų portfelyje iš viso buvo 53 projektai, kurių bendras biudžetas 
siekia daugiau kaip 97 mln. eurų. Iš jų 22 projektams yra gauta beveik 20 mln. eurų Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų finansavimo lėšų.

2020 m. gruodžio mėn. 31 d. Bendrovės projektų portfelį sudarė:

Projektų portfelis:
53 vnt. – 97,96 mln. Eur

Infrastruktūriniai:
42 vnt. – 30,67 mln. Eur

Strateginiai:
11 vnt. – 67,02 mln. Eur

ES, VIPA, LAAIF finansuojami:
22 vnt. – 19,76 mln. Eur

STRATEGINIAI PROJEKTAI

Bendrovė įgyvendina 12 strateginių projektų, kurių bendras biudžetas siekia daugiau kaip 67 mln. eurų:

Pavadinimas Pradžios data Pabaigos data

Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija 2019 2023

Išmanaus tinklo valdymas (III etapas iš III): Skaitmeninių ultragarsinių 
apskaitos prietaisų su nuotoliniu nuskaitymu įrengimas butuose, 
privačiuose namuose ir įmonėse.

2020 2026

Finansinės apskaitos, valdymo apskaitos, klientų aptarnavimo ir jiems 
teikiamų paslaugų apskaitos (FAVAKA) projektas 2020 2023
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Išmanaus tinklo valdymas (II etapas iš III): Išmanių apskaitos prietaisų 
su nuotoliniu nuskaitymu įrengimas vartotojų vandentiekio įvaduose, 
esančiuose šuliniuose ir daugiabučių namų rūsiuose.

2019 2022

Švenčionių nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija 2020 2022

Klientų savitarnos portalo vystymas 2018 2021

Infrastruktūros eksploatavimo ir valdymo informacinės sistemos 
diegimas (TVS) 2017 2021

Vilniaus miesto vandentiekio tinklo hidraulinio modeliavimo 
informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas (HMIS) 2018 2022

Apsaugos zonų VV valdomai infrastruktūrai nustatymo projektas 2019 2022

Projektų Valdymo IT sistemos diegimas (PVS) 2020 2021

Bendrovės atitikties BDAR reikalavimams projektas 2019 2021

KETURI SVARBIAUSI PROJEKTAI

1. Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija
Projekto tikslas – padidinti teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę Vilniaus miestui ir Vilniaus 
rajonui, užtikrinant, kad išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos atitiktų 
teisės aktų reikalavimus.
Projekto rezultatas – atlikta nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija, pagerinti nuotekų valyklos 
išvalymo rodikliai, užtikrinta nuotekų patekimo į aplinką prevencija, padidintas nuotekų valyklos darbo 
efektyvumas.

Projekto biudžetas – 33,4 mln. eurų

Projekto planas/eiga:

Nr. Pavadinimas Pradžios 
data

Pabaigos 
data

1 Atliktos viešųjų pirkimų procedūros ir pasirašyta rangos sutartis 2019-10 2020-08

2 FIDIC inžinierius paskelbė darbų pradžią 2020 08 2020-09

3 Parengtas techninis projektas. Gautas statybą leidžiantis dokumentas 2020-09 2021-07

4 Įgyvendinti statybos darbai. Atlikti baigiamieji bandymai 2021-07 2023-07
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Nr. Pavadinimas Pradžios 
data

Pabaigos 
data

1 Rinkos analizė, derinimas, dokumentų pirkimui rengimas 2020-07 2020-10

2 Ryšio paslaugos viešasis pirkimas (rinkos analizė, rinkos konsultacija, 
pirkimas) 2020-09 2021-09

3 Apskaitos prietaisų pirkimas (rinkos analizė, rinkos konsultacija, pirkimas) 2020-07 2021-12

4 Apskaitos prietaisų įrengimas/diegimas 2022 2026

Nr. Pavadinimas Pradžios 
data

Pabaigos 
data

1 Parengtos FAVAKA IS techninės specifikacijos, pirkimo dokumentai 2020-07 2021-02

2 Atliktos FAVAKA IS viešųjų pirkimų procedūros 2021-02 2021-12

3 FAVAKA IS diegimas 2021-10 2023-09

4 Projekto veiklų užbaigimas 2023-09 2023-11

2. Išmanaus tinklo valdymas (III etapas iš III): Skaitmeninių 
ultragarsinių apskaitos prietaisų su nuotoliniu nuskaitymu 
įrengimas butuose, privačiuose namuose ir įmonėse
Projekto tikslas – tiksliai apskaityti patiektą ir suvartotą vandens kiekį, eliminuoti gyventojų 
piktnaudžiavimą deklaruojant rodmenis, laiku identifikuoti avarines situacijas tarp namo įvadinio 
apskaitos prietaiso ir buto, taip pat avarines situacijas už bute esančio apskaitos prietaiso.

Projekto rezultatas – sumontuota beveik 360 tūkst. vnt. skaitmeninių ultragarsinių apskaitos prietaisų 
su nuotoliniu rodmenų nuskaitymu.

Projekto biudžetas – 25,0 mln. eurų

Projekto planas/eiga:

3. Finansinės apskaitos, valdymo apskaitos, klientų 
aptarnavimo ir jiems teikiamų paslaugų apskaitos (FAVAKA) 
projektas.
Projekto tikslas – optimizuoti finansinės apskaitos, valdymo apskaitos, klientų aptarnavimo ir jiems 
teikiamų visų paslaugų bei mokėjimo dokumentų pateikimo už paslaugas procesus, įsigyjant įrankį, 
leisiantį veiklą organizuoti efektyviau.

Projekto rezultatas – įdiegtas finansinės apskaitos, valdymo apskaitos, klientų aptarnavimo ir jiems 
teikiamų paslaugų sprendimas.

Projekto biudžetas – 2,3 mln. eurų

Projekto planas/eiga:

51



4. Išmanaus tinklo valdymas (II etapas iš III): Išmanių 
apskaitos prietaisų su nuotoliniu nuskaitymu įrengimas 
vartotojų vandentiekio įvaduose, esančiuose šuliniuose ir 
daugiabučių namų rūsiuose.
Projekto tikslas – nuotoliniu būdu apskaityti patiektą ir suvartotą vandens kiekį segmentuose – 
šuliniuose ir daugiabučių namų rūsiuose esančiuose vandentiekio įvaduose, kad laiku reaguotume 
ir pašalintume avarijas ir nuostolius magistraliniame tinkle, daugiabučių vidaus tinkluose, efektyviai 
išnaudotume žmogiškuosius resursus.

Projekto rezultatas – iki 2021 m. pabaigos įdiegtas nuotolinis rodmenų nuskaitymas įvadiniuose 
vandens apskaitos prietaisuose, kurie yra įrengti šuliniuose ir daugiabučių namų rūsiuose. Eliminuotas 
fizinis rodmenų užfiksavimo etapas procese. Sumažinti neapskaityto vandens nuostoliai. Iš viso 
Bendrovė interneto tinklą planuoja prijungti 8 tūkst. pastatų įvadinių šalto vandens skaitiklių, daugiau 
nei pusę 5,6 tūkst. vienetų įrengė 2020 metais. 

Projekto biudžetas – 2,6 mln. eurų

Projekto planas/eiga:

Nr. Pavadinimas Pradžios 
data

Pabaigos 
data

1 Išmaniosios apskaitos įrengimo paslaugos pirkimas (rinkos analizė, rinkos 
konsultacija, pirkimas) 2019-01 2019-09

2 Išmaniosios apskaitos įrangos diegimas šuliniuose 2020-04 2021-12

3 Išmaniosios apskaitos įrangos diegimas daugiabučių rūsiuose 2020-01 2021-09

4 Projekto uždarymas 2021-07 2021-12

2020 metais Bendrovė ypatingą dėmesį skyrė skaitmenizavimo ir atsinaujinančios energetikos 
projektams – šiuo metu įmonėje tokių projektų skaičiuojama 21, o svarbiausieji yra šie:

Infrastruktūros eksploatavimo valdymo informacinės
sistema (TVS)
Projekto tikslas – skaitmenizuoti Bendrovės valdomą turtą ir taikant informacinę sistemą, užtikrinti 
vieningą ir unifikuotą turto techninės priežiūros valdymą, darbų planavimą. 
Projekto nauda – Bendrovėje bus įdiegta vieninga, standartizuota ir vandentvarkos įmonės veiklai 
pritaikyta technologinio turto valdymo sistema. Nauja sistema padės optimizuoti veiklą, gerins 
teikiamų paslaugų kokybę ir leis efektyviau atlikti su technologinio turto eksploatavimu, priežiūra ir 
remontu susijusius procesus.

SKAITMENIZAVIMO IR ATSINAUJINANČIOS
ENERGETIKOS PROJEKTAI
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Nr. Pavadinimas Pradžios 
data

Pabaigos 
data

1 Studija 2020-05 2020-08

2 Išduotos ESO sąlygos 2020-09

3 Gauta VERT licencija 2020-11

4 Pirkimo procedūros 2020-12 2021-12

Nr. Pavadinimas Pradžios 
data

Pabaigos 
data

1 Techninės specifikacijos rengimas 2017-03 2017-10

2 Viešųjų pirkimų procedūros 2017-10 2018-04

3 Diegimas 2018-05 2019-09

4 Go Live! 2019-10 2019-12

5 Projekto uždarymas 2020-01 2021-10

Nr. Pavadinimas Pradžios 
data

Pabaigos 
data

1 Techninės specifikacijos rengimas ir viešųjų pirkimų procedūros 2019 2020

2 Diegimas 2020-02 2021-02

Šiuo metu sėkmingai naudojama 10 vnt. debitomačių

Kilnojami autonominiai nuotekų debitomačiai 
nesankcionuotų pasijungimų (vagysčių) prevencijai
Projekto tikslas – vandens vagysčių ir nuostolių mažinimas, pasitelkiant autonominius kilnojamus 
nuotekų debitomačius.

Projekto nauda – debitomačiai įrengiami kilus įtarimams, kad neteisingai deklaruojamas nuotekų 
kiekis. Užkardomos vandens vagystės, mažinami Bendrovės nuostoliai. 

Saulės elektrinių įrengimas
Projekto tikslas – pasigaminti dalį Bendrovės poreikiams reikalingos elektros energijos, įrengiant 
saulės elektrines ant Bendrovės pastatų stočių ir teritorijose.

Projekto nauda – gamtos išteklių panaudojimas energijos išgavimui, Bendrovės kaštų mažinimas, 
gamtos išteklių saugojimas, iškastinio kuro naudojimo mažinimas ir CO2 emisijos mažinimas. 
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Klientų
aptarnavimas  
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2020-ieji „Vilniaus vandenų“ klientams buvo dar vieneri gerėjančios klientų patirties bei didesnio 
pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybe metai – šį faktą patvirtina atlikti klientų tyrimai ir apklausos. 
Bendrovė ir toliau investavo į pagrindines klientų aptarnavimo sritis: mažino biurokratines procedūras, 
trumpino ir lengvino procesus, diegė išmanius sprendimus, kas leido klientams gauti reikiamas 
paslaugas greičiau, paprasčiau ir sukomplektuotas „iš vienų rankų“.  

Būtent 2020 m. Bendrovė savo klientams pasiūlė visas tinklų įrengimo ir prijungimo prie centralizuotų 
vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų paslaugos „iš vienų rankų“, galimybę paslaugomis naudotis 
iškart, o už jas atsiskaityti vėliau, dalimis. Tai spartino ir lengvino prisijungimo prie tinklų procedūras – 
naujų klientų prijungimo prie centralizuotų sistemų procesas 2020 m. greitėjo 16 proc. (2020 metais 
klientų prijungimo procesas užtruko 26 kalendorines dienas, 2019 metais – 31 kalendorinę dieną).

Karštą 2020-ųjų vasarą gyventojus ir miestą džiugino gerokai išplėstas gertuvių viešose miesto 
erdvėse tinklas. Modernios, vizualiai patrauklios gertuvės atsirado ir 53 Vilniaus miesto mokyklose. 
Šis projektas bus tęsiamas ir 2021 metais, gertuvės papildomai bus įrengtos dar 100 Vilniaus mokyklų. 
Taip Bendrovė, kartu su miesto administracija, prisidėjo prie sveikos gyvensenos skatinimo, mažina 
plastiko naudojimą bei bendras CO2 emisijas Vilniaus mieste.

Toliau augo gretos tų, kurie teigiamai įvertino Bendrovės paslaugų kokybę. Kaip rodo tyrimai, Bendrovės 
klientai geriausiai 2020 m. vertino vandens kokybę, tiekimo patikimumą, informacijos sąskaitose 
aiškumą, galimybę paprastai atsiskaityti už paslaugas ir tinkamą informavimą apie profilaktinius 
darbus.

Didžiausius teigiamus pokyčius 2020 m. klientai pastebėjo konsultacijų el. paštu ir telefonu srityje, 
įvertino patobulintą savitarnos sistemą ir galimybę gauti informaciją apie sprendžiamo klausimo 
statusą. 

Klientai labai palankiai įvertino ir išaugusį darbuotojų operatyvumą, sprendžiant rūpimus klausimus, 
informavimą laiku apie planinius darbus, patogią atsiskaitymo už paslaugas sistemą, paprastumą 
sudarant sutartį. 

Gerėjantis klientų aptarnavimas turėjo teigiamos įtakos ir klientų skundų skaičiaus mažėjimui. Per 
2020 metus gauta 43 proc. mažiau skundų nei 2019 metais.

KLIENTŲ TYRIMAI IR APKLAUSOS

Klientų pasitenkinimo (GCSI) tyrimas
Bendrovė ketvirtą kartą atliko klientų pasitenkinimo tyrimą. Jis vykdytas pagal GCSI (Global Customer 
Satisfaction Index) metodologiją, kuri yra pripažinta visame pasaulyje ir puikiai tinka viešajam sektoriui 
ir monopolinėms rinkoms įvertinti. Tyrimo metu apklausta daugiau nei 2 500 verslo ir privačių klientų.

Tyrimo rezultatai parodė, kad nuo 2017 metų  klientų pasitenkinimo lygis nuosekliai auga. 2020 metais 
bendras privačių ir juridinių klientų GCSI pasitenkinimo indeksas buvo 76 balai iš 100 galimų (+4 
punktai, lyginant su 2019 m. ir +9 punktai, lyginant su 2017 m.). Bendrovės vertinimas yra 4 punktais 
aukštesnis už Lietuvos komunalinių paslaugų vidurkį (72) ir 7 punktais aukštesnis už Europos vidutinę 
normą (69). 2020 metais verslo ir privatūs klientai Bendrovę vertino jau vienodai – 76 balais, pakilo 
privačių klientų pasitenkinimas +4 punktais, palyginus su 2019 m. (72). Verslo klientų indeksas išliko 
stabilus, kuris šiuo metu siekia 76.
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Klientų pasitenkinimo indeksas
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Buitinių atliekų tvarkymas

Šilumos energija

Bendras tirtų paslaugų kokybės ir aptarnavimo aspektų (20 aspektų) vidurkis 10 balų skalėje yra 8,4. 
Per metus daugumos privačių klientų aptarnavimo aspektų vertinimai pagerėjo. 

Bendrovės klientai jaučia ir vertina veiksmus bei pastangas gerinti paslaugų ir aptarnavimo kokybę. 
Pokytis indikuoja mažėjantį klientų susidūrimą su nesklandumais, susijusiais su paslaugomis arba 
aptarnavimu, o tuo pačiu ir sparčiai gerėjantį paslaugų ir aptarnavimo lygį.

Pagrindinio pasitenkinimo rodiklio GCSI (Global customer satisfaction index) normų palyginimas
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„Vilniaus vandenų“ Klientų pasitenkinimo indeksas

2017 m. 2017 m.2018 m. 2018 m.2019 m. 2019 m. 2020 m. 2020 m.
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VV Klientų aptarnavimas VV Paslaugų kokybė
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Vilniaus miesto savivaldybės tyrimas
Nuo 2017 metų rugsėjo Bendrovė dalyvauja ir Vilniaus miesto savivaldybės tyrime, matuojančiame 
savivaldybės valdomų įmonių klientų aptarnavimo ir paslaugų vertinimą. Aktyviai skatinant klientus 
dalintis vertinimais ir pateikti atsiliepimus (apklausos įrankis skelbiamas pagrindiniame įmonės 
interneto svetainės puslapyje, elektroniniuose laiškuose ir mokėjimo pranešimuose klientams), 2020 
metais aptarnavimo vidurkis siekė 7,75 balo iš 10 galimų (+1,31, lyginant su 2019 m.), paslaugų kokybės 
vertinimas – 7,16 balo (+0,86, lyginant su 2019 m.). 
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Geriausiai naujų klientų vertinami aspektai buvo šie: 

• darbuotojai, kurie atliko prijungimo darbus, buvo paslaugūs ir kultūringi – 9,9 balo (2019 m. – 
9,7);

• darbuotojų atlikti prijungimo darbai objekte buvo gerai organizuoti – 9,7 balo (2019 m. – 9,4);

• techninės priežiūros specialistai darbus apžiūrėjo ir priėmė operatyviai, suteikdami visą reikalingą 
informaciją – 9,6 balo (2019 m. – 9,4);

• darbuotojai, su kuriais teko bendrauti viso prisijungimo metu, buvo paslaugūs, rodė norą padėti 
– 9,6 balo (2019 m. – 9,3);

• gautos prisijungimo sąlygos buvo aiškios – 9,4 balo (2019 m. – 9,2).

Siekiant gerinti klientų patirtį ir Bendrovės vertinimą jų akimis, 2020 metais buvo įgyvendinta dauguma 
suplanuotų klientų pasitenkinimo didinimo iniciatyvų. 

• Toliau tobulintas klientų kreipinių valdymo procesas;  

• Pristatytos naujos komercinės paslaugos;

• Sukurtos galimybės klientams papildomas paslaugas užsakyti iš „vienų rankų“: projektavimo, 
rangos, geodezinių nuotraukų ruošimo darbus;

NKPTT tyrimo bendro indekso augimo tendencija

IQ 2019 m. IIQ 2019 m. IIIQ 2019 m. IVQ 2019 m. IQ 2020 m. IIQ 2020 m. IIIQ 2020 m. IVQ 2020 m.

10

8
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9,4

9,7

9,1 9,2 9,3

Naujų Klientų prijungimo transakcnis tyrimas (nkptt)
Bendrovėje atliekamas Naujų klientų prijungimo transakcinis tyrimas (NKPTT), kuriuo matuojami 
naujo kliento prisijungimo etapai. Tyrimas čia ir dabar indikuoja apie silpniausias vietas, su kuriomis 
susiduria klientai, o Bendrovė gali operatyviai reaguoti. Naujų klientų proceso matavimas vykdomas 
telefoninės apklausos būdu. Bendras metinis įvertinimas pasiekė 9,4 balo iš 10 galimų, pokytis +0,5 
lyginant su 2019 metais. 

Pažymėtina, kad 2019 m. I ketv. naujų klientų vertinimo balas siekė 8,6 balus, o 2020 IV ketv. jis pasiekė 
9,7 balus.
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KLIENTŲ KREIPINIAI

2020 metais telefonu, raštu ir klientų aptarnavimo skyriuose „Vilniaus vandenys“ priėmė 207 506 
klientų kreipinių įvairiais klausimais. Tai yra rekordiškai mažas kreipinių skaičius pastarųjų ketverių 
metų kontekste: 13 proc. mažiau nei 2019.
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Bendras klientų kreipinių skaičius

• Pristatyta galimybės už šias paslaugas atsiskaityti išsimokėtinai;

• Atlikti patobulinimai naujų klientų prijungimo procese, leidę aiškiau apibrėžti susijusių padalinių 
darbą ir trumpinti kliento kelią; 

• Vykdyta nuolatinė aktyvi komunikacija, klientų informavimas jiems svarbiais klausimais.

Mažėjančiam klientų kreipinių skaičiui įtakos turėjo nuolat gerėjanti klientų aptarnavimo kokybė 
(nuolatinė atsakymų kokybės ir terminų kontrolė), vidinių Bendrovės procedūrų atnaujinimas, 
laikymosi priežiūra ir auditas.

2020 m. 2019 m. 2018 m. 2017 m.

Klientų srauto pasiskirstymas kanaluose

55% 56% 59% 61%
40%

31% 25% 14%

5%

13% 16% 25%

KC KAS-gyvai KAS-el-paštas
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SAVITARNA 

Pagrindinį dėmesį 2020 m. Bendrovė skyrė patogumo funkcionalumams klientų savitarnoje. Įsiklausius 
į klientų lūkesčius buvo perdarytas savitarnos prisijungimo puslapis. Atlikus praktinius patogumo 
testus, buvo sukurta visiškai nauja prisijungimo prie savitarnos proceso logika, o atlikti pokyčiai davė 
norimų rezultatų. Minimas pokytis buvo įgyvendintas gegužės mėnesį, ir nuo to momento iki metų 
pabaigos nesėkmingų prisijungimų skaičius sumažėjo daugiau nei dešimtadaliu.

KLIENTŲ SKUNDAI

Nepagrįstas Pagrįstas

2020 m. mažėjo gyvo klientų aptarnavimo srautas (-8 proc.). 

Klientų aptarnavimas telefonu išlaikė savo populiarumą (-1 proc.). 

Ryškus pokytis el. pašto kanale, kuris reikšmingai išaugo (+9 proc.). 

Didžiausios įtakos šiems pokyčiams turėjo pirmasis karantinas. Pertvarkius klientų aptarnavimo el. 
paštu procesus, šis kanalas tapo klientams patogia ir greita komunikavimo su Bendrove priemone. 

Karantino sąlygoti klientų įpročių pokyčiai rodo, kad ir ateityje jie vis dažniau rinksis nuotolinius, 
elektroninius aptarnavimo kanalus. Poreikis atvykti į fizinę aptarnavimo vietą žymiai menksta, tačiau 
išliks reikalingas užtikrinant labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių interesus. 

2020 metais Bendrovė iš viso gavo 41 skundą. Tai – mažiausias skundų skaičius per pastaruosius 
ketverius metus. Ši tendencija rodo, kad Bendrovės darbuotojai deda visas įmanomas pastangas 
suvaldyti sudėtingas situacijas ir išspręsti problemas, randant abiem pusėm priimtiną sprendimą. 

Skundų sprendimo laikas praėjusiais metais vidutiniškai buvo 13 kalendorinių dienų. 

2020 m.

2019 m.

2018 m.

2017 m.
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29

28

56

101

12

29

44

72

60 Metinis pranešimas 2020



50000

40000

30000

20000

10000

0

25000

20000

15000

10000

5000

0

Prisijungusių prie savitarnos klientų skaičius

Daklaravusių klientų skaičius savitarnoje

46
39

5

45
32

6

58
27

14
88

6

14
55

2

14
98

3

14
93

0

14
86

6

14
79

8

15
05

8

15
46

3

15
88

9

16
00

3

16
75

9

18
14

821
20

0

20
66

2

21
51

9

21
14

7

21
18

3

21
20

0

21
41

0

22
08

1

22
69

0

23
08

0

23
97

6

25
73

7

21
68

20
85

23
21

22
30

22
75

23
40

22
39

24
49

25
40

27
22

28
46

31
6441

46

40
25

42
15

39
87

40
42

40
62

41
13

41
69

42
61

43
55

43
71

44
25

53
21

55
52

52
37

39
59

33
45

32
13

33
43

32
62

34
27

30
56

33
31

46
21

2

43
37

6

42
68

4

39
37

9

40
64

2

41
59

9

39
73

1

43
30

1

46
52

4

46
84

4

Prisijungimai Nesėkmingi prisijungimai Pokytis procentaliai
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2020 metai savitarnai yra projekto brandos metai. Nebuvo vykdomos jokios reklamos kampanijos, 
tačiau klientų,  deklaruojančių rodmenis savitarnoje, stabiliai daugėjo kiekvieną mėnesį. Deklaruojančių 
klientų skaičius savitarnoje per metus išaugo per 14 proc. (2019 metais augimas buvo 5 proc.).

2021 metais numatyta dar labiau orientuoti savitarną į klientų poreikius – bus įgyvendinti šie 
funkcionalumai:   

• Dokumentų pasirašymas nekvalifikuotu ir kvalifikuotu parašu;
• Galimybė tapti Bendrovės klientu; 
• Papildomų Bendrovės paslaugų užsakymas.
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KLIENTŲ APTARNAVIMO PADALINIAI  

SKOLOS
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Blogų skolų pokytis

Nuo 2020 metų rugsėjo mėn. iki karantino pradžios „Vilniaus vandenų“ klientai gyvai pasikonsultuoti 
galėjo dviejose vietose Vilniuje:

- „Vilniaus vandenų“ Klientų aptarnavimo skyriuje Spaudos g. 8-1;
- Vilniaus miesto savivaldybės bendrame Klientų aptarnavimo centre, Konstitucijos pr. 3.

Nuo 2020 metų III ketv. Bendrovės Klientų aptarnavimas Švenčionių ir Nemenčinės rajonuose buvo 
vykdomas nuotoliniu būdu, o Šalčininkuose nuo 2021 metų I ketv. 

Lietuvoje paskelbus karantiną dėl COVID-19 pandemijos, nuo 2020 m. kovo iki liepos Bendrovė 
nevykdė jokių skolų išieškojimo skolininkams veiksmų. Tai buvo solidarus Bendrovės sprendimas 
padėti jautresnių visuomenės grupių gyventojams, kurių pajamos galėjo nukentėti dėl šalyje paskelbto 
karantino. 

Šis sprendimas turėjo įtakos ženkliam skolų augimui (iki 130 tūkst. Eur) metų eigoje, tačiau karantino 
laikotarpiui pasibaigus ir atnaujinus skolų valdymo proceso veiksmus, Bendrovei pavyko stabilizuoti 
išaugusių blogų skolų dalį – 2020 m. blogų skolų augimas tesiekia 16 tūkst. Eur.  

2019 m.

2020 m.

2018 m.

2018 ir 2019 metais skolų išieškota daugiau nei susidarė naujų, todėl skolų pokytis buvo neigiamas. 
Mažėjo bendras blogų skolų portfelis.
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RODMENŲ KONTROLĖ 

Bendrovės darbuotojai kartu su rangovais 2020 m. iš viso patikrino 55 591 objektą ir užfiksavo 1 285 
073 m³ klientų suvartoto ir nedeklaruoto vandens, palyginimui, 2019 m. buvo patikrinta 102 584 
objektai, kuriuose užfiksuota 1 015 111 m³ klientų suvartoto ir nedeklaruoto vandens.
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Dėl COVID-19 pandemijos sąlygotos 
situacijos Lietuvoje 2020 m. patikrinta 
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Vyriausybės paskelbtų karantinų metu Bendrovė stabdė skaitiklių 
rodmenų tikrinimo darbus, saugodama klientų ir savo darbuotojų 
sveikatą. 

Įmonės Butai Privatininkai
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NUOTEKŲ UŽTERŠTUMO KONTROLĖ
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Per 2020 m. buvo atliktos 1544 patikros ir paimti 1282 mėginiai išleidžiamų į Bendrovės tinklus 
nuotekų taršai nustatyti, iš jų 201 mėginys iš nuotekų vežėjų. Per 2019 m. buvo atlikta 1340 patikrų ir 
paimti 1133 mėginiai, iš jų 199 mėginiai iš nuotekų vežėjų. 

2019 m. 2020 m.

Klientams, nedeklaruojantiems rodmenų, skaičiuojami vidurkiai. Jų skaičiavimui imamas paskutinių 
12 mėnesių deklaruotų rodmenų mėnesio vidurkis. Nedeklaruojančių klientų skaičius per 2020 m. 
sudarė apie 22 proc. visų įmonės klientų. Jiems priskaičiuota 2 606 850 m³ vandens. 2019 metais 
nedeklaravusių klientų dalis siekė apie 20 proc. visų įmonės klientų. Jiems priskaičiuota 2 614 625 m³ 
vandens. 
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Per 2020 metus atlikti 202 neplaniniai patikrinimai vykdant plastiko, sunkiųjų metalų ir kt. paiešką, 
imant mėginius su antstoliais ir atskirai, statant automatinius mėginių semtuvus.

2020 m. patikros

1 342

202

Planinės patikros

Neplaninės patikros, 
vykdant plastiko paiešką

Per 2020 m.:

• Atlikta 120 patikrų įmonėse plastiko atsiradimo nuotekose šaltiniams išaiškinti ir užkardyti;
• Patikrinta 60 siurblinių ir 4 kolektoriai sunkiųjų metalų atsiradimo nuotekose šaltiniams išaiškinti;
• 66 Bendrovės verslo klientams pateikti atnaujinti, sugriežtinti sutartiniai įsipareigojimai nuotekų 

tvarkymui.

Taršos plastiku užkardymas
2020 m. pradžioje „Vilniaus vandenys“ susidūrė su stambiu ir neteisėtu plastiko atliekų išleidimu į 
Bendrovei priklausantį buitinių nuotekų tinklą. Reaguojant į susidariusią situaciją, buvo nedelsiant 
imtasi visų įmanomų priemonių taršos šaltiniams nustatyti ir plastiko taršai sustabdyti tiek į Vilniaus 
nuotekų valyklą, tiek į gamtinę aplinką. 

Ieškant taršos plastiku šaltinio, buvo operatyviai patikrintos visos įmonės, perdirbančios plastiko 
atliekas, jas sandėliuojančias arba naudojančias plastiką kaip žaliavą savo gamybinėje veikloje. 
Identifikuotos 57 tokio profilio įmonės, o jas operatyviai patikrinus, iš 13 įmonių, kaip iš potencialiai 
galimų plastiko taršos sukėlėjų, buvo paimti nuotekų mėginiai ištyrimui. 

Visų atliktų patikrinimų metu buvo nustatyti du taršos plastiku šaltiniai. Juose imti mėginiai, dalyvaujant 
antstoliams, aplinkos apsaugos pareigūnams. Nustačius taršą plastiku, vienam iš Bendrovės klientų, po 
įspėjimo ir toliau nuotekas teršusiam plastiku, buvo nutrauktas nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas. 
Paslauga teikti buvo pradėta tik klientui pašalinus plastiko atliekų atsiradimo priežastis ir įgyvendinus 
papildomas apsaugos priemones (sumontavus kelių pakopų filtravimo sistemas).

Sprendžiant plastiko taršos problemas, Bendrovė diegė specialius sprendimus lokaliai Vilniaus nuotekų 
valykloje, kad plastiko dalelės nepatektų į gamtinę aplinką.

Bendrovei nustačius ir užkardžius plastiko patekimą į nuotekų tinklus išryškėjo opi aplinkosaugos 
problema – kai kurie juridiniai asmenys nesilaiko LR Aplinkos ministerijos patvirtinto Nuotekų tvarkymo 
reglamento reikalavimų, išleidžiamų į tinklą nuotekų kokybei. 

2020 m. Bendrovėje sukurta Taršos rizikų valdymo darbo grupė, kuri atlieka teisinį nuotekų priėmimo 
į Bendrovės tinklus sureguliavimą peržiūrint ir griežtinant sutartis su klientais, kuria ir įgyvendina 
prevencines priemones nuotekų taršos mažinimui, toliau tęsia potencialiai taršių objektų paieškas ir 
palaipsniui mažina nepageidaujamos taršos patekimą į Bendrovės nuotekų tinklus. 

Siekiant sustiprinti ir užtikrinti nuotekų užterštumo kontrolę, 2021 metais pradės veikti atskiras 
Nuotekų kontrolės skyrius, kuriame bus padidintos nuotekų kontrolierių pajėgos.
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Teisinis juridinių klientų taršos kontrolės stiprinimas
2020 m. Bendrovė sugriežtino reikalavimus juridiniams asmenims, leidžiantiems nuotekas į Bendrovei 
priklausančius tinklus. Bendrovė pradėjo reikalauti iš naujų klientų informacijos apie numatomus 
išleisti nuotekų užterštumus, nuotekų sudėtį, gamyboje susidarančius junginius, galinčius patekti į 
nuotekas. 

Bendrovė pradėjo to paties reikalauti ir iš esamų klientų, kad gautų naujas prisijungimo sąlygas, kai 
didinamos gamybinės apimtys ar keičiamas technologinis procesas. Prisijungimo sąlygose, atsižvelgiant 
į gautą informaciją, klientas įpareigojamas įsirengti papildomus pirminio nuotekų valymo įrenginius ar 
kitas taršos mažinimo priemones. Taip klientai dar projektavimo stadijoje yra įpareigojami numatyti 
reikalingus įrengimus ar technologinius sprendinius leidžiamai išleisti nuotekų taršai pasiekti.

Sutarčių naudojant patvirtintas naujas specialiąsias sąlygas 
sudarymas
Pasitvirtinus naujus sutartinius reikalavimus juridiniams klientams Bendrovė sudarė TOP 50 
stambiausių klientų sąrašą. Šie klientai buvo papildomai patikrinti imant nuotekų mėginius taršai 
nustatyti prieš atnaujinant jų sutartis. Sutarčių atnaujinimo proceso metu TOP 50 sąrašas prasiplėtė 
iki 66 juridinių klientų. Jiems visiems 2020 metais buvo parengtos naujos redakcijos „Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties specialiosios sąlygos“. Sutarčių atnaujinimo procesas 
bus tęsiamas ir 2021 m.

Vežamų nuotekų priėmimo griežtinimas
2020 m. Bendrovė, siekdama užkardyti atvežtinių, viršijančių leistinas taršos ribas, nuotekų patekimą 
į nuotekų valyklas, vykdė padidintą vežėjų kontrolę. Šiuo metu projektuojami pilnai automatizuoti 
nuotekų priėmimo punktai. Rekonstrukcijos metu septyniuose nuotekų priėmimo punktuose bus 
įrenti automatiniai mėginių semtuvai atvežamų nuotekų mėginių ėmimui, jie bus valdomi nuotoliniu 
būdu, bus sumontuoti taršos matavimo davikliai, kurių pagalba bus blokuojamas nuotekų išsipylimas, 
kai nustatoma neleistina tarša. Projektavimo procedūros bus užbaigtos 2021 metų pirmame ketvirtyje, 
po to vyks rangos darbai.

Nuotekų kontrolės griežtinimas
2020 m. Bendrovė didino plastiko pramonės įmonių tikrinimo periodiškumą ir tokias įmones tikrino 
kartą per savaitę. Patikros buvo atliekamos ir apie jas iš anksto neįspėjus, naktimis bei savaitgaliais. 

2020 m. iš juridinių asmenų pradėti imti nuotekų mėginiai fenolių ir ftalatų koncentracijoms nustatyti. 

2020 metais Bendrovėje parengtos ir 
patvirtintos griežtesnės „Geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo 
sutarties specialiosios sąlygos“, kurios 
pradėtos taikyti juridiniams klientams.
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2021 m. bus tęsiama šių teršalų koncentracijų, patenkančių į nuotekų tinklus, kontrolė. Juridiniai 
asmenys, viršijantys leistinas tokių teršalų normas, bus papildomai apmokestinami mokesčiu už jų 
išleidimą į Bendrovei priklausančius tinklus.

2020 m. nustatyti trys atvejai, kai išleidžiamų nuotekų kiekiai nesutampa su deklaruojamu vandens 
suvartojimu. Atsižvelgiant į tai, klientams įrengti kilnojami debitomačiai komercinei išleidžiamų nuotekų 
apskaitai vykdyti. Vadovaujantis nustatytu išleistu nuotekų kiekiu, klientams išrašomos sąskaitos už 
suteiktas paslaugas. 2021 metais Bendrovė toliau tęs tokių atvejų paieškas.

Pajamos iš padidintos ir savitosios taršos
Vykdant nuotekų užterštumo kontrolės veiklą, per 2020 metus buvo surinkta 2,03 mln. eurų (per 2019 
metus – 1,96 mln. eurų) pajamų už padidintą, savitąją taršą. 

VANDENS APSKAITOS PRIETAISAI

Bendrovė savo ūkyje aptarnauja apie 320 000 vnt. apskaitos prietaisų. Aptarnavimo zoną sudaro: 
Vilnius, Nemenčinė, Pabradė, Švenčionys, Švenčionėliai, Šalčininkai ir Eišiškės.
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Su patikra Be patikros VV nuosavybė Klientų nuosavybė

2018 m. 2018 m.2019 m. 2019 m.2020 m. 2020 m.

Apskaitos prietaisų su galiojančia metrologine 
patikra dalis

Apskaitos prietaisų pasiskirstymas pagal 
nuosavybę

2020 m. apskaitos prietaisų be galiojančios metrologinės patikros skaičius padidėjo nuo 10 iki 12 
proc., dėl COVID-19 situacijos, įvesto karantino metu sustabdytų apskaitos prietaisų keitimo darbų, 
objektuose kur galimas tiesioginis kontaktas su klientu. Bendrovės darbuotojai galėjo vykdyti skaitiklių 
keitimo darbus tik tuose objektuose, kuriuose nebūdavo tiesioginio kontakto su klientais. 

2020 metais buvo pakeista / įrengta – 44 964 vnt. apskaitos prietaisų. 2019 metais – 44 219 vnt.

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje 93 proc. apskaitos prietaisų priklausė 
vandens tiekėjui. 
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INOVACIJOS

SĄSKAITOS

Paštu El. paštu

2018 m. gruodis 2019 m. gruodis 2020 m. gruodis

Popierinių ir elektroninių mokėjimo pranešimų siuntimas

Nuotolinio įvadinių apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos įrengimo 
tikslas – mažinti vandens netektis, identifikuoti nedrausmingai deklaruojančius vandens vartotojus 
daugiabučiuose, lokalizuoti avarines situacijas daugiabučių vidaus ir magistraliniuose tinkluose. Tai 
patogu klientams, kurių apskaitos prietaisai įrengti šuliniuose bei statinių įvaduose – sąskaitos jiems 
išrašomos tiksliai pagal suvartotą vandens kiekį, Bendrovei nuskaitant rodmenis nuotoliniu būdu.

Per 2020 metus sumontuota 5668 vnt. 
nuotolinės nuskaitymo įrangos iš įvadinių 
vandens apskaitos prietaisų.

Įdiegta duomenų informacinė sistema „Enersys“, kuri surenka duomenis iš vandens apskaitos prietaisų 
ir juos perduoda į įmonės vidines sistemas. 

2020 m. įrengti penki automatizuoti vandens išdavimo punktai: Liepto g. 2, Titnago g. 74, Kalvarijų 
g. 161, Daugėliškio g. 22, Laisvės pr. 60 su komercinės apskaitos sistemomis. Šiais punktais naudojasi 
Bendrovės juridiniai klientai, kurie teikia nuotekų vežimo, vamzdynų plovimo ar teritorijų tvarkymo ir 
priežiūros paslaugas. 

5668

2020 metais popierinių mokėjimo pranešimų privatiems klientams išsiųsta 155,5 tūkst. vnt. mažiau 
nei 2019 metais. Tai leido Bendrovei sutaupyti sąnaudų už popierinių laiškų pristatymą klientams 
paštu bei prisidėti prie tvarumo skatinimo. 

Atsiliepdami į nuolatinį Bendrovės raginimą rinktis gamtą tausojančius sprendimus, 2020 m. 19 tūkst. 
Bendrovės privačių klientų pasirinko mokėjimo dokumentus gauti elektroniniu paštu. 
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PASLAUGŲ KAINA

NAUJŲ KLIENTŲ PRIJUNGIMAS PRIE TINKLŲ 

Nuo 2020 m. vasario 1 dienos įsigaliojo naujos „Vilniaus vandenų“ daugelio pagrindinių geriamojo 
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos – jos buvo atstatytos į 2018 metų bazinių kainų 
lygį, tačiau ir toliau išliko mažiausios iš visų Lietuvos visuomeninių vandentvarkos paslaugų teikėjų. 

Daugiabučiuose namuose gyvenantiems privatiems klientams paslaugų kaina augo 17 proc., 
gyvenantiems individualiuose namuose – taip pat apie 17 proc. Įmonėms geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina padidėjo iki 1,33 euro (su PVM) už kubinį metrą. Mėnesinė 
pardavimo kaina (abonentinis mokestis) nesikeitė.

Šios paslaugų kainos buvo patvirtintos 2019 m. gruodžio 31 d. vienašališku Valstybinės energetikos 
reguliavimo tarybos (VERT) sprendimu ir yra taikomos visiems „Vilniaus vandenų“ klientams Vilniaus 
mieste, Vilniaus, Švenčionių bei Šalčininkų rajonuose.

Bendrovės Naujų klientų prijungimo skyrius kryptingai dirbo siekdamas užtikrinti aukštesnę paslaugų 
kokybę bei greitesnius darbų atlikimo terminus – naujo kliento fizinio prijungimo laikas sutrumpėjo 
nuo 8 kalendorinių dienų 2019 metais iki 6,5 kalendorinių dienų 2020 m.  

2020 m. bendras naujų klientų prijungimo laikas, neskaičiuojant veiksmų, kuriuos turi atlikti pats 
klientas, trukmės, siekė 26,3 k. d., ir tai buvo 4,6 k. d. trumpiau nei 2019 m. (30,9 k. d.).
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Fiziškai pajungtų klientų laikas, k. d.

Projektų derinimo eilė, k. d.

TPS iškvietimų eilė, k. d.

Bendras laikas, k. d.
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DALINIS FINANSAVIMAS

KVARTALINIŲ TINKLŲ PLĖTRA 

Siekiant palengvinti naujų klientų prisijungimo kelią, 2019 metais buvo įgyvendintas privačių klientų 
prisijungimo sąlygų paraiškos pildymo perkėlimas į elektroninę erdvę, o nuo 2020 metų šia paraiškos 
forma jau gali naudotis ir verslo klientai. Dėl šio funkcionalumo klientams daug paprasčiau pateikti 
reikalingus duomenis, taupomas jų laikas

2020 pasiekimai gerinant naujų klientų prisijungimo patirtis

• Prisijungimo sąlygų išdavimas sutrumpintas 30 proc.: 2020 m. 9 k. d. – 2019 m. 13 k. d.; 

• Projektų derinimo eilė sutrumpėjo 20 proc.: 2020 m. 4 k. d. – 2019 m. 5 k. d.; 

• Dokumentų peržiūrėjimo terminas sutrumpėjo 40 proc.: 2020 m. 1,8 k. d. – 2019 m. 3 k. d.; 

• Fizinio pajungimo laukimo laikas sutrumpėjo 20 proc.: 2020 m. 6,5 k. d. – 2019 m. 8 k. d.; 

• Pagerėjo naujų klientų prijungimo patirtis, matuojama apklausiant naujai prijungtus klientus: 
2020 m. 9,4 k.d. – 2019 m. 8,9 k.d.

Bendradarbiaujant su Vilniaus miesto savivaldybe įgyvendinami projektai, kurie padeda realizuoti 
nuotekų tvarkymo reglamento nuostatas ir suteikia gyventojams galimybę lengviau prisijungti prie 
centralizuotų nuotekų tinklų.

Dalinio finansavimo projektas, kuris buvo tęsiamas ir 2020 metais, leido klientams susigrąžinti dalį 
nuotekų išvado įsirengimo sumos. Klientai, norėdami atgauti dalį lėšų, teikė paraiškas Vilniaus miesto 
savivaldybei, kuri kartu su Bendrovės sudaryta komisija jas vertino pagal atrankos tvarkai taikomus 
kriterijus. 

2020 metais dėl paramos skyrimo 
buvo gauta 170 gyventojų paraiškų, 
138 iš jų atitiko paramos kriterijus ir jas 
pateikusiems gyventojams buvo skirtas 
finansavimas.

2020 metais užbaigus plėtros projektus, buvo sudaryta galimybė 916 gyventojų prisijungti prie 
centralizuoto vandentiekio ir 1128 gyventojams – prie centralizuotos nuotekų sistemos. Iš šią galimybę 
turėjusių, ja jau pasinaudojo 526 gyventojai vandeniui ir 596 nuotekoms. Gyventojai supažindinami su 
prisijungimo tvarka, su galimybe pasinaudoti paslaugomis „iš vienų rankų“ ir nedelsti prisijungti prie 
tinklų, taip palengvinant savo buitį bei tausojant aplinką.

2020 metais tęsiamas ir Bendrovės reitingavimo projektas, kurio metu gyventojų bendruomenėms 
kreipiantis ir teikiant paraiškas, Bendrovė jas reitinguoja ir tose vietovėse, kuriose iki šiol nebuvo, 
įrengia centralizuotus vandentiekio ir nuotekų tinklus. Įgyvendinus 2020 metais atrinktus projektus, 
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PASLAUGŲ KREPŠELIS 

Paslaugų krepšelis yra strateginis įmonės tikslas, kuriuo siekiama pasiūlyti klientams visas jų poreikius 
atitinkančias kokybiškas paslaugas. Per 2020 metus patvirtintos naujos 9 paslaugos. 

Gertuvės (lauko, mobilios, vidaus, rūko sistema). Gertuvės – tai 
ekologiškas sprendimas, kurį Bendrovė pasiūlė miestui. Iš požeminių gręžinių tiekiamas Vilniaus 
vanduo yra švarus ir kokybiškas, jo kokybė nuolat tikrinama, todėl tokį vandenį gerti saugu ir sveika. 
Maža to, atsisakius vandens plastikiniuose buteliukuose – taupomos lėšos ir tausojama gamta. 

Bendrovė 2020 m. toliau plėtė paslaugų krepšelį ir pasiūlė įvairių galimybių ir sprendimų: stacionariai 
įrengtos lauko gertuvės miesto viešosiose erdvėse, vidaus gertuvės, kurias galima įrengti mokyklose, 
kavinėse, verslo centruose, taip pat mobilios gertuvės, kurias lengva transportuoti, jos ypatingai 
patrauklios renginių metu. Bendrovė siūlo ir taip vadinamą „rūko“ sistemą, kurios pagalba sukuriama 
vandens dulksna skirta atsigaivinti sporto renginių ar ypatingų karščių metu. Gertuves įrengus 
viešose miesto vietose, siekiama pamažu keisti ir formuoti sostinės gyventojų įpročius – sportuojant, 
pramogaujant, keliaujant ar tiesiog laiką leidžiant mieste, visada su savimi turėti gertuvę, į kurį ištroškus 
galima įsipilti vandens.

Lauko gertuvės. Bendrovė miestui dar praėjusiais metais pasiūlė, o šiais metais toliau plėtojo 
ekologišką sprendimą – stacionarias lauko gertuves. Šiuo metu Vilniuje šiltuoju metų sezonu veikia 11 
lauko gertuvių, jų tinklas kasmet plečiamas. Naujų gertuvių vietos parenkamos pagal Vilniaus miesto 
savivaldybės rekomendaciją, atsižvelgiant į pėsčiųjų eismą, miestiečių ir miesto svečių labiausiai 
lankomas vietas bei esamą vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą.

Mobilios gertuvės. Mobiliąsias gertuves patogu transportuoti ir galima nesunkiai įrengti 
bet kurioje miesto vietoje, iš karto įrengti ne vieną, o kelias gertuves ar net gertuvių grandinę. Tai ypač 
aktualu masinių renginių – maratonų, miesto švenčių – metu, kur yra poreikis atsigaivinti dideliam 
žmonių skaičiui. 2020 m. 8 mobilios gertuvės buvo pirmą kartą išbandytos įvairiose miesto vietose. 

Rūko sistema. Mobili rūko sistema sudaryta iš lengvai transportuojamų stovų su sumontuota 
vandens purškimo įranga, kuri gamina vandens dulksną. Mobili rūko sistema, ramiomis oro sąlygomis 
(jei nevėjuota) vandens dulksną gali purkšti maždaug 50 cm į abi puses ir apimti beveik 10 kv. metrų 
plotą. Ši sistema padeda ne tik atvėsti sporto renginių, maratonų  metu, tačiau ir mažina dulkių kiekį 
viešose erdvėse. 

Tokios rūko sistemos populiarios daugelyje šalių, ypač pietuose. Karščių metu jos naudojamos ir lauko 
kavinėse, viešose miesto vietose. Palyginus su kitomis, panašią funkciją atliekančiomis sistemomis, jos 
taupo elektrą, vandenį ir pinigus, nes vandens dulksnai pagaminti reikia labai mažo vandens kiekio, o 
apipurškiamas plotas – didelis.

prie vandentiekio ir nuotekų tinklų galės prisijungti daugiau nei 170 būstų. Centralizuotų kvartalinių 
tinklų plėtra bus tęsiama ir ateityje.
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Vidaus gertuvės. Vilniaus miesto savivaldybės ir Bendrovės iniciatyva 2020 m. pradėtas 
vykdyti vidaus gertuvių įrengimo Vilniaus mokyklose projektas. Šiuo projektu siekiama ne tik skatinti 
moksleivius vartoti daugiau vandens, formuoti sveikus jų gyvenimo įpročius, bet ir ugdyti atsakingą 
jaunąją kartą, kuriai rūpi mažinti plastiko naudojimą ir gamtos taršą.

Mokyklose šiemet įrengtos 53 gertuvės, o per 2021 m. jų skaičius išaugs dvigubai ir iš viso estetiškomis 
gertuvėmis naudosis 115 Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių mokyklų. 

Skaičiuojama, kad jei kasdien vienas moksleivis išgers nors vieną savo atsineštą gertuvę vandens, jo 
Vilniaus mokyklose kasdien bus suvartojama daugiau nei 35 000 litrų.

Bendra projekto vertė – daugiau nei 250 000 eurų. Vilniaus miesto savivaldybei priklausančioms 
mokykloms gertuvių įrengimas, apipavidalinimas ir priežiūra nieko nekainuos. Kaštus pasidalija 
Bendrovė kartu su Vilniaus miesto savivaldybe. 

Paslaugos iš vienų rankų. Bendrovė nuolat plečia ir modernizuoja vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūrą ir kasmet tūkstančiams naujų vartotojų suteikia galimybę prisijungti 
prie centralizuotos sistemos. Siekiant palengvinti prisijungimo tvarką vartotojams pradėta siūlyti visas 
tinklų įrengimo ir prijungimo prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų paslaugas 
„iš vienų rankų“ bei suteikiama galimybė paslaugomis naudotis iškart, o už jas atsiskaityti dalimis.  
Vandens ir nuotekų tinklų naudotojams patiems nebereikia rūpintis tinklų įrengimo darbais ar gaišti 
laiką, ieškant tinkamų rangovų jiems atlikti. 2020 metų vasarą pilnas paslaugų paketas pasiūlytas 
visiems privatiems klientams. 

Pateikę prašymą dėl prisijungimo sąlygų ir jas gavę, toliau klientai iš Bendrovės galės užsisakyti tinklų 
projektavimo, vandentiekio įvado ir nuotekų išvado įrengimo, dangų išardymo ir atstatymo bei 
geodezinės nuotraukos parengimo paslaugas. 

Klientui suteikiama galimybė už paslaugas atsiskaityti dalimis, pasinaudojus vartojimo kreditu. UAB 
„Vilniaus vandenys“ kartu su partneriu „SB Lizingas“ teikiamos vartojimo kredito paslaugos sąlygos yra 
vienos geriausių rinkoje. 

Bendrovės siūlomas naujas paslaugas jau įvertino dalis klientų. Nuo 2020 metų vasaros, kuomet 
startavo paslaugos, projektavimo paslaugą užsisakė 273 klientai, o rangos ir geodezinių nuotraukų 
paslaugomis pasinaudojo  virš 50 klientų. Visi, tokia galimybe pasinaudoję, kaip didžiausią privalumą 
išskyrė patogumą, kad nereikėjo niekuo rūpintis ir gaišti laiko ieškant patikimų rangovų. 

Nuotekų išvežimas. Toliau plečiant paslaugų krepšelį 2021 metų pirmąjį ketvirtį startuos 
dar viena paslauga, kuri palengvins gyventojų buitį – nuotekų išvežimas iš gyventojų talpų (nuotekų 
valymo įrengimų, lauko tualetų, išgriebimo duobių). Vietovėse, kuriose dar nėra centralizuotų 
nuotekų tinklų arba gyventojai, kurie dar nėra prisijungę prie centralizuotos nuotekų sistemos, galės 
pasinaudoti šia paslauga. Ši paslauga ne tik palengvins gyventojų buitį, bet taip pat prisideda prie 
aplinkosaugos tinkamai tvarkant nuotekas.
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BENDROVĖS KLIENTŲ SKAIČIAUS DINAMIKA

Darbai tinkluose 63101

24 %

Projektavimas 1916

1 %Gertuvių nuoma 55326

21 %

Kitos paslaugos 2218

1 %

VS patikra 1595

1 %
Laboratoriniai tyrimai 
30990

12 %
HB su dezinfekavimu 22784

9 %

Laikinas atjungimas 1106

0 % Įvadai / išvadai 55126 

21 %
Geodezinės 4692

2 %

Schemos 21321

8 %

Komercinės paslaugos

Klientų (fizinių asmenų) pasiskirstymas pagal paslaugų teikimo teritorijas

Kliento tipas 2018 m.
gruodžio 31 d.

2019 m.
gruodžio 31 d.

2020 m.
gruodžio 31 d.

Pokytis 
2019-2020, 

proc.

Privatūs 247 130 252 844 258 677 2%

Daugiabučiuose (atsiskaito pagal 
skaitiklį) 226 583 231 244 235 322 2%

Daugiabučiuose (atsiskaito pagal įvadinį 
skaitiklį) 524 391 391 0%

Individualiuose namuose 20 023 21 209 22 964 8%

Verslo 7 746 8 047 8 492 6%

Iš VISO klientų 254 876 260 891 267 169 2%

Teritorija 2018 m.
gruodžio 31 d.

2019 m.
gruodžio 31 d.

2020 m.
gruodžio 31 d.

Pokytis 
2019-2020, 

proc.

Vilniaus miestas 237 895 243 634 249 400 2%

Vilniaus rajonas 2 370 2 249 2 272 1%

Šalčininkų rajonas 2 968 3 031 3 038 0%

Švenčionių rajonas 3 897 3 930 3 967 1%
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Valdysenos 
ataskaita
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Pagal Bendrovės įstatus, Bendrovės valdymo organai 
yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo 

organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – 
Bendrovės vadovas.

Marius Švaikauskas

Generalinis direktorius
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Adomas Bužinskas

valdybos pirmininkas, Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijos direktoriaus 

pavaduotojas

Edvardas Varoneckas 

valdybos narys, Vilniaus miesto savivaldybės 
administracijos Teisės grupės vadovas

BENDROVĖS VALDYBA 

Valdybą sudaro 7 nariai, kuriuos ketverių metų laikotarpiui renka visuotinis akcininkų susirinkimas. 
Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. 

Bendrovės valdyba savo veiklą organizuoja vadovaudamasi Valdybos darbo reglamentu (viešas 
dokumentas, skelbiamas www.vv.lt).

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės valdybą sudarė: 

VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visuotinį 
akcininkų susirinkimą sudaro Vilniaus miesto (2020 m. gruodžio 31 d. valdoma nuosavybės dalis – 
94,12 proc.), Vilniaus rajono (2,58 proc.), Švenčionių rajono (1,98 proc.) ir Šalčininkų rajono (1,32 
proc.) savivaldybės deleguoti atstovai.

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę rinkti jai pavaldaus organo narius, taip pat juos 
atšaukti. 2020 metais buvo suorganizuoti 7 visuotiniai akcininkų susirinkimai.

Bendrovės akcininkai yra Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Švenčionių rajono ir Šalčininkų rajono 
savivaldybės, kurios į įmonės kolektyvinius priežiūros ir valdymo organus deleguoja savo atstovus.

76 Metinis pranešimas 2020



Robertas Šerėnas 

nepriklausomas valdybos narys, konsultacijų 
Bendrovės „Leaners“ direktorius ir partneris

Miroslav Romanovski

valdybos narys, Vilniaus rajono savivaldybės 
administracijos Vietinio ūkio skyriaus vedėjas.

Laura Joffė

nepriklausoma valdybos narė, VĮ Lietuvos oro 
uostai vykdomoji direktorė.  

Rytis Ambrazevičius

nepriklausomas valdybos narys, Asociacijos 
„Baltic Institute of Corporate Governance“ 

prezidentas, The European Confederation of 
Directors' Associations (ecoDa) valdybos narys. 

Jurgita Petrauskienė

nepriklausoma valdybos narė, sprendimų 
kokybės vadybos modelio ir Lean metodikos 

praktikė, aplinkosaugos ekspertė, Vilniaus atliekų 
sistemos administratorius (VASA) valdybos narė, 

AS Eco Baltia stebėtojų valdybos narė.
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Valdybos nariai deklaruoja savo interesus LR viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta 
tvarka.

Kandidatai į nepriklausomus valdybos narius atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 
17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų 
į valstybės ar savivaldybės valdomos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų 
priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ įtvirtintus nepriklausomumo kriterijus. 

Valdybos sprendimu, nuolatiniu posėdžių sekretoriumi paskirtas Teisės skyriaus vadovas Gintaras 
Makšimas, jam nesant – teisininkė Ramunė Purlienė.

Valdybos 2020 metų veiklos ataskaitos santrauka
2020 metais įvyko 16 valdybos posėdžių. Valdybos narys Edvardas Varoneckas praleido vieną posėdį 
(2020-03-18), Valdybos narys Miroslav Romanovski praleido vieną posėdį (2020-04-22), visi kiti 
posėdžiai vyko pilna valdybos sudėtimi.

Valdyba įgyvendino visas 2020 metų preliminariame veiklos plane numatytas priemones:

1. Bendrovės veiklos tikslų svarstymas ir tvirtinimas;

2. Bendrovės metinio biudžeto svarstymas ir tvirtinimas;

3. Bendrovės rizikų valdymo plano įgyvendinimo stebėsena;

4. Bendrovės metinio pranešimo, pelno (nuostolių) paskirstymo projekto analizė ir vertinimas bei 
kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais dėl jų ir Bendrovės metiniu pranešimu teikimas visuotiniam 
akcininkų susirinkimui;

5. Svarbiausių darbuotojų pamainumo plano peržiūra;

6. Bendrovės darbuotojų atlygio sistemos atitikimo gerajai praktikai peržiūra ir vertinimas;

7. Bendrovės valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo nustatymas ir peržiūra;

8. Bendrovės valdysenos praktikų efektyvumo stebėsena ir tobulinimas;

9. Valdybos savo veiklos vertinimo gairių tvirtinimas;

10. Bendrovės funkcinių strategijų (IT, komunikacijos, transporto ir t.t.) peržiūra ir įgyvendinimo 
stebėsena;

11. Bendrovės svarbiausių vykdomų projektų vykdymo stebėsena;

12. Valdybos darbo reglamento, vidaus audito skyriaus nuostatų peržiūra ir tvirtinimas;

13. Krizių komunikacijos plano peržiūra;

14. Vidaus kontrolės sistemos veiksmingumo Bendrovėje stebėsena;

15. Valdybos patvirtintų politikų įgyvendinimo priežiūra bei kontrolė, kitų valdybos patvirtintų 
dokumentų įgyvendinimo priežiūra ir kontrolė. Atnaujintų politikų tvirtinimas;

16. Bendrovės misijos ir vizijos, vertybių bei veiklos strategijos peržiūra;

17. Pirkimų tvirtinimas;
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18. Pirkimų rodiklių stebėsena;

19. Interesų konfliktų valdymo stebėsena;

20. Bendrovės veiklos strategijos ir veiklos plano įgyvendinimo bei finansinių rodiklių stebėsena;

21. Audito komiteto veiklos stebėsena;

22. Vidaus audito veiklos ir rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena;

23. Vidaus audito strateginio veiklos plano ir metinio plano peržiūra ir tvirtinimas.

Nuo 2019-09-06 nustatytas valdybos narių atlygis – 1200 Eur (neatskaičius mokesčių). 

Valdybos nariams per 2020 metus išmokėtas atlygis už valdybos narių pareigų vykdymą:

Valdybos narys*
Valdybos nario 

veiklos sutarties 
pasirašymo data

Įgaliojimų pabaiga 2020 m. atlygis, Eur

Edvardas Varoneckas* 2019-09-06  14400,00

Adomas Bužinskas* 2019-09-06  14400,00

Miroslav Romanovski* 2019-09-06  14400,00

Rytis Ambrazevičius 2019-12-06  14400,00

Jurgita Petrauskienė 2019-12-06  14400,00

Robertas Šerėnas 2019-12-06  14400,00

Laura Joffė 2019-12-06  14400,00

100800,00

* Valdybos nariams, kurie yra valstybės tarnautojai, atlygis nėra mokamas. Jis neatskaičius mokesčių yra sumokamas atitinkamoms 
savivaldybėms.
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Jurgita Petrauskienė

Bendrovės nepriklausoma valdybos narė, 
sprendimų kokybės vadybos modelio ir Lean 
metodikos praktikė, aplinkosaugos ekspertė, 
Vilniaus atliekų sistemos administratorius (VASA) 
valdybos narė, AS Eco Baltia stebėtojų valdybos 
narė.

Rytis Ambrazevičius

Bendrovės nepriklausomas valdybos narys, 
Asociacijos „Baltic Institute of Corporate 
Governance“ prezidentas, The European 
Confederation of Directors' Associations (ecoDa) 
valdybos narys. 

Laura Joffė

Bendrovės nepriklausoma valdybos narė, VĮ 
Lietuvos oro uostai vykdomoji direktorė. 

AUDITO KOMITETAS 

Bendrovės Audito komitetas vadovaujasi Audito komiteto veiklos nuostatais (viešas 
dokumentas, skelbiamas www.vv.lt) ir atsiskaito Bendrovės valdybai. 

2020 m. gruodžio 31 d. „Vilniaus vandenų“ audito komitetą 
sudarė šie nariai:  

Tiesiogiai pavaldus valdybai yra Bendrovės Vidaus audito skyrius, kuriam nuo 2020 m. balandžio 20 d. 
vadovauja Jolita Česonienė. Vidaus audito skyrius savo veiklą planuoja ir derina su Bendrovės valdyba 
ir Audito komitetu.

80 Metinis pranešimas 2020



„Vilniaus vandenų“ Audito komitetas yra parengęs savo veiklos vertinimo gaires, remiantis VšĮ 
„Stebėsenos ir prognozių agentūra“ sukurtomis rekomendacijomis, siekiant vadovautis geriausiomis 
valdysenos praktikomis ir aukščiausiais korporatyvinio valdymo standartais. Gairėmis siekiama 
identifikuoti tobulintinas sritis organizuojant Audito komiteto darbą bei nustatyti veiksmus Audito 
komiteto darbo efektyvinimui.

Audito komiteto 2020 metų veiklos ataskaitos santrauka
Audito komitetas 2020 metais organizavo 13 posėdžių. Visuose posėdžiuose dalyvavo visi trys Audito 
komiteto nariai. Audito komitetas įgyvendino visas 2020 metų veiklos plane numatytas priemones:

1. Metinio Audito komiteto veiklos plano ir tikslų aptarimas ir tvirtinimas;

2. Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo ir auditų atlikimo procesų priežiūra;

3. Bendrovės audito įmonės nepriklausomumo bei objektyvumo principų laikymosi užtikrinimas;

4. Susitikimas su Bendrovės finansų direktoriumi. Finansinių ataskaitų ruošimo plano aptarimas, 
reikšmingų vadovybės vertinimų aptarimas;

5. Auditorių suteiktų ne audito paslaugų peržiūra ir įvertinimas, ar paslaugų teikimas neprieštaravo 
įmonės vidinėms politikoms ir teisės aktams;

6. Susitikimas su išorės auditoriais. 2020 m. audito plano aptarimas;

7. Bendrovės vidaus kontrolės peržiūra;

8. Bendrovės rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų peržiūra;

9. Bendrovės veiklos procesų veiksmingumo priežiūra;

10. Susitikimas su Bendrovės vidaus audito vadovu, veiklos plano aptarimas;

11. Susipažinimas su vidaus audito ataskaitomis ir priemonių planu trūkumams šalinti;

12. Susipažinimas su naujų metų planavimo / biudžetavimo ciklo dokumentacija/procesu, aptarimas 
komitete;

13. Ketvirtinės / metinės komiteto veiklos ataskaitos paruošimas, aptarimas komitete ir teikimas 
pristatymas Valdybai;

14. Audito komiteto savo veiklos vertinimo gairių bei klausimyno sukūrimas. Įsivertinimo sesijos 
organizavimas 2021 metų sausio mėnesį bei tolimesnių žingsnių veiklai tobulinti numatymas. 

15. Metinio audito komiteto veiklos plano paruošimas, tvirtinimas ir pristatymas Valdybai;

16. Bendrovės ekstremalių situacijų ir veiklos tęstinumo planų vertinimas;

17. 2020 m. vidaus audito plano aptarimas ir rekomendacijos teikimas Bendrovės Valdybai.
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AUDITO KOMITETAS, ĮGYVENDINDAMAS 2020 METŲ 
VEIKOS PLANĄ, PASIEKĖ ŠIŲ TIKSLŲ:

Bendrovės vidaus kontrolės veiksmingumo priežiūra 
Vidaus kontrolės veiksmingumo priežiūra vykdyta, analizuojant atskirų vidaus kontrolės sistemos 
elementų veikimo principus bei tinkamumą. Susipažinta su atitikties, sandorių su susijusiomis šalimis, 
interesų konfliktų, informacinių sistemų valdymo kontrolėmis, fizinės saugos valdymu, pateikti siūlymai 
veiksmingumo gerinimui. Vykdyta išorės audito veiklos priežiūra. Analizuotos taikomos finansų 
kontrolės priemonės, aptartos rizikos ir jų valdymas, teikti siūlymai vidaus kontrolės veiksmingumui 
gerinti. Audito komiteto iniciatyva sukurta ir Valdybos patvirtinta Sandorių su susijusiomis šalimis 
valdymo politika, rekomenduota atnaujinti finansinės apskaitos proceso kontrolių metodiką ir ją 
papildyti kontrolių efektyvumo matavimo rodikliais. Sukurtas IT problemų sprendimo procesas, kuris 
formalizuoja kritinių incidentų priežasčių analizę bei prevencinių veiksmų planavimą.

Bendrovės rizikos valdymo sistemos veiksmingumo priežiūra
Susipažinta su Bendrovės rizikų valdymo tvarkos aprašu, rizikų valdymo procesu bei pateikti pasiūlymai 
proceso bei paties aprašo tobulinimui. Susipažinta su Rizikų valdymo plano sudarymo tvarka, jų 
valdymo priemonėmis, praktiniais viso šio proceso aspektais, pateiktos rekomendacijos peržiūrėti 
rizikų vertinimo metodiką bei pačias rizikas. Analizuotos ketvirtinės Bendrovės rizikų valdymo 
priemonių plano įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos. Audito komiteto siūlymai dėl Rizikų valdymo 
proceso tobulinimo ir efektyvinimo įgyvendinti Bendrovės Valdybai patvirtinus Rizikų valdymo politiką 
ir Rizikų valdymo tvarkos aprašą. Atsižvelgiant į Audito komiteto komentarus, pakoreguotas rizikų 
registras. Pasiūlyta apsvarstyti Bendrovės vadovybei 2021 metų rizikų valdymo mokymų plano pagal 
vadovų lygius, darbuotojų atsakomybių ribas ir pan. sudarymo poreikį ir, esant reikalui, sukurti planą 
bei organizuoti mokymus.

Bendrovės vidaus audito sistemos veiksmingumo priežiūra
Atliekant vidaus audito proceso veiksmingumo priežiūrą, vertintas Vidaus audito skyriaus 2020 m. 
veiklos planas bei jo įgyvendinimas, teiktos rekomendacijos veiksmingumo gerinimui. Vertintas vidaus 
audito valdymo procesas, teikti siūlymui proceso gerinimui ir efektyvinimui. Analizuotos ketvirtinės 
vidaus audito veiklos ataskaitos, susipažinta su vidaus auditų ataskaitomis, teiktais pastebėjimais 
bei rekomendacijomis, vertintas rekomendacijų įgyvendinimas. Užtikrinant vidaus audito proceso 
veiksmingumą, įgyvendinti Audito komiteto siūlymai dėl Vidaus audito strateginio veiklos plano 
parengimo, Vidaus audito veiklos valdymo proceso pakeitimo, metinio ir trejų metų vidaus audito 
veiklos planų parengimo formos ir turinio, ketvirtinių vidaus audito veiklos ataskaitų turinio ir formos.

Bendrovės veiklos procesų veiksmingumo priežiūra
Audito komitetas susipažino su duomenų rezervinio kopijavimo procedūromis, Svertinės kapitalo 
kaštų diskonto normos skaičiavimo metodika Bendrovėje ir kitomis tobulintinomis sritimis. Audito 
komiteto iniciatyva parengtos ir Valdybos patvirtintos Atitikties valdymo bei Sandorių su susijusiomis 
šalimis valdymo politikos.
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Bendrovės veiklos planavimo / biudžeto rengimo ciklo 
dokumentacija / proceso analizė ir tobulinimas 
Vykdyta Bendrovės veiklos planavimo ir finansinės būklės priežiūra, kiekvieną mėnesį vertinant 
Bendrovės finansines ir veiklos ataskaitas, įgyvendinti siūlymai dėl Bendrovės biudžeto rengimo 
proceso ir formų tobulinimo, suderinti Bendrovės piniginių srautų valdymo taktikos ir piniginių srautų 
padėties gerinimo sprendimai.

Bendrovės ekstremalių situacijų valdymo ir veiklos 
tęstinumo plano analizė, vertinimas ir pasiūlymai 
tobulinimui
Atliktas Bendrovės ekstremalių situacijų valdymo ir veiklos tęstinumo planų vertinimas. Audito 
komiteto nariai susipažino su Bendrovės ekstremalių situacijų valdymu, aptarė sukurtą komunikacijos 
(vidinės ir išorinės) procesą, organizuojamų pratybų pobūdį bei temas, kibernetinių rizikų valdymą ir 
suplanuotas priemones, planuojamų mokymų temas.

Nuo 2019 m. gruodžio 13 d. nustatytas naujas audito komiteto narių atlygis – 800 Eur (neatskaičius 
mokesčių) per mėnesį.

Audito komiteto nariams per 2020 metus išmokėtas atlygis už audito komiteto narių pareigų vykdymą:

Audito komiteto narys*

Audito komiteto 
nario veiklos 

sutarties pasirašymo 
data

Įgaliojimų pabaiga 2020 m. atlygis, Eur

Laura Joffė 2019-12-13  9600,00

Rytis Ambrazevičius 2019-12-13  9600,00

Jurgita Petrauskienė 2019-12-13  9600,00

28800,00

* Audito komiteto nariams, kurie yra valstybės tarnautojai, atlygis nėra mokamas. Jis neatskaičius mokesčių yra sumokamas atitinkamoms 
savivaldybėms.
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ AUDITAS

BENDROVĖS VADOVAS

2019 m. balandžio 29 d. įvykęs akcininkų susirinkimas patvirtino audito kompaniją ir apmokėjimo 
sąlygas UAB „Ernst & Young Baltic“ (įm. kodas 110878442, Aukštaičių g.). Sudaryta trijų metų sutartis, 
kurios vertė – 96 000 eurai be PVM.

Sutartis buvo sudaryta remiantis supaprastintų skelbiamų derybų (skelbimas paskelbtas 2019-01-
14. Pirkimo numeris – 417348) sąlygomis ir rezultatais. Sutartis įsigaliojo nuo jos pasirašymo bet ne 
anksčiau kaip 2019 m. gegužės 31 d. 

Užmokestis už vienerių metų audito darbą sudarys 25 000 eurų neskaitant PVM ir 7 000 eurų neįskaitant 
PVM už reguliuojamos veiklos apskaitos sistemos patikrą. Bendras užmokestis už trijų metų audito 
darbą sudarys 75 000 eurų neskaitant PVM ir 21 000 eurų neskaitant PVM už reguliuojamos veiklos 
apskaitos sistemos patikrą. Papildomos išlaidos (kelionės, apgyvendinimo ir kitos susijusios išlaidos) 
yra įtrauktos į bendrą 96 000 eurų sumą. Atsiskaitymas už 2019, 2020 metus ir kitus metus vykdomas 
pasirašant paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir pateikus PVM sąskaitą faktūrą per 30 kalendorinių 
dienų nuo jos surašymo datos, suteikus visas paslaugas, nurodytas techninėje specifikacijoje, bei 
įvykdžius visus įsipareigojimus pagal sutartį. Sutartis galioja iki 2022 m. gegužės 31 d.

2020-02-07 buvo gautas UAB „Ernst & Young Baltic“ (toliau – Paslaugų teikėjas) raštas „Siūlomas 2019-
2021 m. audito sutarties pakeitimas“, kuriame nurodoma, jog 2019-09-02 Valstybinė energetikos 
reguliavimo tarnyba (toliau – VERT) patvirtino naujos Reguliuojamos veiklos ataskaitų techninę 
užduotį  (toliau – Techninė užduotis), pagal kurią reikalavimai ataskaitai iš esmės pasikeitė, lyginant 
su 2019-05-17 Finansinio audito ir reguliavimo apskaitos sistemos patikros ir reguliuojamos veiklos 
ataskaitų patikros paslaugų sutarties Nr. SUT19-P-219 (toliau – Sutartis) sudarymo metu galiojusiu 
teisiniu reguliavimu. Dėl nurodytos priežasties siūloma keisti Sutarties sąlygas, numatant RAS patikros 
audito paslaugų kainą 17 500,00 Eurų be PVM, vietoje dabartinėje Sutarties redakcijoje įtvirtintos 
7000,00 Eurų be PVM kainos. Rašte išdėstytos aplinkybės nelaikytinos pakankamu pagrindu pakeisti 
Sutarties kainą, todėl Rašte išreikštas siūlymas keisti RAS (Reguliavimo Apskaitos Sistema) patikros 
audito paslaugų kainą nebuvo priimtas ir yra atmestas kaip nepagrįstas. Šis pasiūlymas buvo pristatytas 
ir Audito komitetui, kuris nepritarė siūlomam Sutarties pakeitimui. Audito komitetas rekomendavo 
atsisakyti šios paslaugos ir pirkti paslaugą atskirai. Bendrovė skubiai inicijavo reguliavimo apskaitos 
sistemos patikros ir reguliuojamos veiklos ataskaitų patikros paslaugų pirkimą. Organizuotą pirkimą 
laimėjo „Tezaurus auditas“ UAB ir 2020-03-31 pasirašyta sutartis Nr. SUT20-P-95 šių paslaugų atlikimui. 
Paslaugų teikimo laikotarpis – 29 (dvidešimt devyni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo. Sutartis 
įsigaliojo nuo jos pasirašymo dienos. Maksimali sutarties vertė – 15000,00 Eurų be PVM. 

Bendrovės vadovas – generalinis direktorius, kurį renka ir atšaukia iš pareigų Bendrovės valdyba. 

2018 m. liepos 20 d. Bendrovės valdybos sprendimu Bendrovės generaliniu direktoriumi išrinktas 
Marius Švaikauskas.
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BENDROVĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

Bendrovė vykdo veiklą visose Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotoje licencijoje 
nurodytose geografinėse teritorijose, tačiau savarankiškų skyrių ir filialų neturi. 

Tiesiogiai generaliniam direktoriui yra pavaldūs įmonės struktūriniai padaliniai – tarnybos ir skyriai.

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės vadovų komandą sudarė:

Marius 
Švaikauskas, 

Generalinis 
direktorius

Tadas 
Kazlauskas,

Gamybos 
tarnybos 
direktorius  

Saulius 
Savickas,

Klientų 
aptarnavimo 
tarnybos 
direktorius

Gintaras 
Samuolis, 

Veiklos 
planavimo 
ir finansų 
tarnybos 
direktorius

Egidijus 
Anulis,

Veiklos 
organizavimo 
tarnybos 
direktorius

Renata 
Smalskė, 

Komunikacijos 
skyriaus 
vadovė

Gintaras 
Makšimas,

L. e. p. 
Prevencijos 
skyriaus 
vadovas

Jolita 
Česonienė,

Vidaus audito 
skyriaus 
vadovė
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Pažymėtina, kad „Vilniaus vandenys“ pirmoji iš savivaldybių valdomų įmonių šalyje išreiškė valią 
bendradarbiauti su Valdymo koordinavimo centru (VKC) siekiant tobulinti korporatyvinę valdyseną bei 
būti įvertinta remiantis VKC sudaromo valstybės valdomų įmonių gerojo valdymo indekso metodika.

VEIKLOS POLITIKOS

Vykdydama savo veiklą ir įgyvendindama akcininkų keliamus tikslus, Bendrovė yra nustačiusi 
pagrindinius veiklos principus ir tam tikrų sričių taisykles, kurios apibrėžtos Bendrovės politikose. Jos 
visos kartu padeda užtikrinti nuoseklią ir skaidrią Bendrovės veiklą, kryptingą ir efektyvų darbuotojų 
darbą bei klientams ir visuomenei naudingų projektų sėkmingą įgyvendinimą.

2020 METAIS BENDROVĖS VALDYBA PATVIRTINO
4 NAUJAS POLITIKAS:

Socialinės 
atsakomybės 

politika

Darbuotojų 
saugos ir 
sveikatos: 

nulinės 
tolerancijos 

nelaimingiems 
atsitikimams 
darbe politika

Dividendų 
politika

Sandorių su 
susijusiomis 

šalimis valdymo 
politika

Tai yra naujai sukurtos politikos, ir jų atsiradimą sąlygojo natūralus poreikis stiprinti tam tikras sritis 
Bendrovėje. Pavyzdžiui, po nelaimingo atsitikimo 2020 m. liepos 21 d., kai Nemenčinėje, Tuščiaulių 
kaime, vykdydami planinius remonto darbus žuvo trys Bendrovės darbuotojai, buvo imtasi visų 
priemonių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimams spręsti. Taip, po įvairių dokumentų analizės ir 
išsamaus taikomų darbų saugos priemonių vertinimo, atsirado Darbuotojų saugos ir sveikatos nulinės 
tolerancijos nelaimingiems atsitikimams darbe politika, kuria visų pirma siekiama keisti požiūrį ir ugdyti 
kiekvieno asmeninę atsakomybę už savo ir kolegų sveikatą ir gyvybę darbe.

86 Metinis pranešimas 2020



Rizikų valdymo 
politika

Korupcijos 
prevencijos politika

Lygiagrečiai buvo peržiūrėtos visos Bendrovės rizikos ir imtasi vieningos sistemos jų identifikavimui, 
vertinimui ir valdymui. Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti Bendrovės veiklos procesų efektyvumą, 
rezultatų augimą ir Bendrovės tikslų pasiekimą laiku ir tinkamai identifikuojant, analizuojant, vertinant 
rizikas, įgyvendinant rizikų valdymo priemones bei vykdant periodinę stebėseną.

Bendrovei fokusuojantis į tvarią ir aplinką tausojančią veiklą, pagrindinės tai sąlygojančios nuostatos 
išdėstytos Socialinės atsakomybės politikoje. „Vilniaus vandenys“ veikla neatsiejama nuo gamtos: 
Bendrovė iš gamtos išgauna ir visuomenei tiekia gyvybiškai svarbų resursą – vandenį, o išvalytas 
nuotekas grąžina atgal į gamtinę aplinką. Tiekdama vandenį ar valydama nuotekas Bendrovė siekia 
darniai veikti su ja supančia aplinka, todėl diegia taršą mažinančias ir gamtos išteklius tausojančias 
technologijas, nuosekliai didina atsinaujinančių resursų naudojimą veikloje, operatyviai ir tvariai 
reaguoja į avarijas ir sutrikimus. 

2020 metais buvo peržiūrėtos ir atnaujintos dvi politikos, kurias tvirtino Bendrovės valdyba: iki metų 
vidurio galiojęs Rizikų valdymo tvarkos aprašas buvo išplėstas ir virto Rizikų valdymo politika, o 
Korupcijos prevencijos politika, valdybos patvirtinta 2020 m. gruodžio 16 d., pakeitė iki tol galiojusią 
Atsakingos veiklos politiką. 
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2020 metais nebuvo nustatyta atvejų, kuomet Bendrovės darbuotojai nesilaikytų Privatumo politikos 
ir Asmens duomenų tvarkymo ir saugumo politikos ir jos įgyvendinimo taisyklių.

Asmens duomenų tvarkymo ir saugumo politika ir jos įgyvendinimo taisyklės Bendrovėje naudojamos 
kaip pamatinis vidaus teisės aktas, kuris turi taip pat ir 13 priedų. Juo remiantis yra nustatomos 
pagrindinės gairės dėl asmens duomenų tvarkymo Bendrovėje. 

Dėl atnaujintos Techninės politikos esminių pastabų iš išorinių ir vidinių klientų nebuvo gauta. 
Kiekvienais metais dėl pasikeitimų vidaus ar išorės teisės aktuose, bei gautų pastebėjimų sprendinius, 
nurodytus Techninėje politikoje, tiksliname bei koreguojame. 

Informacinių sistemų saugos politika nusako gaires ir priemones, kurios turi būti taikomos, kad 
būtų išvengiama IT saugumo pažeidimų. Konkretūs veiksmai ir techninės priemonės yra Bendrovės 
konfidenciali ir neviešintina informacija. IT saugumo pažeidimų per 2020 metus neįvyko.

Privatumo politikoje aprašytos nuostatos buvo itin dažnai naudojamos atsakant į klientus paklausimus 
dėl jų asmens duomenų tvarkymo. Būtent remiantis šios politikos nuostatomis ir būdavo paaiškinamos 
asmens duomenų tvarkymo aplinkybės ir sąlygos, pateikiant nuorodą į šią Privatumo politiką. 

Pamatinės ir visiems Bendrovės darbuotojams privalomos elgesio gairės išdėstytos visoje eilėje tvarkų 
ir politikų, kurios yra reguliariai peržiūrimos ir atnaujinamos pagal besikeičiančią situaciją. Siekdama 
savo vizijos, Bendrovė visų pirma vadovaujasi atsakingo elgesio, skaidrumo ir korupcijos netoleravimo 
principais. Jie įtvirtinti Bendrovės Korupcijos prevencijos politikoje, Etikos kodekse, Konfidencialios 
informacijos valdymo taisyklėse, Darbuotojų interesų konflikto valdymo taisyklėse. 

Svarbiausios Bendrovės veiklai politikos yra viešos ir skelbiamos „Vilniaus vandenų“ interneto svetainėje 
www.vv.lt skirsnyje Apie mus / Valdymas.

Asmens 
duomenų 
tvarkymo 

ir saugumo 
politika

Techninė
politika

Informacinių 
sistemų saugos 

politika

Privatumo 
politika

2020 METAIS BUVO PERŽIŪRĖTOS, ATNAUJINTOS IR 
GENERALINIO DIREKTORIAUS PATVIRTINTOS ŠIOS 

POLITIKOS:
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KORUPCIJOS PREVENCIJA BENDROVĖJE 

Vykdydama veiklą ir teikdama viešąsias paslaugas gyventojams, Bendrovė siekia aukštų sąžiningumo, 
moralės bei skaidrumo standartų, todėl griežtai pasisako prieš bet kokias korupcijos apraiškas.

Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Korupcijos prevencijos politika (viešas dokumentas, skelbiamas 
www.vv.lt). 2020-ais metais ją peržiūrėjo ir patvirtino Bendrovės valdyba. Šiame dokumentas išdėstyti 
pagrindiniai principai ir reikalavimai, kuriais turi būti vadovaujamasi vykdant veiklą. Taip kuriamos 
prielaidos bei sąlygos įgyvendinti aukščiausius atsakingos ir skaidrios veiklos standartus. Taip pat 
politikoje aprašyta kokios dovanos Bendrovėje yra toleruojamos, kas yra draudžiama ir kaip jos gali 
būti priimtos.

Per 2020 metus buvo atlikta veiksmų, demonstruojančių Bendrovės požiūrį užtikrinti skaidrią ir etišką 
veiklą: 

• Atnaujinta privačių interesų deklaravimo tvarka perkeliant ją turinio valdymo sistemą Doclogix. 
Taip buvo sukurtos sąlygos vadovams aktyviau ir efektyviau dalyvauti pavaldinių interesų 
konfliktų valdyme. Taip pat, tapo paprastesnė ir aiškesnė nusišalinimo-nušalinimo procedūra;

• Parengtas Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimo aprašymas (viešas dokumentas, 
skelbiamas www.vv.lt Korupcijos prevencijos skirsnyje), kuris padeda atskleisti korupcijos 
priežastis, sąlygas ir jas šalinti Bendrovės lėšomis finansuojamų infrastruktūros plėtros ir statybos 
investicinių projektų planavimo ir įgyvendinimo procese;

• Patikrinta ir įvertinta, kaip darbuotojai laikosi privačių interesų deklaravimo Bendrovėje tvarkos;

• Atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas ir numatytos priemonės jų įtakai sumažinti;

• Atlikta viešųjų pirkimų dalyvių apklausa, siekiant įvertinti pokyčius Bendrovės organizuojamų 
pirkimų procese. Gauti rezultatai nuteikia optimistiškai: didžioji dalis dalyvių teigė, kad pirkimai 
tapo skaidresni dėl aiškesnių, tikslesnių techninių reikalavimų, sumažėjusių perteklinių 
reikalavimų. Tačiau, reikėtų tobulinti paslaugų pirkimus. Su apklausos rezultatais galima 
susipažinti Bendrovės interneto svetainėje: www.vv.lt >> APIE MUS >> KORUPCIJOS PREVENCIJA 
>> Papildoma informacija antikorupcijos tema; 

• Atlikta Bendrovės naujų klientų apklausa siekiant sužinoti, kaip nauji klientai vertina korupcijos 
pasireiškimo galimybę skirtinguose prijungimo prie tinklų etapuose. Apklausos rezultatai leidžia 
daryti prielaidą, jog klientai nesusiduria su korupcija prisijungdami prie Bendrovės valdomų 
vandentiekio /nuotekų tinklų;

• Atlikti Bendrovės Naujų klientų prijungimo skyriaus techninių prižiūrėtojų darbo patikrinimai.
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Reguliacinės 
aplinkos
pokyčiai 
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PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS

VERT NUTARIMAI IR VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos nustatomos vadovaujantis VERT 
patvirtinta Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, 
nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo ir „teršėjas moka“ principais. Geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos skaičiuojamos pagal sąnaudas atskiroms geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos dalims, pagal patvirtintus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo infrastruktūros plėtros planus ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos 
planus. Skaičiuojant kainas atsižvelgiama į numatomas būtinąsias paslaugų teikimo sąnaudas, 
licencijuojamoje veikloje naudojamo turto vertę, protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą, 
būtinąsias veiklos plano įgyvendinimo sąnaudas ir įtaką kainos augimui. Nustatomi paslaugų teikimo 
efektyvumo rodikliai. Su VERT suderintas bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainas tvirtina savivaldybių tarybos. Bazinės kainos nustatomos trejų metų reguliavimo 
laikotarpiui, ir perskaičiuojamos kiekvienais metais. Pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais taikomos 
kainos lygios bazinėms kainoms. Su VERT suderintos perskaičiuotos bazinės geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos tvirtinamos savivaldybių tarybų, savivaldybių taryboms 
nepatvirtinus kainų jas vienašališkai nustato VERT. VERT kontroliuoja, ar savivaldybių tarybų nustatytos 
ir geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų taikomos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų kainos nustatytos pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainų nustatymo metodiką ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytus 
kainų nustatymo principus, taip pat ar kainos padengia geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 
tvarkymo paslaugų teikimo ir kitas susijusias būtinąsias sąnaudas.

Parengta remiantis VERT interneto svetainėje paskelbta informacija

Pakeista Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 
kainų nustatymo metodika (Kainų nustatymo metodika) 2020 m. sausio 17 d. VERT nutarimu Nr. O3E-
28 ir 2020 m. lapkričio 26 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1208. 

Esminiai pakeitimai 2020 m. sausio 17 d. redakcijoje: suvienodintos sąnaudų ir ilgalaikio turto grupės 
pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 
įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašą, papildomai reglamentuotas ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų ir investicijų grąžos pokyčio nustatymas ūkio subjektui naujai 
pradėjus eksploatuoti ilgalaikį turtą, suderintą VERT, bei nustojus naudoti turto vienetus (įvedus į 
eksploataciją naują turtą), atsisakyta nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis 
paslaugos kainos skaičiavimo – pagal 2019 m. balandžio mėn. LR Vyriausybės pakeistą Geriamojo 
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašą nuotekų 
transportavimo paslaugas teikiantiems asmenims neliko pareigos paslaugų kainas apskaičiuoti pagal 
VERT patvirtintą metodiką, pakeista vartotojų, perkančių geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo 
paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade kategorija, papildant ją individualių gyvenamųjų 
namų bendrijų vartotojais.

Esminiai pakeitimai 2020 m. lapkričio 26 d. redakcijoje: jei ūkio subjekto darbuotojų skaičius yra 
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mažesnis už atitinkamos ūkio subjektų grupės lyginamosios analizės rodiklius, darbuotojų vidutinis 
darbo užmokestis gali būti didesnis ne už Lietuvos statistikos departamento paskutinio skelbiamo 
vidutinio viešojo sektoriaus vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo, o 
elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veiklos ketvirčio darbo užmokestį.

Pakeista Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio 
apskaičiavimo metodika 2020 m. vasario 29 d. VERT nutarimu Nr. O3E-178. Esminiai pakeitimai: 
suvienodintos sąnaudų grupės su įtvirtintomis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei 
paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų apraše, taip 
pat atskirtos netiesioginių ir bendrųjų sąnaudų grupės. 

2020 m. birželio 22 d. paskelbta Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir 
eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos viešoji konsultacija dėl geriamojo vandens 
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, įsigijimo, įrengimo 
ir eksploatavimo užmokesčio - šio užmokesčio skaičiavimo alternatyvų (su nuotoliniu duomenų 
nuskaitymu ir be nuotolinio duomenų nuskaitymo) ir įpareigojimo savivaldybių taryboms, nustatant 
geriamojo vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginį, 
įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokestį užtikrinti, kad būdas, kaip nuskaitomi apskaitos prietaisų 
rodmenys, neturėtų įtakos jų aptarnavimo mokesčio dydžiui. Teisės aktas per 2020 m. priimtas nebuvo.

Pakeistas Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašas 2020 m. vasario 14 d. VERT nutarimu Nr. 
O3E-144. Esminiai pakeitimai: konsultavimo apraše numatytas įrašų saugojimo terminas, kokybės 
užtikrinimo kontrolė bei numatyti kiti pakeitimai, užtikrinant efektyvesnį ir operatyvesnį informacijos 
pateikimą.

Pakeista Investicijų grąžos normos nustatymo metodika 2020 m. vasario 14 d. VERT nutarimu Nr. O3E-
143 ir 2020 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-1582.

Esminiai pakeitimai 2020 m. vasario 14 d. redakcijoje: numatytos dvi skatinimo ribos (faktinis sektoriaus 
skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis ir skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko 
skelbiamus duomenis, vertinant įmonių skolinto kapitalo kainą). 

Esminiai pakeitimai 2020 m. gruodžio 31 d. redakcijoje: skaičiuojant skolinto kapitalo kainą, kaip viena 
iš dedamųjų bus vertinama, ar ūkio subjektas skolinasi pigiau nei Lietuvos banko skelbiamų paskolų 
palūkanų vidurkis, jeigu bus skolinamasi pigiau skolinto kapitalo kaina bus padidinama dalimi, kuri lygi 
skirtumui tarp vidutinės svertinės skolinto kapitalo kainos, suskaičiuotos kaip atitinkamo sektoriaus, 
kuriame ūkio subjektas vykdo veiklą, svertinis vidurkis, ir ūkio subjekto faktinės skolinto kapitalo kainos. 
Skolinto ir nuosavo kapitalo struktūra: visais atvejais ūkio subjektams bus taikoma optimali 50 proc./50 
proc. skolinto / nuosavo kapitalo struktūra. Nuosavybės rizikos premija: reguliuojamiems sektoriams bus 
taikoma fiksuota 5 proc. nuosavybės rizikos premija. Santykinis rizikos matmuo: skaičiuojant santykinį 
rizikos matmenį „beta“ bus naudojamas atitinkamos veiklos finansinio sverto neturinčios nuosavybės 
„beta“ aritmetinis vidurkis. Kiekvienam reguliuojamam sektoriui bus naudojamas duomenų šaltinis, 
Europos energetikos reguliuotojų tarybos arba A. Damodoran duomenų bazė.

Patikslinta Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninę užduotis 2020 m. kovo 13 d. VERT 
nutarimu Nr. O3E-194. Esminiai pakeitimai: labai mažoms vandens sektoriaus įmonėms, geriamojo 
vandens tiekėjams ir nuotekų tvarkytojams, teikiantiems paslaugas mažiau kaip 150 vartotojų ir 
abonentų, 2019 m. ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios veiklos ataskaitų 
(RVA) patikrai numatyta galimybė susiaurinti patikros apimtis, atliekant tik tris patikros procedūras. 
Atsisakius nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis reguliavimo, patikslintos 
atskirų sąnaudų grupės, pakoreguoti vandens sektoriaus įmonėms skirti Techninės užduoties priedai.
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2020 m. kovo 31 d. VERT nutarimu Nr. O3E-262 pratęstas VERT 2019m. rugsėjo 2d. nutarimu Nr.O3E-386 
patvirtintos Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties galiojimas – nutarimu 
patvirtinta Technine užduotimi, turi būti atliekamos geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, 
paviršinių nuotekų tvarkytojų 2020 metų ataskaitinio laikotarpio (finansinių metų) reguliuojamosios 
veiklos ataskaitų patikros.

Patvirtintos ir pakeistos Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio 
nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje 
taisyklės. Patvirtintos 2020 m. balandžio 9 d. VERT nutarimu Nr. O3E-281, pakeistos 2020 m. gegužės 
20 d. VERT nutarimu Nr. O3E-425.

Esminės 2020 m. balandžio 9 d. redakcijos nuostatos: nustatyti administracinio nusižengimo teisenos 
pradžios, tyrimo atlikimo, protokolo ir administracinio nurodymo surašymo, bylos rengimo nagrinėti 
ir nagrinėjimo, nutarimo surašymo ir priėmimo terminai, reglamentuota nutarimo apskundimo 
ir vykdymo, administracinio nusižengimo bylos sudarymo ir apskaitos, protokolo ir nutarimo 
administracinio nusižengimo byloje registravimo tvarka ir kt.

Esminiai pakeitimai 2020 m. gegužės 20 d. redakcijoje: administracinio nusižengimo protokolas gali 
būti surašytas administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant, kai administracinėn 
atsakomybėn traukiamas asmuo šaukiamas neatvyko (šaukimų skaičius mažinamas iki 1, anksčiau 
buvo 2) ir nedalyvavo surašant protokolą.

Pakeistas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų 
įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašas 2020 m. gegužės 21 d. VERT nutarimu Nr. 
O3E-440. Esminiai pakeitimai: nustatyta, kad paskirstomosiomis beviltiškų skolų sąnaudomis gali būti 
pripažįstamos sumos, kurios susidarė nuo karantino paskelbimo pradžios iki pabaigos ir du mėnesiai 
po jo, ir kai yra pateikti pagrindžiantys įrodymai, kad  buvo imtasi visų teisėtų ir pagrįstų veiksmų skolai 
išieškoti, taip pat paskirstytinomis palūkanų sąnaudomis pripažįstamos tiek jau sudarytų paskolų, tiek 
naujų, karantino laikotarpiu sudarytų trumpalaikių (iki vienerių metų)paskolų, skirtų subalansuoti 
reguliuojamų sektorių įmonių finansinius srautus karantino laikotarpiu ir du mėnesius po jo, palūkanų 
sąnaudos. 

Pakeistas Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų 
tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos 
reguliavimo taryboje tvarkos aprašas 2020 m. lapkričio 20 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1156.

Esminiai pakeitimai: numatyta galimybė derinti planuojamas ateinančių metų* arba 3 metų 
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės 
kainos reguliavimo laikotarpio investicijas. Vandens įmonės, aptarnaujančios daugiau nei 40 tūkst. 
vartotojų, faktiškai įvykdytas investicijas galės teikti derinti du kartus per metus, jei teikiamas prašymas 
pakartotinai derinti su VERT jau suderintas investicijas, kurių vertė pasikeitė atlikus viešųjų pirkimų 
procedūras ar atlikus statybą ūkio būdu, prašymo nagrinėjimo terminas trumpėja iki  20 darbo dienų, 
sudaryta galimybė vandens įmonėms pakartotinai nederinti su VERT jau suderintų investicijų, kurių 
vertė, faktiškai atlikus darbus, yra mažesnė arba iki 10 proc. didesnė, nei suderino VERT (pateikiami tai 
pagrindžiantys dokumentai); patikslintas turto atnaujinimo apibrėžimas, numatant, kad tai – investicija 
į ilgalaikį turtą baigiantis jo ar jį sudarančių dalių fizinio ar techninio nusidėvėjimo laikotarpiui, kuria 
siekiama atkurti atiduodant turtą eksploatuoti buvusias jo funkcines savybes ir (ar) remontas, 
didinantis ilgalaikio materialiojo turto vertę, kuriuo siekiama pailginti jo naudingo tarnavimo laiką 
ir (ar) pagerinti jo naudingąsias savybes, detalizuota dokumentų, pagrindžiančių informaciją apie 
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savivaldybių perduotą turtą šilumos ir vandens įmonėms, pateikimo tvarka, numatyta vandens įmonių 
informavimo tvarka tais atvejais, kai, esant poreikiui, atliekami patikrinimai vietoje.

Pakeistos Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo 
įmonių informacijos teikimo taisyklės  2020 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. O3E-370, 2020 m. 
birželio 25 d. VERT nutarimu Nr. O3E-547. 2020 m. balandžio 30 d. pakeitimai vandentvarkos 
sektoriui neaktualūs. Esminiai pakeitimai 2020 m. birželio 25 d. redakcijoje: panaikinti reikalavimai dėl 
informacijos, susijusios su nuotekų transportavimo asenizacijos transporto priemonėmis paslaugos ir 
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos teikimo.

Patvirtinta Reguliavimo apskaitos sistemos patikros techninės užduotis 2020 m. lapkričio 12 d. VERT 
nutarimu Nr. O3E-1121. Esminės nuostatos: reglamentuota, kaip reguliuojamos energetikos ir geriamojo 
vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonės turi organizuoti sąnaudų 
ir pajamų apskaitą, kad tiek reguliavimo institucija – VERT, tiek ir savivaldybių administracijos galėtų 
įsitikinti, ar tinkamai įgyvendinami esminiai sąnaudų apskaitos principai, patikra gali būti atliekama, jei 
VERT turi informacijos ar kyla pagrįstų įtarimų, kad įmonės tvarkoma reguliavimo apskaitos sistema 
neatitinka teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, ar paaiškėja aplinkybės dėl netinkamai vykdomos 
reguliuojamosios veiklos. Auditoriaus / audito kompanijos parengta reguliavimo apskaitos sistemos 
patikros ataskaita ir (ar) išvada turės leisti VERT visiškai įsitikinti nustatytų reguliavimo apskaitos 
sistemos reikalavimų įgyvendinimu.

Pakeistas Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašas 
2020 m. lapkričio 27 d. VERT nutarimu Nr. O3E-1251. Esminiai pakeitimai: pakoreguotos ūkio subjektų 
technologinį pajėgumą pagrindžiančių VERT išduodamų dokumentų formuluotės,  atliekant finansinio 
pajėgumo vertinimą už 2020 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius į įmonių įsiskolinimo koeficientą 
nebus įskaičiuojamos dotacijos ir subsidijos.
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Bendrovė, siekdama užtikrinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą 
gyventojams, jų atitikimą nustatytiems kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos reikalavimams, 
nuolat investuoja į infrastruktūros plėtrą bei modernizavimą. 

Modernizuojami objektai atrenkami vadovaujantis Bendrovės Vandentiekio ir nuotekų tinklų 
ir stočių rekonstrukcijos objektų reitingavimo metodika. Kvartalinių / magistralinių tinklų plėtra 
vykdoma vadovaujantis Bendrovės generalinio direktoriaus patvirtinta Infrastruktūros plėtros objektų 
reitingavimo metodika.

Bendrovei akcininkai yra patvirtinę 2020-2022 m. Veiklos ir plėtros planą, pagal kurį numatyta investicijų 
suma trejiems metams siekia 108,737 mln. Eur. Bendrovė intensyviai pradėjo vykdyti infrastruktūros 
plėtros ir modernizavimo darbų pirkimus ateinančių trejų metų investicijų įgyvendinimui. 2020 m. 
Bendrovė iš viso investavo 15,27 mln. eurų. Į infrastruktūros plėtrą ir modernizavimą investuota 
daugiau kaip 12 mln. eurų: į vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą investuota 3,7 mln. Eur., tinklų 
rekonstrukciją ir avarijų likvidavimą – 3,4 mln. Eur, nuotekų valyklų (NVĮ) darbo efektyvinimą – 1 mln. 
Eur, vandens gerinimo įrenginių (VGĮ) statybą daugiau kaip 1 mln. Eur, apskaitos prietaisų įrengimą ir 
keitimą bei nuotolinio nuskaitymo prietaisus įvaduose ir šuliniuose atitinkamai daugiau kaip po 1 mln. 
Eur. Likusios – 3 mln. eurų – investicijos buvo nukreiptos į vandens / nuotekų stočių, elektros įrenginių, 
informacinių sistemų, transporto priemonių parko atnaujinimą.

Bendrovė 2020 metais įgyvendino tinklų plėtros projektus, atrinktus 2018 ir 2019 metais pagal 
infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodiką bei kitus VPP numatytus projektus. 

Visi 2020 metais vykdyti tinklų plėtros projektai

Projekto pavadinimas

Viso 
projekto 

vertė, 
tūkst. Eur

Investicijų 
suma 

2020 m., 
tūkst. Eur

Projekto 
įgyvendinimo 

laikotarpis

Planuojamas 
nutiesti/ 
nutiestas 

vandentiekio 
tinklų ilgis, 

m*

Planuojamas 
nutiesti/ 
nutiestas 
nuotekų 

surinkimo 
tinklų ilgis, 

m*

Vartotojų, 
kuriems 

suteikta /bus 
suteikiama 
galimybė 
prisijungti 

prie 
vandentiekio 

tinklų, 
skaičius*

Vartotojų, 
kuriems 
suteikta 

/bus 
suteikta 
galimybė 
prisijungti 

prie 
nuotekų 

surinkimo 
tinklų, 

skaičius*
Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų plėtra Plukių 
g., Pienių g., Šaltapusnių 
g., Pelynų g., Žvaigždikių g., 
Antakalnio sen., Vilniuje

1537 529
2018-05 

- 2020-06, 
baigtas

7601 6053 213 203

Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų Kregždžių 
g., Giedros g., Vanagų g., 
Antakalnio sen., Vilniuje 
statyba

547 332
2018-06 

- 2020-07, 
baigtas

3293 1276 77 13

Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų Šnipiškių 
rajone tarp Žalgirio g., Lvovo 
g., Linkmenų g. ir Trimitų 
g. (Pietinė dalis) Vilniuje 
statyba

507 9
2017-10 

- 2020-05, 
baigtas

1670 2658 376 404

Buitinių nuotekų tinklų SB 
„Tabakas“ statybos darbai 158 102

2019-08 
- 2020-07, 

baigtas
- 1708 - 69
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Vandentiekio ir nuotekų 
tinklų SB „Troleibusas“ ir SB 
„Kūryba“ statybos darbai

775 375
2019-04 

- 2020-10, 
baigtas

3824 2633 108 106

Nuotekų tinklų SB „Energija“ 
projektavimo ir statybos 
darbai

487 468
2019-03 

- 2020-06, 
baigtas

- 2373 - 106

Vandentiekio tinklo plėtra 
prie Vilniaus oro uosto 87 12

2019-10 
- 2020-06, 

baigtas
379 - - -

Kvartaliniai vandentiekio ir 
nuotekų tinklai SB „Statyba“ 720 227

2020-08 
- 2021-10, 
vykdomas

4740 4419 201 201

Kvartaliniai tinklai Kryžiokų 
sodų 2-oji g. (fizinių asm. 
grupė)

37 37
2020-02 

- 2020-12, 
baigtas

155 160 7 8

Kvartaliniai vandentiekio  
tinklai SB „Jurginas“ 135 111

2020-08 
- 2021-07, 
vykdomas

2395 - 99 -

Kvartaliniai nuotekų tinklai 
SB „Veteranas“ 501 202

2020-09 
- 2021-11, 
vykdomas

- 3905 - 135

Kvartalinių tinklų plėtra, 
fizinių asm. grupė Untulių g. 107 107

2020-03 
- 2020-12, 

baigtas
415 593 19 19

Kvartaliniai nuotekų tinklai 
SB „Statybininkas“ ir fizinių 
asmenų grupė

741 121
2020-09 

- 2022-04, 
vykdomas

360 5925 4 220

Kvartaliniai nuotekų tinklai 
fizinių asm. grupė Kaimelio 
g. Juzeliūno g.

157 142
2020-05 

- 2021-04, 
vykdomas

- 534 - 23

Kvartalinių tinklų plėtra, 
sujungiant Kalnėnų ir N. 
Vilnios vandentiekio zonas

2191 1
2020-05 

- 2022-07, 
vykdomas

8932 - - -

Vandentiekio ir buitinių 
nuotekų šalinimo tinklų 
Bendorių k. Vilniaus r.

80 7
2020-04 

- 2021-03, 
vykdomas

50 134 15 25

Kvartaliniai nuotekų ir 
vandentiekio tinklai IGNSB 
Šaulio ženklas

144 111
2020-04 

- 2021-01, 
vykdomas

12 403 23 23

Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų Austėjos, 
Vėjų, Vakarinė g., 
Naujasodžių vs., Vilniaus raj. 

127 127
2020-01 

- 2020-10, 
baigtas

250 429 35 35

Kvartaliniai vandentiekio 
tinklai T. Kosčiuškos g., 
Nemenčinė

32 32
2020-03 

- 2020-09, 
baigtas

315 - 12 -

Nuotekų surinkimo 
tinklų plėtra Švenčionėlių 
aglomeracijoje

472 96
2020-06 

- 2021-11, 
vykdomas

- 2121 - 63

Geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų surinkimo 
tinklų plėtra Šalčininkų 
aglomeracijoje

730 350
2020-06 

- 2021-10, 
vykdomas

2668 2950 142 145

Geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų surinkimo tinklų 
plėtra Eišiškių aglomeracijoje

907 0
2020-08 

- 2021-12, 
vykdomas

1900 2500 103 119
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Vandentiekio ir nuotekų 
tinklų SB „Šermukšnėlė“, SB 
„Ridikas“, SB „Paežerys 1“ ir 
SB „Žalieji ežerai“ Vilniaus 
m. projektavimo ir statybos 
darbų projektas

3523 21
2020-07 

- 2022-07, 
vykdomas

16979 16809 615 619

Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų SB 
„Gintaras“, SB „Tėvynė“ 
ir asmenų grupei šalia 
Liepiškių g. Vilniaus mieste 
projektavimas ir statyba

1750 49
2020-02 

- 2022-05, 
vykdomas

6136 5974 241 243

Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų K. Bizausko 
ir V. Čarneckio g., Vilniuje, 
statybos projektas 

126 111
2020-09 

- 2021-03, 
vykdomas

27 28 - -

Vandentiekio ir nuotekų 
tinklų statyba Naujininkų 
sen.

1721 57
2018-08 

- 2020-06. 
baigtas

6906 7419 300 357

Vandentiekio tinklų 
plėtra Grigaičių, B. Grigo, 
Smurgainių, Rimdžiūnų g., 
Vilniuje

53 0
2020-12 

- 2021-11, 
vykdomas

604 - 25 -

Nuotekų tinklų plėtra Kauno 
g. 38 0

2021-03 
- 2021-09, 

planuojamas
43 96 1 9

Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų plėtra SB 
„Aronija“, Vilniuje

1123 0
2021-03 

- 2022-04, 
planuojamas

2730 3272 146 149

Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų plėtra SB 
„Beržynas“, Vilniuje ir 
Vilniaus raj.

402 0
2020-12 

- 2022-04, 
vykdomas

2232 1845 79 79

Vandentiekio ir nuotekų 
šalinimo tinklų plėtra Sembų 
g., Buivydiškių k., Zujūnų 
sen., Vilniaus raj.

170 0
2020-12 

- 2022-04, 
vykdomas

451 973 23 23

*Jeigu objektas baigtas, nurodomi faktiniai duomenys. Jeigu objektas vykdomas, nurodomi planiniai duomenys.

Dauguma tinklų plėtros projektų dėl projektų sudėtingumo ir didelės apimties vykdomi kelerius 
metus. 2020 m. Bendrovė užbaigė projektus, kurių bendras tinklų ilgis (įvestas į eksploataciją) siekė 
vandentiekio 24,8 km ir nuotekų surinkimo 25,3 km, o atitinkamai suteikta galimybė prisijungti 1147 
namų ūkiams prie kvartalinio ir 1320 – prie nuotekų surinkimo tinklo.

2021 metais toliau bus investuojama į vykdomus kvartalinių / magistralinių tinklų plėtros projektus ir 
naujai atrenkamus infrastruktūros plėtros objektus pagal Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo 
metodiką.

Esamų vandentiekio bei nuotekų tinklų modernizavimui 2020 m. Bendrovė skyrė 3,4 mln. eurų 
Bendrovės investicijų. 2020 m. užbaigė rekonstrukcijos projektus apimtyje: vandentiekio 8 km, nuotekų 
tinklų 1 km, kiti projektai, pateikiami lentelėje žemiau, tęsiami bus 2021-2022 metų laikotarpiu. 
Papildomai Bendrovė remontavo tinklus įvykus avarijoms.
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Projekto pavadinimas

Viso 
projekto 

vertė, 
tūkst. 

Eur

Investicijų 
suma 

2020 m., 
tūkst. Eur

Projekto 
įgyvendinimo 

laikotarpis

Planuojamas 
rekonstruoti/ 
rekonstruotas 
vandentiekio 

tinklų ilgis, m*

Planuojamas 
rekonstruoti/ 
rekonstruotas 

nuotekų 
surinkimo 

tinklų ilgis, m*

Vandentiekio tinklų renovacija 
Grigiškėse, Salininkuose, Trakų Vokėje 1197 591 2018-11  - 2020-07, 

baigtas 6863 -

Vandentiekio kvartalinių tinklų 
rekonstrukcija Elniakampio g. 154 0 2020-11  - 2021-10, 

vykdomas 1640 -

Vandentiekio tinklų, esančių 
kolektoriuose, renovacija: Papilėnų g., S. 
Stanevičiaus g., Gedvydžių g.

412 29 2020-10  - 2021-09, 
vykdomas 3832 -

Vandentiekio magistralinio tinklo 
rekonstrukcija Vingio parko – Gerosios 
Vilties g.

98 0 2021-01  - 2021-10, 
vykdomas 648 -

Magistralinės vandentiekio linijos 
Eišiškių pl. Vilniaus m. projektavimo ir 
rekonstravimo darbai

520 0 2021-01  - 2022-01, 
vykdomas 1733 -

Magistralinio vandentiekio tinklo 
Žirmūnų g. – Vileišio g. projektavimo ir 
rekonstravimo darbai

116 0 2021-02  - 2021-10, 
vykdomas 374 -

Vandentiekio magistralinio tinklo 
rekonstrukcija Goštauto – Jasinskio g. 178 0 2021-02  - 2021-12, 

vykdomas 375 -

Vandentiekio kvartalinių tinklų 
rekonstrukcija, Olandų g. (Polocko g.), 
Balstogės g. (Pelesos), Rasų g.

166 0 2021-03  - 2022-01, 
planuojamas 427 -

Vandentiekio kvartalinių tinklų 
rekonstravimas Maironio – Malūnų, 
Maironio – Užupio, Užupio – Paupio 
gatvėse

60 0 2021-06 – 2021-12, 
planuojamas 95 -

Vandentiekio magistralinio tinklo 
rekonstrukcija Paneriškių g. 440 0 2021-03  - 2022-01, 

planuojamas 1567 -

Vandentiekio kvartalinių tinklų 
rekonstrukcija: D. Kabiškės 34 27 2020-08  - 2021-06, 

vykdomas 500 -

Vandentiekio kvartalinių tinklų 
rekonstrukcija: Lentupio g., Švenčionys, 
Sodų g., Švenčionys

42 42 2020-09  - 2020-12, 
baigtas 403 -

Vandentiekio kvartalinių tinklų 
rekonstrukcija: Vilniaus g., Šalčininkai, 
Sodų g., Eišiškės

55 55 2020-03  - 2020-12, 
baigtas 532 -

Vandentiekio kvartalinių tinklų 
rekonstrukcija: Laisvės pr. 23 23 2020-02  - 2020-02, 

baigtas 117 -

Vandentiekio kvartalinių tinklų 
rekonstrukcija: Nemenčinės pl. 9 9 2020-09  - 2020-12, 

baigtas 68 -

Vandentiekio tinklų, esančių 
kolektoriuose, renovacija (I dalis: 
Žirmūnų g., Giros g.; II dalis: Vydūno g., 
Kanto g.)

296 214 2020-07  - 2021-04, 
vykdomas 2936 -

Vandentiekio tinklų, esančių 
kolektoriuose, renovacija: Sausio 13 g., 
Vaitkaus g.

263 132 2020-10  - 2021-04, 
vykdomas 1283 -

Vandentiekio tinklų, esančių 
kolektoriuose, renovacija: Architektų g. 43 43 2020-10  - 2021-02, 

vykdomas 256 -
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Vandentiekio magistralinių tinklų 
rekonstrukcija: Nemenčinė Antaviliai – 
Baronų k.

584 0 2020-09  - 2021-08, 
vykdomas 1250 -

Vandentiekio magistralinių tinklų 
rekonstrukcija: Rytų g. – Linksmoji g. 167 0 2020-09  - 2021-08, 

vykdomas 720 -

Vandentiekio magistralinių tinklų 
rekonstrukcija: Tūkstantmečio g. – Prūsų 
g.

77 77 2020-07  - 2021-03, 
vykdomas 515 -

Vandentiekio magistralinių tinklų 
rekonstrukcija: Karoliniškių VS3-0015 – 
Laisvės pr.

88,8 0 2020-09  - 2020-04, 
vykdomas 385 -

Savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija 
Pašaminės g. iki NS-0076 400 0 2021-02  - 2022-10, 

vykdomas - 750

Savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija 
Vilniuje 260 0 2021-01  - 2021-12, 

vykdomas - 949

Slėginio magistralinio nuotekų tinklo 
nuo siurblinės Upės g. 15, Vilniuje 
projektavimo ir rekonstrukcijos darbai 
(II dalis)

1600 325 2020-06  - 2022-05, 
vykdomas - 1585

Karoliniškių nuotekų kolektoriaus 
rekonstrukcija 800 0 2021-05  - 2022-07, 

planuojamas - 960

Savitakinių nuotekų tinklų rekonstrukcija 
(kvartaliniai, gatvės, kiemo): Justiniškių 
g., Šviesos g. (Grigiškės), Lazdynų g., 
Vasario 16-osios g., Tauro / Pamėnkalnio 
g., Giedraičių g.

199 0 2020-08  - 2021-05, 
vykdomas - 1030

Nuotekų kolektorių rekonstrukcija: 
Jasinskio g. / Geležinio Vilko g. iki Gynėjų 
g.

219 219 2020-06  - 2021-02, 
vykdomas - 298

Nuotekų kolektorių rekonstrukcija: 
Krantinės g. 43 43 2020-04  - 2020-12, 

baigtas - 97

Slėginių nuotekų tinklų rekonstrukcija: 
Naujoji g., Eišiškės 84 84 2020-02  - 2020-12, 

baigtas - 855

*Jeigu objektas baigtas, nurodomi faktiniai duomenys. Jeigu objektas vykdomas, nurodomi planiniai duomenys

Bendrovė ne tik plečia ir modernizuoja tinklus, tačiau investuoja ir į vandens gerinimo įrenginius, kad 
vartotojams būtų tiekiamas kokybiškas vanduo,  taip pat investuojama ir į nuotekų valymo įrenginius, 
orientuojantis į tarptautinius aplinkosauginius reikalavimus. 

2020 m. vykdė vandens ruošimo įrenginių statybos projektą Naujųjų Zadvarninkų km, Švenčionių 
r. (investicijos 2020 metais siekė 1,2 mln. Eur). Planuojama tiekti geresnės kokybės vandenį 3000 
gyventojų. Taip pat startavo Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcijos projektas, vyko parengiamosios 
veiklos statybos darbams, kuriuos pradėti ruošiamasi 2021 m. viduryje. Be to, vykdomas Švenčionių 
nuotekų valyklos įrenginių rekonstrukcijos darbų pirkimas.

Bendrovė, siekdama įgyvendinti kuo daugiau projektų, kreipiasi į viešąsias institucijas dėl ES struktūrinių 
fondų lėšų skyrimo.
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Šiuo metu Bendrovė yra pasirašiusi 9 sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra ir UAB Viešųjų 
investicijų plėtros agentūra dėl projektų įgyvendinimo dalinai finansuojant 2014–2020 metų Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis:

1) Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos 
renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“; finansavimo sutarties data 2016 m. gruodžio 27 d. Viso 
projekto lėšos –15 546 tūkst. eurų , iš kurių skirtas ES fondų finansavimas – 7 773 tūkst. Eurų. 
Projekto pabaiga – 2021-12-31.

2) Nr. 05.3.2-APVA-R-014-01-0009 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos 
renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“; Finansavimo sutarties data 2017 m. gruodžio 14 d., 
Visos projekto lėšos – 1 480 tūkst. eurų, iš kurių skirtas ES fondų finansavimas – 740 tūkst. eurų. 
Projekto partneris – Švenčionių rajono savivaldybė. Projekto pabaiga – 2021-07-31.

3) Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0007 „Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija“; Finansavimo 
sutarties data 2019 m. liepos 31 d. Visos projekto lėšos – 4 184 tūkst. eurų, iš kurių skirtas ES 
fondų finansavimas – 3 347 tūkst. eurų. Projekto pabaiga – 2022-07-30.

4) Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0010 „Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“; 
Finansavimo sutarties data – 2020 m. spalio 20 d. Viso projekto lėšos – 33 407 tūkst. eurų, iš 
kurių skirtas ES fondų finansavimas 19 200 tūkst. eurų. Projekto pabaiga 2023-08-31.

5) Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra 
Vilniaus miesto Antakalnio, Fabijoniškių, Naujosios Vilnios ir Verkių seniūnijose“; Finansavimo 
sutarties data – 2020 m. sausio 22 d. Viso projekto lėšos – 4 229 tūkst. eurų, iš kurių skirtas ES 
fondų finansavimas – 1 729 tūkst. eurų. Projekto pabaiga – 2022-01-31.

6) Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0002 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra 
Eišiškių aglomeracijoje“; Finansavimo sutarties data – 2020 m. sausio 22 d. Viso projekto lėšos 
– 678 tūkst. eurų, iš kurių skirtas ES fondų finansavimas – 234,8 tūkst. eurų. Projekto pabaiga – 
2022-01-31.

7) Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0003 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra 
Šalčininkų aglomeracijoje“; Finansavimo sutarties data – 2020 m. sausio 22 d. Viso projekto 
lėšos – 700 tūkst. eurų, iš kurių skirtas ES fondų finansavimas – 250 tūkst. eurų. Projekto pabaiga 
– 2022-01-31.

8) Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-01-0004 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Švenčionėliuose“; Finansavimo 
sutarties data – 2020 m. sausio 22 d. Viso projekto lėšos – 299 tūkst. eurų , iš kurių skirtas ES 
fondų finansavimas – 149,5 tūkst. eurų. Projekto pabaiga – 2022-01-31.

9) Nr. 05.3.2-VIPA-T-024-02-0001 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra 
Vilniaus aglomeracijoje“. Finansavimo sutarties data – 2020 m. gruodžio 29 d. Viso projekto 
lėšos – 8 688 tūkst. eurų, iš kurių skirtas ES fondų finansavimas – 2 511,3 tūkst. eurų. Projekto 
pabaiga – 2022-12-29.

Bendrovė, siekdama užtikrinti Vilniaus NVĮ rekonstrukcijos projekto sklandų vykdymą ir reikiamą 
projekto apimtį, inicijavo LR aplinkos ministerijos veiksmus, kad Vilniaus NVĮ rekonstrukcijos objektas 
būtų įtrauktas į 2017 m. gegužės 5 d. aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymu Nr. D1-375/3D-312 
patvirtintą Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą. Vilniaus 
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NVĮ rekonstrukcijos I etapo projektas buvo iš ES struktūrinėmis lėšomis finansuojamo Regioninio 
planavimo priemonės perkeltas į Valstybės planavimo priemonę ir 2020 m. spalio 6 d. Nr. D1-601  LR 
aplinkos ministro įsakymu Vilniaus NVĮ rekonstrukcijos I etapui skirta 19 200 tūkst. Eurų ES struktūrinių 
fondų lėšų (Projekto vertė – 33 407 tūkst. Eur). 2020 m. spalio 20 d. Bendrovė „Vilniaus vandenys“ 
su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė projekto „Vilniaus 
miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimo sutartį Nr. 05.3.2-APVA-V-013-04-0010. 
Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. D1-601 buvo skirta 
negrąžinamoji subsidija pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos (Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų 
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie 
klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio 
gerinimas“, kita projekto dalis finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ nuosavomis lėšomis ir gautos 
paskolos lėšomis.

Bendrovė 2019 ir 2020 metais teikė paraiškas siekdama gauti tinklų infrastruktūros plėtros projektų 
finansavimą pagal paskelbtus Viešųjų investicijų plėtros agentūros (VIPA) kvietimus (derinamos dvi 
priemonės: 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ grąžinamajai subsidijai gauti ir 
priemonė 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“ lengvatinei paskolai gauti). Visoms teiktoms 
paraiškoms gautas finansavimas ir 2020 metais pasirašytos net penkios projektų sutartys – keturios 
pagal pirmą kvietimą 2020-01-22 ir viena pagal antrąjį kvietimą 2020-12-29. Bendra projektų vertė 14 
594 tūkst. eurų, gaunamos subsidijos dydis siekia 4 875 tūkst. eurų, paskolos dydis siekia 9 719 tūkst. 
eurų.

2020 m. liepos mėn. užbaigtas aplinkos apsaugos investicinis projektas „Buitinių nuotekų tinklų SB 
„Tabakas“ statyba“, kuriam finansavimas skirtas iš nacionalinių lėšų, remiantis LR aplinkos ministro 
2019 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. D1-519 „Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal Lietuvos aplinkos 
apsaugos investicijų fondo programos lėšų naudojimo 2018 m. finansavimo kryptis“ ir pasirašyta 
Projekto finansavimo ir priežiūros sutartis su Aplinkos projektų valdymo agentūra. Projektui buvo 
skirta subsidija siekė 200 tūkst. Eur, tačiau darbai nemažinant apimties buvo įgyvendinti sutaupant 
lėšų ir subsidijos suma sudarys 120 134 Eur (pirma 72 tūkst. Eur subsidijos dalis išmokėta pasibaigus 
projektui 2020 m. liepos mėn., antroji bus išmokama praėjus metams ir atsiskaičius už pasiektus 
mažesnius taršos rodiklius). 
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Socialinė
atsakomybė
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„Vilniaus vandenys“ veikla neatsiejama nuo gamtos: Bendrovė iš gamtos šaltinių išgauna ir visuomenei 
tiekia gyvybiškai svarbų resursą – vandenį, o išvalytas nuotekas grąžina atgal į gamtinę aplinką. Todėl 
tiekdama vandenį ar valydama nuotekas Bendrovė darniai veikia su ją supančia aplinka: diegia taršą 
mažinančias ir gamtos išteklius tausojančias technologijas, nuosekliai didina atsinaujinančių resursų 
naudojimą veikloje, taiko šiuolaikišką žmogiškųjų išteklių vadybą, palaiko ar pati inicijuoja skaidraus, 
etiško ir atsakingo verslo iniciatyvas. 

2020-aisiais Bendrovėje pirmą kartą parengta ir valdybos patvirtinta Socialinės atsakomybės politika 
(viešas dokumentas, skelbiamas www.vv.lt), kuri yra viešas įsipareigojimas nuosekliai ir kryptingai 
prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, kurti pridėtinę vertę svarbiausioms socialinėms 
grupėms, o pažangą apsibrėžtose srityse matuoti ir visuomenei pristatyti kasmet Bendrovės rengiamoje 
socialinės atsakomybės pažangos ataskaitoje.

Prisijungiant prie tvarią veiklą palaikančių, pažangą tvarumo bei atsakingo verslo srityje 
demonstruojančių asociacijų (Lietuvos atsakingo verslo asociacija, ilgalaikėje perspektyvoje Bendrovė 
siekia prisijungti prie Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo – UN Global Compact, skatinančio verslo 
socialinę atsakomybę).

Socialiai atsakingą, tvarią ir darnią su aplinka veiklą Bendrovė suvokia kaip kryptingų ekonominių, 
socialinių ir aplinkosauginių veiksmų visumą. Tai įsipareigojimas veiklą vykdyti skaidriai, etiškai, 
tausojant aplinką, puoselėti vertybėmis grįstą organizacijos kultūrą, būti atvira, diegti korupcijos 
prevencijos priemones bei palaikyti atsakingo verslo iniciatyvas. 

„Vilniaus vandenys“ socialinės atsakomybės principus taiko šiose srityse: skaidrus ir tvarus verslas, 
aplinką tausojanti veikla, vertybėmis grįsta organizacinė kultūra, aktyvus visuomenės narys. 
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VERSLAS

ORGANIZACIJA VISUOMENĖ

APLINKA
• Skaidrumas, atskaitomybė, korupcijos 

prevencija, atviri duomenys („Open data“) 

• Paslaugų kokybė

• Klientų lūkesčių valdymas

• Partnerystė ir įpareigojimai (rangovams, 
verslo partneriams)

• Veiklos skaitmenizavimas

• Taršos užkardymas, kontrolė ir prevencija

• Energijos taupymas

• Energijos iš atsinaujinančių šaltinių gavyba

• Miestams ir gamtinei aplinkai darni 
vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra

• Ateities technologijų diegimas veikloje

• Žalieji projektai

• Saugi darbo aplinka

• Geros darbo sąlygos ir sąžiningas atlygis

• Vertybėmis grįsta organizacinė kultūra

• Darbuotojų įtraukimas ir įsitraukimas

• Tobulėjimo galimybės

• Bendruomenių įtraukimas ir 
bendradarbiavimas per įgyvendinamus 
projektus ir veikimą asociacijose

• Atskirų visuomenės grupių švietimas

• Periodinės ataskaitos visuomenei

• Informavimo proaktyvumas ir greitis 
avarijų, sutrikimų metu

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ
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Skaidrus ir tvarus verslas
Tai Bendrovės įsipareigojimas veiklą vykdyti skaidriai, atsiskaityti už veiklos rezultatus ne tik akcininkams, 
bet ir visuomenei. Kiekvienam besidominčiam Bendrovės veikla padaryti atvirus ir prieinamus 
veiklos duomenis. Veiklos skaidrumo principus įpareigoti taikyti ir savo verslo partnerius, rangovus. 
Siekdama tvarumo, Bendrovė įsipareigojo nuosekliai gerinti teikiamų paslaugų kokybę, vykdyti veiklos 
skaitmenizavimą, valdyti klientų lūkesčius. 

Aplinką tausojanti veikla 
Tai Bendrovės įsipareigojimas užkardyti taršą gamtinėje aplinkoje. Tai – greitas ir tvarus avarijų 
likvidavimas, ilgalaikių miesto gerovei tarnaujančių vandentvarkos ir infrastruktūros sprendimų 
diegimas, vykdant vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, kontrolės funkcijos stiprinant dirbant su 
įmonėmis – teršėjomis. 

2020 m. Bendrovė ėmėsi proaktyvių veiksmų išgaunant energiją iš atsinaujinančių šaltinių ir siekiant 
vis didesnio jos panaudojimo savo veikloje, kartu su mokslininkais kuriant ir diegiant šiuolaikines 
nuotekų ir vandens valymo technologijas, žaliųjų projektų vystymą, taip pat organizuojant „žaliuosius“ 
pirkimus. 

2020 m. buvo inicijuota pirmoji edukacinė informacinė kampanija žiniasklaidoje apie tinkamą nuotekų 
tvarkymą. Kampanijos šūkiu „Gamta arti namų, neterškime, rūpinkimės ja kartu“ Bendrovė kvietė 
visuomenę prisidėti prie aplinką saugančių iniciatyvų ir pateikė patarimų, kaip tvarkytis kasdienėje 
buityje nedarant žalos aplinkai.
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Kovai su gamtos teršėjais Bendrovė pasitelkė ir 
visuomenę – 2020 m. gyventojams pristatytas 
naujas pranešimų kanalas Facebook platformoje, 
raginantis pilietiškus, gamta besirūpinančius 
gyventojus ar jų bendruomenes pranešti apie 
aptiktą vandens taršą. Bendrovė kreipėsi į 
gyventojus smagaus personažo „Neterštuko“ 
vardu, kuris siekia suburti švaria gamta 
besirūpinančią bendruomenę drauge kovoti 
gamtos taršą bei šviesti visuomenę aplinkosaugos 
klausimais, pamažu auginti visuomenės 
netoleranciją teršėjams.

Daugiau informacijos apie tvarumo iniciatyvas pateikiama skyriuje Aplinkosauga. 

Vertybėmis grįsta organizacinė kultūra
Tai Bendrovės įsipareigojimas darbuotojams užtikrinti saugią darbo aplinką, suteikti jiems visas saugumą 
garantuojančias priemones, puoselėti įmonės vertybes – Bendradarbiavimas, Profesionalumas, 
Atsakomybė, ir jomis grįsti svarbiausius sprendimus. Bendrovė suteikia darbuotojams įrankius laisvai 
reikšti nuomonę, įtraukia juos į sprendimų priėmimą ir Bendrovės komunikaciją socialinėje erdvėje. 

Bendrovės vertybėmis grindžiamos reikalaujamos elgsenos yra detalizuotos ir integruotos į atrankos ir 
darbuotojų darbinės veiklos vadybos procesus ir taikomos tiek naujai įdarbinamiems, tiek esamiems 
darbuotojams.

2020 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad Bendrovės darbuotojų įsitraukimo indeksas viršija Europos 
rodiklius ir artėja prie aukščiausius rezultatus pasiekiančių įmonių.

Aktyvus visuomenės narys
„Vilniaus vandenys“ yra atvira, bendradarbiaujanti ir aktyvi įmonė, kurios veikla yra įdomi daugeliui 
visuomenės grupių. Su visomis jų Bendrovė palaiko tvarius dalykiškus santykius. Siekdama užmegzti 
tvirtą ryšį su bendruomenėmis, Bendrovė įgyvendina švietimo iniciatyvas, daug dėmesio skirdama 
moksleivių ir studentų suvokimo apie vandens išteklius ir tinkamą jų naudojimą didinimui, taip pat 
pasitelkia atskiras visuomenės grupes ieškant pažangių idėjų (hakatonai). 

Per 2020 metus įvairiuose „Vilniaus vandenų“ objektuose (vandenvietėse, siurblinėse, nuotekų 
valyklose, laboratorijoje ir pan.) lankėsi apie tūkstantį moksleivių, studentų, verslo įmonių ir valstybės 
institucijų atstovų, kuriems surengtos  ekskursijos ir pristatymai. Įmonės specialistai pasakojo svečiams 
apie Bendrovės veiklą, pristatė pagrindinius vandens išgavimo bei ruošimo ir nuotekų valymo procesus 
bei diegiamas technologijas. 

Bendrovė yra Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos (LVTA) narė.
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SIEKTINI TIKSLAI SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SRITYJE

Atsižvelgus į pasaulines tendencijas ir gerąsias praktikas, visose socialinės atsakomybės principų 
taikymo srityse pagrindinis įsipareigojimas ir siektinas Bendrovės rodiklis remiasi 0 tolerancijos  arba 
vadinamuoju 0-inio tikslo principu. 

• 0-inis perkamas elektros energijos kiekis technologinėje 
veikloje
Siekiame visą energiją, kuri reikalinga mūsų technologinėje veikloje, pasigaminti iš atsinaujinančių 
šaltinių ir taip tausoti gamtos išteklius.

• 0 gėlo vandens švaistymų
Remiamės pasauline praktika siekdami, kad iššvaistomo vandens procentas kasmet nuosekliai 
mažėtų.

• 0 klientų be centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų 
šalinimo paslaugų
Skaičiuojant nuo Europos Sąjungos direktyvos reikalavimo, kuris yra 95 proc.

• 0 nepašalintų sutrikimų ilgiau nei per 24h
Siekiame kuo greičiau pašalinti vandentiekio ar nuotekų sutrikimus ir avarijas, kad aplinkai ir 
klientams būtų padaryta kuo mažesnė žala.

• 0 popierinių sąskaitų
Atsisakydami popierinių sąskaitų padedame išsaugoti daugiau medžių.

• 0-inė išvalytų nuotekų tarša
Siekiame, kad visos mūsų išvalomos nuotekos atitiktų Lietuvos valstybės nustatytus reikalavimus.

• 0 neatitikusių higienos normoms vandens tyrimų
Siekiame užtikrinti, kad mūsų tiekiamas vanduo visais atvejais atitiktų higienos normas.

• 0 pagrįstų skundų dėl vandens kokybės
Siekiame, kad nepaisant savo gyvenamosios vietos visi mūsų klientai gautų patį kokybiškiausią 
ir skaniausią vandenį.

• 0 suteiktomis paslaugomis nepatenkintų klientų
Vanduo – vienas esminių žmogaus poreikių. Suprasdami šią atsakomybę siekiame, kad mūsų 
klientai visada būtų patenkinti mūsų paslaugomis.  
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• 0 neatsakytų klientų klausimų ir kreipinių ilgiau nei per 24 
val.
Suprantame, koks gyvybiškai svarbus yra vanduo, todėl siekiame į visus klientų klausimus ar 
kreipinius sureaguoti kuo greičiau.

• 0 nepasitenkinusių klientų Bendrovės teikiamomis 
paslaugomis (GCSI indeksas)
Mums svarbu, kad kiekvienas klientas būtų patenkintas teikiamomis paslaugomis, todėl nuolat 
geriname klientų aptarnavimo ir paslaugų kokybę.

• 0 korupcijos
Netoleruojame šešėlio, neskaidrių viešųjų pirkimų, neskaidraus, neetiško vadovybės elgesio.

• 0 nelaimingų atsitikimų darbe
Darbuotojų saugumas – kertinė mūsų vertybė. Tad siekiame, kad visi darbuotojai darbe saugotų 
ne tik save, bet ir šalia dirbančius.

• 0 neįsitraukusių į veiklą darbuotojų
Visus išsikeltus tikslus pasieksime tik tuo atveju, jeigu į jų siekimą bus įsitraukę visi mūsų 
darbuotojai. Tad nuolat stengiamės didinti jų motyvaciją ir lojalumą. Taip pat turime tikslą 
tapti socialinės atsakomybės pavyzdžiu visuomenei ir didiname savanorystės idėjų sklaidą ir 
palaikymą darbuotojų tarpe.

Šių tikslų Bendrovė įsipareigojo siekti nuo 2021 metų. 

GYVENTOJAMS MATOMI BENDROVĖS PASIEKIMAI 
SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SRITYJE

Bendrovė 2020 m. toliau plėtė paslaugų krepšelį ir pasiūlė įvairių galimybių ir sprendimų, kaip didinti 
vandens iš čiaupo vartojimą ir mažinti vandens plastiko buteliukuose paplitimą. Mieste buvo sparčiai 
plečiamas gertuvių tinklas, tiek stacionarių, įrengtų lauke, miesto viešosiose erdvėse, tiek vidaus 
gertuvių, kurias buvo įrengtos 53 Vilniaus mokyklose. Klientams kaip nauja paslauga buvo pasiūlytos 
ir mobilios gertuvės, kurias lengva transportuoti ir patogu bei estetiška naudoti didelių renginių metu. 
Gertuves įrengus viešose miesto vietose, siekiama pamažu keisti ir formuoti sostinės gyventojų 
įpročius – sportuojant, pramogaujant, keliaujant ar tiesiog laiką leidžiant mieste, visada su savimi turėti 
indą, į kurį ištroškus galima įsipilti vandens.

Visose lauko gertuvėse „Vilniaus vandenys“ sumontavo nuotolinio nuskaitymo įrangą, kuri leidžia 
mobiliajame telefone stebėti vandens suvartojimą bei indėlį į švaresnę aplinką, neperkant vandens 
plastikiniuose buteliuose, taip pat surasti gertuvių vietą mieste. 

Nuo vasaros sezono pradžios fiksuojamais duomenimis, vilniečiai ir miesto svečiai iš įvairiose miesto 
vietose įrengtų gertuvių jau išgėrė  beveik  2 milijonus stiklinių vandens. Tai reiškia, kad jie atsisakė 767 

110 Metinis pranešimas 2020



420 vienetų plastikinių vandens buteliukų. Taip pat jie beveik 64 tonomis sumažino į aplinką išmetamo 
anglies dvideginio kiekį, kuris susidaro plastikinių pakuočių gamybos proceso metu. Gaivindamiesi 
vandeniu, o ne saldintais gėrimais, vilniečiai suvartojo beveik 35 tonomis mažiau cukraus. Galiausiai, 
nepirkdami vandens ir gerdami jį nemokamai sostinės gyventojai bei svečiai sutaupė beveik pusę 
milijono eurų.

atsisakė
767 420 

vienetų 
plastikinių 
vandens 

buteliukų. 

64
tonomis 

sumažino 
į aplinką 

išmetamo 
anglies 

dvideginio kiekį

suvartojo 
beveik
35

tonomis
mažiau 
cukraus. 

vilniečiai ir 
miesto svečiai 
išgėrė beveik

2 
milijonus 

stiklinių 
vandens. 

sutaupė
0,5

milijono 
eurų.

APLINKOSAUGA

Kokybės ir aplinkos
apsaugos politika, atitinkanti
ISO standartų reikalavimus.

Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi Kokybės ir aplinkos apsaugos politika, kurios nuostatos privalomos 
visiems darbuotojams. Ja nubrėžiamos pagrindinės kryptys kokybės ir aplinkosaugos valdymo srityje, 
kurios yra glaudžiai susijusios su įmonės strategijoje įvardintomis kryptimis ir tikslais. Be to, Bendrovė 
siekia nuolat naudoti pažangiausias priemones, technologijas bei procesus, skatinti racionalų išteklių 
naudojimą ir valdymą ir taip mažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai. 

Bendrovėje yra įdiegta ir įgyvendinama integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, 
atitinkanti ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus. Tai rodo, kad Bendrovės veiklos poveikis 
aplinkai – nustatytas ir valdomas, o vykdoma veikla atitinka teisinius ir kitus aplinkos apsaugos 
reikalavimus. Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos sistema integruota į visus veiklos procesus, kurie 
nustatyti padalinių darbo specifikos principu, taip siekiant užtikrinti efektyvų jų veikimą, stebėjimą ir 
valdymą. Pagrindinės veiklos procesai planuojami, vykdomi bei atliekama jų stebėsena atsižvelgiant į 
klientų poreikius.
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ISO sertifikatas – nepriklausomos trečiosios šalies įvertinimą atlikusios organizacijos pažymėjimas, 
patvirtinantis, kad Bendrovės kokybės vadybos sistema atitinka ISO standarto reikalavimus. Naujausias 
ISO sertifikatas, patvirtinantis „Vilniaus vandenų“ integruotos vadybos sistemos atitiktį ISO 9001:2015 
ir ISO 14001:2015 standartų reikalavimams, Bendrovei buvo išduotas po 2020 m. sausio 16-17 d. 
atlikto persertifikavimo audito. Šis sertifikatas galioja trejus metus, kasmet atliekant periodinius 
priežiūros auditus. 

2020 m. atlikto persertifikavimo audito metu identifikuotos stipriosios Bendrovės vadybos sistemos 
pusės:

• Motyvuoti ir kompetentingi visų lygmenų vadovai, aiški organizacijos strategija ir politika, tikslai;

• Sistemingas procesų kokybės vertinimas;

• Darbuotojai yra įtraukti ir suinteresuoti procesų rezultatų siekimu;

• Didelis dėmesys skiriamas klientų pasitenkinimo valdymui;

• Itin stiprus rizikų vertinimas vidaus audito procesuose;

• Aukšta laboratorijų darbuotojų kompetencija ir valdymo principai.

Atsakingas gamtos išteklių naudojimas
„Vilniaus vandenų“ veikla yra neatsiejama nuo gamtos ir jos išteklių. Bendrovė tiekia iš giluminių 
gręžinių išgaunamą vandenį, kuris yra valstybės turtas. Todėl Bendrovė prisiima atsakomybę už šių 
gamtos išteklių išsaugojimą, švarą ir atsakingą naudojimą ilgalaikėje perspektyvoje.

Vandens išgavimui naudojami gręžiniai įrengiami ir prižiūrimi laikantis visų techninių ir aplinkosauginių 
reikalavimų: technologiniai ir konstrukciniai jų sprendiniai saugo žemės gelmes ir požeminį vandenį 
nuo jų užteršimo ar išteklių išsekimo, nenaudojami gręžiniai tinkamai konservuojami ir ženklinami.

Tinklų plėtra gamtos saugojimui
Kiekvienas naujai paklotas ar renovuotas vamzdyno metras yra ne tik nauda Bendrovei, bet ir 
rūpinimasis aplinka, jos turtų tausojimas, švaros užtikrinimas. Bendrovė planuoja investicijas tinklų 
atnaujinimui, valyklų renovacijai bei kitoms sritims, kad galėtų maksimaliai užtikrinti ne tik privalomų 
aplinkosaugos reikalavimų vykdymą, bet ir gerokai daugiau. Technologijos tobulėja ir leidžia daug 
efektyviau dorotis su aplinkosaugos iššūkiais. 

Kiekvienas naujai prijungtas individualus namas, iki šiol naudojęsis savo vietiniu gręžiniu ir kanalizacija 
ar šių paslaugų visai neturėjęs, yra taip pat žingsnis pirmyn saugant aplinką. Įmonė skiria lėšas gyventojų 
prisijungimui prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, reitinguoja projektus, išskiria teritorijas, 
kur Bendrovės teikiamos paslaugos yra labiausiai reikalingos. 

Gertuvės – skatinimas gerti vandenį iš čiaupo
Geriamojo vandens gertuvės, įrengtos viešose miesto erdvėse, sporto aikštynuose bei parkuose taip 
pat prisideda prie tvarumo puoselėjimo bei gamtos saugojimo – Bendrovė skatina gyventojus gerti 
vandenį iš čiaupo naudojant daugkartinę tarą, užuot pirkus į vienkartinę plastiko tarą išpilstytą vandenį. 

Diegiant stacionarių ir mobilių gertuvių tinklą mieste skatinama sveika gyvensena, mažinamas plastiko 
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naudojimas, mažinama bendra CO2 emisija. Gertuvėse sumontuoti nuotolinio nuskaitymo apskaitos 
prietaisai leidžia gyventojams savo mobiliuosiuose telefonuose stebėti vandens suvartojimą bei indėlį 
į švaresnę aplinką.

Atsakingas nuotekų tvarkymas, taršos užkardymas
Aplinkosauginės grėsmės kyla ir nuotekų surinkimo bei tvarkymo srityje, ir čia Bendrovės pastangos 
apsaugoti gamtą yra maksimalios. Išvalius nuotekas, griežtai reglamentuotus reikalavimus atitinkantis 
vanduo patenka atgal į aplinką – daugiausiai šalia nuotekų valyklų esančias upes. Todėl dėmesys 
naudojamoms technologijoms ir šios veiklos rezultatui yra itin aukštas.

Svarbus įvykis šioje srityje buvo 2020 m.
pradėti didžiausios šalyje Vilniaus 
nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbai. 
Šiuo projektu Bendrovė siekia padidinti teikiamų nuotekų tvarkymo 
paslaugų kokybę Vilniaus miestui ir rajonui, užtikrinant, kad 
išleidžiamose nuotekose vidutinės metinės teršalų koncentracijos 
atitiktų teisės aktų reikalavimus.

Bendrovė nuolat vykdo prisiimtų įsipareigojimų, kurie yra nustatyti išduotose Taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės (TIPK)/ Taršos leidimuose, stebėseną. Užfiksavus neatitiktį TIPK/ Taršos leidimo 
reikalavimų užtikrinimui, priimami atitinkami sprendimai, siekiant pašalinti neatitikimą ir užtikrinti 
kokybišką geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą klientams.

Pastangos mažinti CO2 emisijas
CO2 emisijos mažinamos vykdant darnią veiklą su gamta:

• Nuotekų valymo procese susidarantis dumblas ne deginamas, o išdžiovinamas ir panaudojamas 
energetinių želdinių tręšimui – Bendrovė kartu su partneriais tęsė veiklą žiedinės ekonomikos 
projekte „NutriBiomass4Life“.

• 2020 m. Bendrovės automobilių parkas papildytas aštuoniais elektra varomais automobiliais, 
kurie prisidės prie švaresnės aplinkos.

Atsinaujinančios energetikos projektai
2020 m. Bendrovėje inicijuoti 6 atsinaujinančios energetikos projektai: 

• Dumblo tvarkyme – žiedinės ekonomikos principai.

• Maistinių riebalų priėmimo ir perdirbimo mazgas, riebalus perdirbant į biodujas.

• Saulės elektrinės ant stogų ir elektros energijos gamyba savoms reikmėms.

• Tretinio valymo įrenginiai Vilniaus NVĮ geresniems fosforo, azoto išvalymo rodikliams, plastiko 
sugaudymui.

• Hidroelektrinė nuotekų tinkle ir hidroturbina vandentiekio tinkle.
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DARBUOTOJAI 

2020 m. gruodžio 31 d. įmonėje dirbo

695
darbuotojai.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal funkcijas: 
58 proc. Bendrovės darbuotojų dirbo Gamybos tarnyboje ir atliko su pagrindine Bendrovės veikla 
susijusias funkcijas, 25 proc. darbuotojų dirbo klientų aptarnavimo srityje, o likusieji 17 proc. 
darbuotojų užsiėmė palaikomąja veikla. 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal darbuotojų grupes: 
2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis Bendrovėje dirbo 265 specialistai, 80 vyresniųjų specialistų, 307 
darbininkai, 38 vidurinio lygmens vadovai ir 5 administracijos vadovai.

Darbuotojų pasiskirstymas pagal išsilavinimą:
2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis 46 proc. Bendrovės darbuotojų buvo su aukštuoju išsilavinimu, 
20 proc. – su profesiniu, 34 proc. – vidurinis/pagrindinis/nebaigtas aukštasis. 

Darbuotojų pasiskirstymas pagal stažą:
Vidutinis darbuotojo darbo stažas Bendrovėje  2020 metais buvo 13 metų. Net 212 darbuotojų (31 
proc.) Bendrovėje dirbo 20 ir daugiau metų. „Vilniaus vandenys“ brangina ir gerbia didelę patirtį 
sukaupusius ilgamečius darbuotojus. 
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VERTYBĖMIS GRINDŽIAMA ORGANIZACINĖ KULTŪRA

Reikalaujamos darbuotojų elgsenos (kompetencijos) yra grindžiamos Bendrovės vertybėmis – 
atsakomybe, bendradarbiavimu, profesionalumu.

VERTYBĖMIS – ATSAKOMYBE, BENDRADARBIAVIMU, 
PROFESIONALUMU – GRINDŽIAMAS KOMPETENCIJŲ 

MODELIS APIMA:

• pagrindines kompetencijas (taikomas 
visiems darbuotojams): orientaciją į 
klientų aptarnavimą, rezultatų siekimą, 
atsakomybę, komunikavimą, atvirumą 
pokyčiams, bendradarbiavimą, asmeninį 
efektyvumą.

• lyderystės ir vadovavimo kompetencijas 
(taikomas visiems vadovams): strateginį 
mąstymą, veiklos valdymo efektyvumą, 
vadovavimą darbuotojams ir jų ugdymą.

PERSONALO VALDYMO POLITIKA

Bendrovės veiklą ir veiklos rezultatus lemia tai, ką ir kaip daro žmonės. Personalo valdymo politika 
siekiama, kad Bendrovė nuolat būtų geriausias pasirinkimas esamiems ir būsimiems klientams, 
darbuotojams, verslo partneriams, bendruomenei.

Todėl Bendrovė nuolat palaiko ir tobulina organizacijos vystymui palankią aplinką, kuri:

• skatina darbuotojus siekti geriausių rezultatų; 

• sudaro sąlygas atvirumui ir pokyčiams organizacijoje; 

• leidžia pritraukti ir ugdyti profesionalius darbuotojus; 

• leidžia nustatyti, plėtoti ir panaudoti Bendrovės darbuotojų potencialą. 
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2020 metais darbuotojų kaitos rodiklis 
– 7,5 proc. (2019 m. kaitos rodiklis 
–13,2 proc.).

Kompetencijų modelis, apimantis pagrindines ir lyderystės vadovavimo kompetencijas, yra integruotas 
į atrankos ir darbuotojų darbinės veiklos vadybos procesus.

2020 metais įdiegta darbuotojų darbinės veiklos valdymo sistema yra grindžiama siekiu skatinti 
darbuotojus siekti geriausių veiklos rezultatų ir stiprinti vertybėmis grindžiamas darbuotojų elgsenas, 
reguliariai planuojant ir vertinant darbuotojų veiklą Bendrovės veiklos kontekste.

Darbuotojų darbinės veiklos valdymo procesas yra pagrindinė priemonė, kurios pagrindu:

• formuojami darbuotojų darbinės veiklos tikslai ir vertinamas jų pasiekimo lygis; 

• kuriamos ir plėtojamos mokymo ugdymo programos, skirtos kompetencijų valdymui; 

• daromi sprendimai dėl darbuotojų veiklos įvertinimo; 

• vertinamas organizacijos potencialas ir modeliuojami organizacijos sprendimai dėl Bendrovės 
veiklos tęstinumo užtikrinimo.

Ši procesiniu valdymu grindžiama darbuotojų darbinės veiklos valdymo sistema, skatinanti vertybėmis 
grindžiamas elgsenas ir paskatą siekti geriausių veiklos rezultatų, yra taikoma 401 darbuotojui 
(vadovams, (vyr.) specialistams), taip pat yra parengta ir bus pradėta taikyti darbininkams nuo 2021 
metų.

Organizacijoje palaikomas ir skatinamas atviras, dalykiškas ir produktyvus bendravimas nuolat 
panaudojant vidinės komunikacijos kanalus ir užtikrinant aktualių temų komunikavimą:

Temos Priemonės

Įmonė, strategija, veiklos kryptys, paslaugos, 
kokybės politika, darbo tvarkos ir saugos darbe 
reikalavimai

Individualus pristatymas įdarbinimo metu, 
naujokų dienos, atvirų durų dienos įdomiausiuose 
Bendrovės objektuose

Tikslai ir grįžtamoji informacija apie veiklos 
rezultatus

Susirinkimai, naujienlaiškiai, straipsniai intranete, 
individualūs pokalbiai, ketvirčio rezultatų 
pristatymo ir aptarimo renginiai

Veiklos vykdymo reikalavimai ir vykdymo 
rezultatai bei koreguojantys ir prevenciniai 
veiksmai

Vidiniai mokymai, susirinkimai, naujienlaiškiai el. 
paštu ir intranete

Pasikeitimai organizacijoje – nauji darbuotojai, 
pareigų keitimas Naujienlaiškiai el. paštu ir intranete

Pasikeitimai įmonės struktūroje, valdyme Susirinkimai, naujienlaiškiai el. paštu ir intranete, 
individualūs pokalbiai

Vertybių stiprinimas, komandinės dvasios 
puoselėjimas 

Renginiai darbuotojams, šventės, apdovanojimai, 
mėnesio darbuotojo rinkimai, pažintiniai – 
mokomieji renginiai
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2020 darbuotojų įsitraukimo rodiklis 68 proc. – rodo organizacijos, vadovų ir darbuotojų, gebėjimą 
išlaikyti stabilią veiklą ir sutelktumą, dirbant tiek standartinėmis, tiek nestandartinėmis sąlygomis, 
sugebėjimą prisitaikyti, keistis, priimti pokyčius ir iššūkius, kurių netrūko praėjusiais metais. 2020 
Bendrovės darbuotojų įsitraukimo rodiklis yra aukštesnis lyginant jį su išorinių palyginamųjų normų 
rezultatais („Vilniaus vandenys“ – 68 proc., bendra rinka (Europa) – 66 proc., Lietuva – 61 proc.) ir 
nusileidžia tik vienai lyginamajai normai – aukštus rezultatus pasiekiančioms įmonėms (iš Fortune‘s 
Most Admired Companies sąrašo) – 73 proc.

DARBUOTOJŲ ĮSITRAUKIMAS

2020 m. vyko darbuotojų įsitraukimo tyrimas, kuriame dalyvavo 94 proc. Bendrovės darbuotojų. 

Tyrimo rezultatai parodė, kad Bendrovės darbuotojai jaučiasi įgalinti, turi reikiamus išteklius ir 
įgaliojimus dirbti, vertina kokybišką darbą, dėmesį klientams, turi galimybes mokytis ir tobulėti 
organizacijoje. Vienintelė sritis, kurią darbuotojai įvertino kaip reikalaujančią dėmesio, yra atlygis ir 
papildomos naudos, žemiausių vertinimų ši sritis sulaukia ir kitose kompanijose.

VV rezultatai  - 2018 m. VV rezultatai  - 2020 m.
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VV rezultatai  - 2018 m.

Bendra rinka (Europa) 2018 m.

Aukštus rezultatus pasiekiančios kompanijos 2018 m.

VV rezultatai  - 2020 m.

Bendra rinka (Europa) 2020 m.

Aukštus rezultatus pasiekiančios kompanijos 2020 m.

100

80

60

40

20

0

100

80

60

40

20

0

69 68 67 66
74 73

84 83

67 67
73 73

Teigiamų %

Darbuotojų įsitraukimas Darbuotojų įgalinimas

Darbuotojų įsitraukimo indeksas 
viršija Europos rodiklius ir artėja prie 
aukščiausius rezultatus pasiekiančių 
įmonių.

2020 m. darbuotojų įsitraukimo rodiklis 

68 %

Įsitraukimo rodiklio sumažėjimas 1 procentiniu punktu lyginant su 2018 m. atspindi bendrą rinkos 
tendenciją (2018 įsitraukimo rodikliai: bendra rinka (Europa) – 67 proc., Lietuva – 64 proc., aukštus 
rezultatus pasiekiančios įmonės (iš Fortune‘s Most Admired Companies sąrašo) – 74 proc. 

Remiantis įsitraukimo tyrimo rezultatais formuojami ir įgyvendinami veiksmų planai, skirti teigiamam 
pokyčiui srityse, kurios įsivertintos kaip stiprintinos.
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ĮDIEGTA IR VYKDOMA 2019-2020 M. 

Darbo užmokestis ir papildomos naudos
• Peržiūrėtas darbo užmokestis, pagrindinė atlygio dalis pakilo 920 darbuotojų; 

• Pareigybių matrica ir informacija apie Bendrovės atlygio rėžius yra nuolat prieinama visiems 
Bendrovės darbuotojams dokumentų valdymo sistemoje DocLogix;

• Parengtas vieningas ketvirtinės KAD tvarkos aprašas;

• Darbuotojams sukurta galimybė dalyvauti įvairiose veiklose, skatinant ir siekiant didesnio 
bendradarbiavimo tarp padalinių. Organizuojami bendri Užgavėnių pietūs, Vilniaus maratonas, 
Vilniaus krepšinio lygos renginiai, futbolo varžybos, baidarių žygis, augintinių diena biure, Kalėdų 
vakarėlis ir kt. (2020 m. laikinai sustabdyta dėl Covid-19 pandemijos);

• Įdiegta DDV sistema. Ja remiantis tiesioginis vadovas ir darbuotojas turi aptarti metinę 
darbuotojo darbinę veiklą ir tikslų pasiekimo lygį, apimant praėjusį apskaitinį laikotarpį, išsikelti 
metinius tikslus ir einamosios veiklos rodiklius ateinančiam apskaitiniam laikotarpiui, išryškinti 
reikalaujamas kompetencijas ir kompetencijų stiprinimo ir ugdymo poreikius.

Mokymai ir bendradarbiavimas
• Įdiegtas naujas Naujoko dienos formatas; 

• Atnaujintas ir į dabartinę DDV sistemą įdiegtas Sėkmingos darbo pradžios planas;

• Naujai prisijungiantiems kolegoms suformuotas Naujoko rinkinys; 

• Atsižvelgiant į kompetencijų ugdymo poreikius, sudarytas kasmetinis darbuotojų ugdymo 
planas; 

• Organizuojami mokymai darbuotojams (konfliktinių situacijų valdymo mokymai – 84 
darbuotojai, Webinaras Vadovavimo kompetencijų stiprinimui – 28 dalyviai, Laiko planavimo ir 
darbo organizavimo mokymai – 91 dalyvis.);

• Vidinės komunikacijos priemonės ir kanalai nukreipti į tai, kad darbuotojai ne tik jaustųsi 
vertinami, saugomi ir reikalingi, bet ir žinotų, koks yra jų vaidmuo siekiant įmonės tikslų. Vidinė 
komunikacija – įrankis organizacijos kultūrai puoselėti; 

• Bendrovės vertybėmis grindžiamos reikalaujamos elgsenos yra detalizuotai aprašytos ir 
integruotos į atrankos ir darbuotojų darbinės veiklos vadybos procesus ir taikomos tiek naujai 
įdarbinamiems, tiek esamiems darbuotojams.

Ištekliai / darbas, struktūra ir procesai
• Darbuotojams pagal poreikį suteiktos verslo mokėjimo kortelės;

• Užtikrinamas darbuotojų aprūpinimas tvarkingais darbo rūbais ir avalyne. Vykdomos 
konsultacijos, siūloma išbandyti priemones ir pareikšti savo nuomonę; 

• Apskaitos kontrolieriams padidintos degalų normos;
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• Atnaujinti darbo telefonai, planšetės. Pakeista daugiau nei 300 asmeninių kompiuterių. Įdiegta 
Tasker programa; 

• Siekiant pagerinti darbuotojų darbo sąlygas ir aplinką: atnaujinta darbo įranga, Bendrovės 
autoparkas, sutvarkytos vėdinimo sistemos, atlikti patalpų remontai ir t.t.;

• Darbuotojai nuolat informuojami apie Bendrovėje priimtus vidaus teisės aktus; 

• Etatų ir pareigybių poreikio stebėsena vykdoma ir valdoma per DDV sistemą;

• Nuotekų siurblinėse sumontuota 30 debitomačių, kurie prisideda prie operatyvesnio darbo 
organizavimo.  

UGDYMAS

Reikiamos darbuotojų kompetencijos – profesinės, pagrindinės, lyderystės ir vadovavimo – leidžia 
Bendrovei pasiekti aukščiausių veiklos rezultatų.

Bendrovė palaiko ugdymo procesą, sudarydama galimybes darbuotojams mokytis ir tobulėti per:

• darbo praktiką (pavyzdžiui, paskyrimas vadovauti kompleksiškam projektui, įtraukimas 
į nestandartinių situacijų sprendimus, sistemų diegimą, paskyrimą į kitos srities ir/arba 
aukštesnės atsakomybės pareigas ir pan.);

• dalyvavimą formaliuose vidaus ir išorės mokymuose;

• savarankiškai, panaudojant nuotolinio ir virtualaus mokymo priemones, įvairius informacijos 
šaltinius, leidinius, kt. 

Mokymų sritis Darbuotojų skaičius

Profesiniai neprivalomieji mokymai 244

Pagrindinių kompetencijų ugdymo mokymai 91

Lyderystės ir vadovavimo kompetencijų ugdymo mokymai 110

Iš viso: 445*

2020 metais mokymuose dalyvavo: 

* Mokymų dalyviais nurodomas bendras dalyvių skaičius, t. y. dalis darbuotojų mokymuose gali būti dalyvę daugiau nei vieną kartą.

Bendrovė savo veiklą grindžia profesionalumu, todėl tiek vidiniai, tiek išoriniai į darbą priimami žmonės 
turi turėti tinkamas profesines ir pagrindines kompetencijas, atvirumą nuolatiniam mokymuisi ir 
tobulėjimui ir, kai taikoma, atitinkamą sėkmingą praktinę patirtį.

Bendrovė vertina esamus darbuotojus ir skatina kompetencijų stiprinimą ir plėtrą bei karjeros 
tęstinumą Bendrovėje: jei atrankoje dalyvaujantys vidiniai ir išoriniai kandidatai vienodai atitinka 
nustatytus atrankos kriterijus, pirmenybė suteikiama vidiniam kandidatui.
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Atlygio už darbą kriterijai: 
• Bendrovės darbo užmokesčio biudžetas
• darbuotojo pareigybės lygis
• darbuotojo darbo rezultatai

Bendrovės darbuotojų pareigybėms taikoma dvinarė atlygio struktūra:

• pagrindinė atlyginimo dalis (PAD, t. y. bazinis atlyginimas), priklausanti nuo darbuotojo 
pareigybės lygio ir kompetencijos;

• kintanti atlyginimo dalis (KAD), priklausanti nuo objektyvių darbuotojo veiklos rezultatų.

ATLYGIO SISTEMA

Siekiant sėkmingos ir tvarios veiklos, Bendrovė turi būti pajėgi nuolat pritraukti ir išlaikyti veiklos 
poreikiams adekvačius išteklius – reikiamą darbuotojų skaičių ir būtinas jų kompetencijas. Būtent tai 
leidžia Bendrovei efektyviai vykdyti veiklą, užtikrinant prognozuojamus, reikiamus ir tvarius veiklos 
rezultatus.

Todėl Bendrovė diegia ir palaiko atlygio sistemą, atitinkančią išorinio konkurencingumo ir vidinio 
teisingumo principus, susietą su darbuotojų darbinės veiklos valdymo sistema, skatinančią siekti 
geriausių veiklos rezultatų bei ugdyti reikiamas kompetencijas.

Per 2020 metus 29 darbuotojai 
padarė vidinę karjerą: 22 darbuotojai 
keitė pareigas, prisiimdami didesnę 
atsakomybę (vertikali karjera*), o 7 
darbuotojai padarė horizontalią karjerą**

* Vertikali karjera – praktika grįstas mokymasis, patirties kaupimas, įgūdžių stiprinimas, kai darbuotojas turi galimybę išmokti naujų 
operacijų, įgyti naujų žinių, patirties savo ar kituose funkciniuose padaliniuose;

** Horizontali karjera – galimybė tobulėti per trumpalaikę ar ilgalaikę darbo praktiką, taip tikintis didesnės materialinės naudos ateityje.
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Darbuotojų atlygio paketas susideda:

Atlygio struktūra

Pagrindinė atlygio dalis (PAD) Kintama atlygio dalis (KAD) Papildomos naudos

Darbuotojų pagrindinės atlygio 
dalies nustatymo ir peržiūros 
tvarkos aprašas

Darbuotojų metinės kintamos 
atlygio dalies taikymo, skaičiavimo 
ir mokėjimo tvarkos aprašas

Bendrovės darbuotojų ketvirtinės 
kintamos atlygio dalies taikymo, 
skaičiavimo ir mokėjimo tvarkos 
aprašas 

Papildomų naudų teikimo 
darbuotojams tvarkos aprašas: 
Išmokos; papildomos apmokamos 
atostogų dienos; kitos papildomos 
naudos; kiti pasiūlymai 
darbuotojams

Pagrindinė atlygio dalis (PAD) peržiūrima vieną kartą metuose. PAD peržiūros rezultatai priklauso nuo 
finansinių Bendrovės galimybių, individualių darbuotojo darbinės veiklos rezultatų, darbuotojo atlygio 
vietos jo pareigybės atlygio rėžyje.

Proc. nuo metinio  
atlyginimo

Proc. nuo ketvirčio 
atlyginimo

KAD dydis Už Bendrovės tikslų 
įvykdymą

Už individualių 
metinių tikslų 

įvykdymą

Už individualių 
ketvirčio veiklos 
tikslų įvykdymą

Tarnybų direktoriai 20 10

Departamentų ir skyrių, pavaldžių 
generaliniam direktoriui vadovai, 
vadovas – vyriausiasis buhalteris

10 10

Vidurinio lygmens vadovai 5 10

(Vyresnieji) specialistai 10

Darbininkai 10

Bendrovės mokama kintama atlygio dalis (KAD)
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Bendrovėje galioja Kolektyvinė sutartis, kuri pasirašyta darbdavio ir profsąjungos pirmininko 2017 m. 
gruodžio 17 d. ir įsigaliojo nuo 2018 m. sausio 1 d. Darbdavys 2020 m. pradėjo  jos peržiūrą, pateikė 
pasiūlymus sutarties pakeitimui. Derybos dėl sutarties su veikiančia profsąjunga bus inicijuotos 
2021 metais. Kolektyvinės sutarties tikslas – užtikrinti tinkamą abipusę teisių ir pareigų pusiausvyrą, 
sukonkretinti valstybės nustatytas teisės normas, skatinti vertybėmis grįstą darbuotojų elgesį, išlaikyti 
geriausius darbuotojus, skatinant papildomomis naudomis.

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų kategorijas

Pareigybės 
pavadinimas

Darbuotojų 
skaičius 

2018-12-31

Vidutinis 
darbo 

užmokestis
2017 m.*

Darbuotojų 
skaičius

2018-12-31

Vidutinis 
darbo 

užmokestis
2018 m.*

Darbuotojų 
skaičius

2019-12-31

Vidutinis 
darbo 

užmokestis
2019 m.

Administracijos 
vadovai 4 5 907 5 5 775 5 6669

Vidurinio lygmens 
vadovai 38 2 863 37 3 166 38 3584

Vyresnieji 
specialistai 58 2 043 77 2 191 80 2327

Specialistai 254 1 335 260 1 463 265 1612

Darbininkai 304 1 023 310 1 168 307 1300

Administracijos vadovai – generalinis direktorius ir tarnybų direktoriai.
Vidurinio lygmens vadovai – tai Bendrovės departamentų, skyrių ir grupių vadovai.
Vyresnieji specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro aukštos kvalifikacijos darbuotojai, puikiai išmanantys savo darbo specifiką ir 
turintys priskirtą darbuotojų (specialistų ar darbininkų) grupę.
Specialistai – darbuotojų kategorija, kurią sudaro gerai žinantys savo veiklą, sritį darbuotojai, esantys kurios nors specialybės atstovai.
Darbininkai – darbuotojų kategorija, vykdanti kitų nurodytus darbus, priimanti sprendimus tik dėl savo atliekamo darbo.

Generaliniam direktoriui nuo 2019 m. sausio 1 d. (po mokesčių reformos) mokama 5 414 eurų per 
mėnesį pastovi atlyginimo dalis, neatskaičius mokesčių. Taip pat generaliniam direktoriui mokama 50 
proc. kintamoji mėnesio darbo užmokesčio dalis nuo pastovios dalies, kuri priklauso nuo patvirtintų 
metinių įmonės tikslų įgyvendinimo ir kuri nustatoma metams į priekį, patvirtinus finansinių ataskaitų 
rinkinius už praėjusius ataskaitinius metus.

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
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Sutartyje darbuotojams numatytos įvairios išmokos, apmokamos papildomos atostogų dienos ir 
panašios naudos:

• Per 2020 metus 69 darbuotojams buvo 
skirtos išmokos pagal Kolektyvinę sutartį, 
kurių bendra suma siekė 34 623 eurus. 

• Per 2020 metus papildomomis 
apmokamomis atostogomis pasinaudojo 
628 darbuotojai, buvo suteiktos 1 242 
poilsio dienos.

DARBO TARYBA

Įgyvendinant Darbo kodekso reikalavimus, nuo 2018 metų vasario Bendrovėje veikia Darbo taryba, 
kurią sudaro 11 narių. 2020 metais Darbo taryba 5 kartus rinkosi į posėdžius darbuotojams svarbių 
klausimų aptarimui, taip pat 2 kartus susitiko su darbdavio atstovais.
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Darbuotojų
sauga ir
sveikata 
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Diegiant vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą, iš kiekvieno Bendrovės darbuotojo tikimasi atsakingo 
požiūrio į savo darbą, aplinką ir priemones. Didžiausias prioritetas tenka darbuotojų saugai ir sveikatai, 
nes tik laikantis visų saugumo reikalavimų kuriama saugi bei sveika darbo aplinka. 

„Vilniaus vandenys“ nuosekliai vertina galimas rizikas susijusias su darbuotojų sveikatos išsaugojimu, 
saugaus darbo užtikrinimu, nuolat rūpinasi sveikatą ir gerovę skatinančiomis priemonėmis. 

Investuoja į darbuotojų apsaugos priemones, gaisrinės saugos valdymo sistemą, tokiu būdu 
puoselėdama saugią darbo aplinką. 

Bendrovėje skatinamas kiekvieno darbuotojo atsakingas elgesys darbe, užtikrinantis saugų darbą.

Siekiant užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas jų darbo vietose, užkirsti kelią su darbu 
susijusioms darbuotojų traumoms bei profesiniams susirgimams ir suformuoti Bendrovėje visuotinę 
saugios ir sveikos aplinkos puoselėjimo kultūrą, įpareigojančią kiekvieną darbuotoją to siekti ir prie 
to prisidėti, Bendrovėje ir toliau įgyvendinama darbuotojų saugos ir sveikatos nulinės tolerancijos 
nelaimingiems atsitikimams darbe, politika. 

DSS POLITIKA SKIRTA:
• užtikrinti darbuotojams saugias ir sveikas 

darbo sąlygas jų darbo vietose

• užkirsti kelią su darbu susijusioms 
darbuotojų traumoms bei profesiniams 
susirgimams

• siekti, kad darbuotojų saugos ir sveikatos 
kultūra būtų kiekvieno darbuotojo darbo 
dalimi.

Saugumą 
užtikrinanti 
sistema ir 
saugumo 
kultūra

Patikimi 
rangovai 
ir verslo 
partneriai

Saugūs 
inžineriniai 
sprendimai 
ir saugios 
paslaugos

0 NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE TOLERAVIMO POLITIKA

0 TOLERANCIJOS POLITIKOS TAIKYMAS
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Nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijai Bendrovėje taikomos šios priemonės: 

• Reguliariai atliekamas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas;  

• Darbuotojams organizuojami darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės bei civilinės saugos 
mokymai. Periodiškai tikrinamos darbuotojų profesinės ir darbuotojų saugos ir sveikatos 
žinios.  Naujai priimtiems darbuotojams (ir administracijos, ir gamybininkams) vykdomi 
interaktyvūs Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai; 

• Darbuotojai nemokamai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis;   

• Periodiškai tikrinama darbuotojų sveikata;

• Darbuotojai Bendrovės lėšomis skiepijami nuo erkinio encefalito, stabligės ir difterijos, gripo. 
Darbuotojų patogumui į Bendrovę kviečiami gydytojai, kurie vietoje atlieka šias procedūras; 

• Vykdoma nuolatinė darbų organizavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų laikymosi 
prevencinė akcija „Dirbame saugiai“;

• Vykdomi vidiniai DSS patikrinimai objektuose (90 proc. trūkumų pašalinama nedelsiant), 
darbuotojų blaivumas bei kaip darbuotojai ir Rangovai laikosi DSS reikalavimų darbo vietose;

• Vykdomi DSS priemonių pirkimai. 

2020 m. įvykus nelaimingam atsitikimui po trijų Bendrovės darbuotojų žūties buvo parengtas 
Darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) papildomų rizikų valdymo priemonių planas. Visos plane 
numatytos priemonės įgyvendintos:

• atlikta rizikų valdymo analizė Bendrovės procesuose: peržiūrėti  ir  identifikuoti Bendrovės 
procesai (33), kuriuose vykdoma veikla susijusi su nelaimingo atsitikimo / žūties rizika; 
įvertintos rizikos atsiradimo, jos pašalinimo ar sumažinimo galimybės kiekvienoje veikloje, 
nustatyti Bendrovės procesai (tvarkos aprašai), kuriuose reikalingi pakeitimai, siekiant valdyti 
nelaimingo atsitikimo / žūties riziką, atlikti pakeitimai;

• sukurtas „Grėsmių registras“, kuris suteikia galimybę patiems darbuotojams užfiksuoti grėsmes 
ir užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams darbe. Besinaudodami šiuo įrankiu Bendrovės 
darbuotojai gali pranešti apie bet kokią grėsmę savo darbo aplinkoje ir inicijuoti pokyčius;

• patvirtinta Bendrovės darbuotojų saugos ir sveikatos nulinės tolerancijos nelaimingiems 
atsitikimams darbe politika; 

• papildomai supažindinti ir instruktuoti darbuotojai, vykdantys pavojingus darbus; 

• vyko Vandentiekio ir nuotekų tinklų skyriaus darbuotojų (69) neeilinis peratestavimas DSS 
klausimais (teorijos ir praktikos);

• atnaujintas Priemonių (saugos, gelbėjimo ir kt. priemonių) sąrašas, sudarytas bazinis saugos 
ir gelbėjimo priemonių transporto priemonėse (automobiliuose, mikroautobusuose, 
priekabose) / brigadose komplektacijos sąrašas;

• įsigyta papildomų priemonių (dujų analizatoriai, saugos diržai, gelbėjimo virvės) ir įvertintas 
poreikis 2021 m. įsigyti papildomų priemonių;

• atliktas papildomas darbo vietų profesinės rizikos vertinimas: UAB „SDG“ atliko fizinių veiksnių 
tyrimą „Darbas šuliniuose“ – įvertino darbuotojų, dirbančių  šuliniuose / kamerose, profesinės 
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rizikos įvertinimą ir patvirtino, kad Bendrovės profesinės rizikos vertinimas buvo tinkamas;

• atnaujintas pareigybių, kurioms reikalingas mokymas ir atestavimas darbuotojų saugos ir 
sveikatos, gaisrinės ir civilinės saugos klausimais, sąrašas;

• pradėtos rengti aiškesnės DSS instrukcijos ir komunikacija: darbo vietose atnaujinami plakatai, 
brigadų automobiliuose – suprantamesnės / aiškesnės instrukcijos su vaizdine medžiaga 
(svarbiausi procesai, susiję su darbuotojų  sauga ir sveikata bus pateikti vizualizacijomis).

Privalomiesiems darbuotojų saugos ir sveikatos mokymams, instruktažams, pratyboms bendrai 
Bendrovė skyrė mažiausiai 100 000 darbo valandų per metus. Vieno darbuotojo saugumui užtikrinti 
skiriama beveik 600 eurų per metus, o klausydamas darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažų, 
įsisavindamas žinias mokymų ir pratybų metu jis praleidžia daugiau nei 250 valandų.

Mokymai Darbuotojų, dalyvavusių mokymuose, skaičius

2020 m. 2019 m. 2018 m.

1 Naujų darbuotojų interaktyvūs DSS 
mokymas 42 95 123

2 Privalomieji mokymai / periodinis žinių 
tikrinimas (išorėje) 568 544 439

3 Privalomieji mokymai (Bendrovės viduje) 709 775 788

4 Periodinis žinių tikrinimas (Bendrovės 
viduje) 173 81 169

Iš viso: 1 492 1 495 1 519

Ypatingas dėmesys skiriamas pavojingų darbų ir darbų pavojingose zonose organizavimui bei darbų 
vykdymo kontrolei, kai paslaugas „Vilniaus vandenims“ teikia rangovai. Tokių darbų apimtys kasmet 
auga, todėl Bendrovė tam skiria daug dėmesio. 

„Vilniaus vandenys“ nuolat dirba ir su savo partneriais, su kuriais pasirašo rangos darbų sutartis ir 
apsibrėžia tarpusavio saugos darbe atsakomybių ribas.

Privalomųjų mokymų statistika

Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktų statistika 

Metai Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktų skaičius su rangovais

2020 70

2019 82

2018 50

Bendrovėje tiriami visi įvykę incidentai ir nelaimingi atsitikimai darbe bei pakeliui į darbą ir iš darbo.
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Po įvykusios skaudžios nelaimės (2020-07-21 žuvo 3 Bendrovės darbuotojai) Bendrovėje buvo atliktas 
tyrimas /apklausa „DSS kultūros puoselėjimas Bendrovėje“.

SAUGI APLINKA, 
DARBO VIETA

Kaip padidinti darbuotojų įsitraukimą 
gerinant jų pačių, kolegų darbo 

sąlygas / aplinką?

DU, 
MOTYVACIJA

Kaip skatinti / drausminti 
Darbuotojus už reikalavimų 

laikymąsi / nesilaikymą?

SVEIKAS 
DARBUOTOJAS

Kaip užtikrinti reikalavimų žinojimą / 
laikymąsi Bendrovėje?

SAUGUS DARBAS, 
DARBO PROCESAI

Kokiais būdais / įrankiais / veiksmais / 
priemonėmis siūlytumėte užtikrinti, 

kad saugus darbas būtų neatskiriama 
kokybiško darbo dalis ?

DSS kultūros puoselėjimas Bendrovėje

Nelaimingų atsitikimų 
paskirstymas pagal jų 

pasekmes

2020 m. 2019 m. 2018 m.

Įvykis 
darbe NA* Įvykis 

darbe NA* Įvykis 
darbe NA*

Lengvi 1 2 1 3 3
Sunkūs 1 1  
Mirtini 3   
Iš viso: 5 2 2 3 3
Bendras 5 4 6

Nelaimingų atsitikimų statistika
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Numatytos pagrindines kryptys DSS gerinimui:

• Sugriežtintas dėmesys pavojingiems darbams, jų kontrolei;

• Mokymo bazės plėtra, mokymų medžiagos atnaujinimas;

• Apsaugos, darbo, gaisrinės priemonių užtikrinimas, pratybos, praktiniai mokymai;

• Aktyvi komunikacija DSS klausimais.

 

2020 m. daug dėmesio skirta priemonėms, užtikrinančioms COVID-19 plitimą Bendrovėje: 

• Vieningų priemonių ir veiksmų koordinavimo užtikrinimas;

• Darbuotojų aprūpinimas asmeninėmis apsaugos ir dezinfekavimo priemonėmis;

• Komunikavimas ir švietimas;

• Vidaus teisės aktų – atmintinių parengimas;

• Dezinfekavimo paslaugos licencijavimas (suformuota Dezinfekavimo komanda Bendrovėje). 
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Akcijos
ir kapitalo
valdymas
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2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 4 222 824 paprastosios akcijos, kurių vienos 
nominali vertė 28,96 euro. 

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo pilnai apmokėtas. Bendrovė neturėjo įsigijusi 
savų akcijų.

Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė atitiktų išorinius kapitalo reikalavimus 
ir palaikytų atitinkamus kapitalo rodiklius, siekiant palaikyti savo verslą ir maksimizuoti akcininkams 
teikiamą naudą.

Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgiant į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal 
savo veiklos rizikos ypatybes. Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Bendrovė gali išleisti 
naujų akcijų, pakeisti dividendų išmokėjimą akcininkams, grąžinti kapitalą akcininkams. 

Dividendų politika yra vienas iš kapitalo rizikos valdymo įrankių. Vadovaujantis šia politika Bendrovė 
dividendų skyrimą planuoja įvertindama nuosavo kapitalo grąžos lygį bei uždirbtą grynąjį pelną.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Bendrovės nuosavas kapitalas 
sudarytų ne mažiau negu 50 proc. jos akcinio kapitalo. Bendrovė tenkina Lietuvos Respublikos akcinių 
Bendrovių įstatymo reikalavimus nuosavam kapitalui. Nėra jokių kitų išoriškai nustatytų reikalavimų 
Bendrovės kapitalui.

Bendrovė vertina kapitalą naudodama nuosavo kapitalo koncentracijos koeficientą, kuris 
apskaičiuojamas kaip nuosavo kapitalo ir bendrojo Bendrovės turto (eliminavus gautus avansus) 
santykis. Nuosavą kapitalą sudaro paprastosios akcijos, rezervai, nepaskirstytas pelnas ar sukaupti 
nuostoliai. Bendrovės vadovybė siekia, kad šis koeficientas būtų ne mažesnis, nei 40 procentų.

Bendrovės akcininkai 
2020-12-31 2019-12-31

Turimų akcijų 
skaičius

Nuosavybės 
dalis, proc.

Turimų akcijų 
skaičius

Nuosavybės 
dalis, proc.

Vilniaus m. savivaldybė 3.974.484 94,12 3.870.339 94,31

Vilniaus raj. savivaldybė 109.007 2,58 94.170 2,30

Švenčionių raj. savivaldybė 83.450 1,98 83.450 2,03

Šalčininkų raj. savivaldybė 55.883 1,32 55.883 1,36

4.222.824 100,00 4.103.842 100,00
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Svarbiausi
2020 m.
įvykiai 
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2020 m. sausio mėn. 
Pasirašytos 4 finansavimo sutartys pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 
programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 
kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“. Bendra investicijų suma pagal 
pasirašytas sutartis – 5 907 tūkst. eurų, priemonės įgyvendinimui suteikiama VIPA paskolų suma – 3 
543 tūkst. eurų. Paskolos suteiktos su fiksuota 2 proc. metine palūkanų norma, paskolų grąžinimo 
terminas – 240 mėn. nuo paskolų sutarties įsigaliojimo dienos.

2020 m. sausio 21 d.
Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 144 655,20 Eur Vilniaus miesto savivaldybės perduodamu 
turtiniu įnašu.

2020 m. vasario 1 d. 
Įsigaliojo Valstybinė energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gruodžio 30 d. vienašališkai nustatytos 
perskaičiuotos bazinės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos (vidutiniškai 
didesnės 17 procentų) klientams Vilniuje, Vilniaus rajone, Šalčininkuose ir Švenčionyse.

2020 m. vasario 1 d.
Individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje 
pasikeitė vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį 
(2,32 kub. metro).

2020 m. kovo 3 d.
Pabaigti Naujosios Vilnios vandenvietės modernizavimo darbai. Iš viso į projektą investuota apie 2,7 
mln. eurų.

2020 m. kovo 3 d.
Lietuvoje dėl koronaviruso plitimo grėsmės paskelbus ekstremalią situaciją, Bendrovėje parengtas 
ir patvirtintas koronaviruso infekcijos (COVID-19) prevencinių priemonių planas. Remiantis juo ir 
vyriausybės rekomendacijomis, Bendrovėje užtikrintos visos būtinos higienos sąlygos, pagal galimybes 
skatinamas darbas nuotoliniu būdu, darbuotojai nuolat informuojami apie besikeičiančią situaciją dėl 
koronaviruso.  

2020 m. kovo 13 d.
Dėl koronaviruso plitimo grėsmės, siekiant išvengti artimų kontaktų tarp žmonių ir stengiantis 
apsaugoti klientų, darbuotojų bei jų artimųjų sveikatą, Bendrovė paskelbė, kad nuo 2020 m. kovo 16 
d. stabdo visų Klientų aptarnavimo skyrių darbą ir klientus aptarnaus tik nuotoliniu būdu – telefonu ir 
el. paštu.
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2020 m. kovo 16 d.
Šalyje įvedus karantiną ir siekiant palengvinti gyventojų finansinę naštą dėl jo metu patiriamų 
nepatogumų, Bendrovė paskelbė apie mokėjimų už jos suteiktas paslaugas atidėjimo galimybę 
klientams, kurie bus finansiškai paveikti COVID-19 karantino (neteko darbo, ėjo nemokamų atostogų, 
prastovų ne dėl darbuotojo kaltės ar negalėjo užsiimti individualia veikla ir dėl to negavo pajamų).

2020 m. kovo 25 d.
Pakeisti Bendrovės įstatai nustatant vidaus audito skyriaus tiesioginį pavaldumą Bendrovės valdybai. 

2020 m. balandžio 30 d.
Šnipiškių pietinėje dalyje užbaigti naujų vandentiekio ir nuotekų tinklų tiesimo darbai. Įgyvendinus šį 
infrastruktūros plėtros projektą, nutiesta daugiau kaip 1,6 km vandentiekio tinklų ir 2,6 km nuotekų 
tinklų ir sudarytos galimybės daugiau nei 400 namų ūkių jungtis prie centralizuotų vandentiekio ir 
nuotekų tinklų. 

2020 m. gegužės 13 d.
Atnaujinta privačių ir verslo klientų savitarnos svetainė. Pakeitimai atlikti atsižvelgiant į klientų poreikius 
ir geriausias interneto vartotojų naudojimosi praktikas. 

2020 m. gegužės 15 d.
Atsižvelgiant į naujausias technologines tendencijas, partnerių ir pačių Bendrovės darbuotojų 
pasiūlymus, Bendrovė atnaujino savo Techninę politiką. Ši politika skirta Bendrovės darbuotojams, 
projektuotojams ir statytojams planuojant vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą, rengiant technologinių 
objektų naujos statybos, rekonstravimo bei eksploatavimo bendruosius techninius reikalavimus, 
klientų prijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų reikalavimus.  

2020 m. gegužės 21 d.
Sostinės Naujininkų rajone užbaigtas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektas. Nutiesta beveik 
7 km vandentiekio tinklų ir 7,4 km nuotekų tinklų bei papildomai pastatyta nuotekų siurblinė. Nauja 
infrastruktūra galės naudotis daugiau nei 350 namų ūkių šiame rajone.

 

2020 m. gegužės 27 d.
Paskelbti kvartalinių tinklų plėtros finansavimo paraiškų reitingavimo rezultatai. Siekiant kuo efektyviau 
panaudoti investicijas, pateiktos paraiškos buvo vertinamos ir reitinguojamos, taikant viešai paskelbtą 
reitingavimo formulę.
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2020 m. birželio 4 d.
Pasirašyta rangos darbų sutartis su rangovu UAB „Eigesa“, kuris atliks Žemųjų Panerių vandenvietės 
modernizavimo darbus. Sutarties darbų vertė siekia 2,4 mln. eurų. 

2020 m. birželio 4 d.
Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 543 318,56 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės perduodamu 
turtiniu įnašu. 

2020 m. birželio 11 d.
„Vilniaus vandenys“ pradėjo siūlyti visas tinklų įrengimo ir prijungimo prie centralizuotų vandentiekio 
ir nuotekų šalinimo tinklų paslaugas „iš vienų rankų“ bei suteikė galimybę paslaugomis naudotis iškart, 
o už jas atsiskaityti dalimis.

2020 m. birželio 11 d.
Vilniaus miesto viešosiose erdvėse atidarytas stacionarių vandens gertuvių sezonas ir pradėta intensyvi 
šių gertuvių plėtra mieste.  

2020 m. liepos 2 d.
Bendrovės interneto svetainėje paskelbtas interaktyvus žemėlapis su pažymėtomis miesto vietomis, 
kur galima nemokamai atsigaivinti prisipylus vandens į savo gertuves. 

2020 m. liepos 7 d.
Paskelbtas galutinis 2021 m. kvartalinės tinklų plėtros finansuojamų objektų sąrašas. Iki nustatyto 
termino reikalavimus įvykdė visi 3 išreitinguoti pareiškėjai. Su jais „Vilniaus vandenys“ pasirašė sutartis 
projektų įgyvendinimui 2021 m. 

2020 m. liepos 10 d.
Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 2 183 381,28 Eur, Vilniaus miesto savivaldybės perduodamu 
turtiniu įnašu. 

2020 m. liepos 14 d.
Užbaigtas dar vienas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros projektas – Kairėnuose nutiesta beveik 7,6 
km vandentiekio tinklų ir 6 km nuotekų tinklų bei papildomai pastatytos 5 nuotekų siurblinės. Nauja 
infrastruktūra galės naudotis daugiau nei 200 namų ūkių gyventojų.
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2020 m. liepos 17 d.
Skirtingose Vilniaus miesto vietose įrengtose geriamojo vandens gertuvėse sumontuoti nuotolinio 
nuskaitymo skaitikliai, leidžiantys mobiliajame telefone stebėti vandens suvartojimą bei indėlį į 
švaresnę aplinką, neperkant vandens plastikiniuose buteliuose.

2020 m. liepos 21 d.
Nemenčinėje, Tuščiaulių kaime, vykdydami planinius remonto darbus, žuvo trys Bendrovės darbuotojai. 

2020 m. rugpjūčio 10 d.
Pasirašius rekonstrukcijos rangos sutartį, oficialiai pradėti didžiausios šalyje ir vienintelės Vilniaus 
mieste Nuotekų valyklos rekonstrukcijos darbai. Planuojama darbų trukmė – treji metai, o Bendrovės 
investicijos į Nuotekų valyklos atnaujinimą I etapu sieks 33,4 mln. Eur, o investavus II etapu į papildomus 
valdymo įrenginius visos investicijos kartu sieks beveik 44 milijonus eurų.  

2020 m. rugpjūčio 17 d.
Atidarytas naujas Bendrovės kanalas Facebook platformoje „Neterštukas“, kuriame gamta 
besirūpinantys gyventojai ar jų bendruomenės skatinami pranešti apie aptiktą vandens taršą ar kitas 
ekologines nelaimes.

2020 m. rugsėjo 3 d.
Dalyje Vilniaus miesto savivaldybei priklausančių mokyklų įrengtos stacionarios vandens kolonėlės – 
gertuvės. Iki 2021 m. pabaigos gertuvės bus įrengtos  visose Vilniaus miesto savivaldybei priklausančiose 
mokyklose. Bendra projekto vertė – daugiau nei 250 000 eurų. 

2020 m. rugsėjo 3 d.
Pradėjo veikti bendras Vilniaus miesto savivaldybės klientų aptarnavimo centras. „Vilniaus vandenys“ 
savo klientus konsultuoja visomis temomis ir teikia visas paslaugas, kurias teikia ir Spaudos g. 8-1 
įsikūrusiame klientų aptarnavimo centre. 

2020 m. spalio 20 d.
Bendrovė su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) pasirašė 
projekto „Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“ finansavimo sutartį Nr. 
05.3.2-APVA-V-013-04-0010. Projektui Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 6 
d. įsakymu Nr. D1-601  buvo skirta negrąžinamoji subsidija pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos 
(Sanglaudos) fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“, kita projekto dalis  finansuojama UAB „Vilniaus vandenys“ 
nuosavomis lėšomis ir gautos paskolos lėšomis.
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2020 m. lapkričio 4 d.
Vilniaus mieste ir rajone įsigaliojus lokaliam karantinui, siekiant išvengti artimų kontaktų tarp žmonių 
ir stengiantis apsaugoti klientų, darbuotojų bei jų artimųjų sveikatą, Bendrovė nuo 2020 m. lapkričio 4 
d. sustabdė visų Klientų aptarnavimo skyrių darbą ir klientus aptarnavo tik nuotoliniu būdu – telefonu 
ir el. paštu.

2020 m. lapkričio 13 d.
Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas 429 679,52 Eur, Vilniaus rajono savivaldybės perduodamu 
turtiniu įnašu. 

2020 m. lapkričio 25 d.
Valdyba patvirtino naują Bendrovės viziją.

2020 m. gruodžio 22 d.
Bendrovė atnaujino savo automobilių parką – jį papildė pirmaisiais 100 proc. elektra varomais 
automobiliais.

 

2020 m. gruodžio 22 d.
Pradėtos rinkti gyventojų paraiškos gauti finansavimui gyvenamųjų kvartalų prijungimui prie 
vandentiekio ir nuotekų tinklų 2022 metais. Tai jau ketvirti metai iš eilės, kuomet tinklų plėtros projektų 
įgyvendinimui Bendrovė skiria savo nuosavas lėšas.

2020 m. gruodžio 29 d.
Pasirašyta projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus 
aglomeracijoje“ finansavimo sutartis pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas 
prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“. Bendra investicijų 
suma pagal pasirašytą sutartį – 8 687 tūkst. eurų: 2 511 tūkst. eurų. grąžinamoji subsidija projektui 
„Nuotekų surinkimo tinklų plėtra Vilniaus aglomeracijoje“ bei priemonės įgyvendinimui suteikiama 
VIPA paskolų suma – 6 176 tūkst. eurų. Paskolos suteiktos su fiksuota 2 proc. metine palūkanų norma, 
paskolų grąžinimo terminas – 240 mėn. nuo paskolų sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto veiklų  
įgyvendinimo data 2022 m. gruodžio 29 d.
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Svarbiausi įvykiai 
ataskaitiniam laikotarpiui 
pasibaigus 
2021 m. vasario 1 d.
Individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams Bendrovės aptarnaujamoje teritorijoje 
pasikeitė vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui per mėnesį 
(2,44 kub. metro).

2021 m. vasario 8 d.
Pasiektas susitarimas tarp Vyriausybės, Aplinkos ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės ir „Vilniaus 
vandenų“ skirti Vilniaus nuotekų valyklos rekonstrukcijai prioritetinį dėmesį ir dėti maksimalias 
pastangas, kad rekonstrukcijos projektas būtų įgyvendintas sklandžiai ir pabaigtas laiku – t. y. laikantis 
griežtų terminų, siejamų ir su šalies įsipareigojimais Europos Sąjungai.

2021 m. vasario 8 d.
Socialiniame tinkle „Facebook“ sukurtas oficialus Bendrovės profilis – dar vienas komunikavimo su 
klientais kanalas. 

2021 m. vasario 18 d.
Pasirašyta Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcijos sutartis, pagal kurią investicijos į Švenčionių 
nuotekų valyklos atnaujinimą siekia 3,2 mln. eurų. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis 
finansuojama 80 proc. projekto vertės.

2021 m. vasario 18 d. 
Bendrovė iniciavo Kolektyvinės sutarties, kuri pasirašyta su profsąjungos pirmininku ir darbdaviu 
2017 m. gruodžio mėn. 17 d ir įsigaliojo nuo 2018 01 01, peržiūrą. Šiuo metu vyksta derybos, kurias 
planuojama užbaigti 2021 m. balandžio 30 d.

2021 m. vasario 18 d. 
Bendrovės valdyba pritarė daliniam Maironio g. 12 objektų pardavimui. Nustatyta pardavimo kainą 
– 1.465.000 Eur, kuri yra UAB „Newsec advisers LT“ atliktos Nekilnojamojo turto pardavimo studijos 
siūloma pradinė aukciono kaina.
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2021 m. vasario 18 d. 
Bendrovė tapo Lietuvos atsakingo verslo asociacijos (LAVA) nare.

2021 m. vasaris 
Bendrovė gavo tarptautinių bankų pasiūlymus dėl 43,6 mln. Eur paskolos gavimo 2020-2022 m. Veiklos 
ir plėtros plane numatytų investicijų įgyvendinimui. Tikimasi 2021 m. I pusmetį, pasibaigus deryboms 
su bankais, pasirašyti sutartį dėl paskolos.

2021 m. kovo 1d. 
Siekiant didesnio veiklos efektyvumo, keičiama Bendrovės organizacinė struktūra. Klientų aptarnavimo 
tarnybos Apskaitų valdymo departamente įsteigiamas Nuotekų kontrolės skyrius. Veiklos organizavimo 
tarnyboje (VOT) bus sutelkta veikla, siejama su aplinkosauginės srities reguliavimu ir atitikties 
valdymu. Logistikos ir turto priežiūros skyriuje suformuota Tiekimo grupė. Veiklos planavimo ir finansų 
tarnyboje (VPFT) Strateginių projektų ir procesų valdymo skyriuje suformuota Veiklos efektyvumo ir 
rizikų valdymo grupė. Valdymo apskaitos skyrius pervadinamas Finansų kontrolės skyriumi. Strateginio 
planavimo ir investicijų skyrius pervadinamas Strateginio planavimo ir kontrolės skyriumi. Generalinio 
direktoriaus Patarėjo korupcijos ir kitų grėsmių prevencijos klausimais pareigybė keičiama į Patarėjo 
Bendrovės veiklos valdymo klausimais pareigybę.

2021 m. kovas 
Bendrovei Europos investicijų bankas (EIB) suteikė iki 50 mln. Eur siekiantį kreditą, skirtą infrastruktūros 
atnaujinimui. 20 metų trukmės EIB kredito lėšomis pirmiausia ketinama plėsti ir atnaujinti vandentiekio 
ir nuotekų tinklus, modernizuoti Vilniaus miesto ir Švenčionių nuotekų valyklas, pagerinti paslaugų 
prieinamumą Vilniaus, Švenčionių, Šalčininkų bei Vilniaus rajono savivaldybių bendruomenėms. 

2021 m. kovo 15 d. 
Bendrovė atnaujino nuotekų išvežimo paslaugą privatiems asmenims Vilniaus mieste ir artimiausiose 
Vilniaus gyvenvietėse. Šia paslauga galės pasinaudoti ne tik Bendrovės klientai, tačiau ir gyventojai, 
neturintys jokių sutartinių įsipareigojimų su Bendrove. 

2021 m. kovo 22 d. 
Bendrovė pristatė interaktyvų vandenviečių žemėlapį, kuriame galima pasitikrinti Bendrovės tiekiamo 
vandens kokybę. Interaktyviame vandens kokybės žemėlapyje, kurį galima rasti Bendrovės tinklalapyje, 
kiekvienas vartotojas pagal savo adresą gali matyti, iš kurios vandenvietės jam yra tiekiamas vanduo ir 
kokie yra jo mikrobiologiniai, cheminiai ir jutiminiai parametrai.
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Rekvizitai ir
kontaktinai
duomenys 

Bendrovės pavadinimas Uždaroji akcinė Bendrovė „Vilniaus vandenys“ 

Teisinė forma Uždaroji akcinė Bendrovė

Įregistravimo data 1991 m. kovo 27 d.

Registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras

Įmonės kodas 120545849

Buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-01517, Vilnius, Lietuva

Telefonas 19118, 1889

Elektroninis paštas Info@vv.lt

Interneto svetainės adresas www.vv.lt
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Klientų
aptarnavimo 
skyriai 

Visą parą veikiantys klientų aptarnavimo telefonai:

19118
bendrasis Vilniaus miesto klientų 
aptarnavimo centras 

1889
„Vilniaus vandenų“ klientų 
aptarnavimo centras

Skambučiai apmokestinami pagal ryšio operatoriaus taikomą tarifą arba mokėjimo planą. Atkreipiamas 
dėmesys, kad operatoriai skirtingai apmokestina skambučius trumpaisiais numeriais, todėl, kiek 
kainuoja skambutis, rekomenduojama pasitikrinti ryšio operatoriaus tinklalapyje („Bitė“, „Tele2“, 
„Telia“). 

+370 5 266 4455
Šiuo numeriu galima susisiekti tiek būnant Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Skambučiai apmokestinami 
pagal ryšio operatoriaus taikomą tarifą ar mokėjimo planą. 

8 800 10880
Nemokamas telefonas avarijoms registruoti.

Vilnius 
Spaudos g. 8-1, Vilnius 
I–IV 8.00–17.00 val. 
V 8.00–15.45 val.

Šalčininkai 
Lydos g. 34, Milvydų k., Šalčininkų sen., Šalčininkų r. sav.  
I–V 7.30–16.00 val.
(pietų pertrauka 11.30–12.00 val.) 
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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
UAB „Vilniaus vandenys“ akcininkams

Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Nuomonė
Mes atlikome UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – Bendrovė) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2020 m. gruodžio 31 d.
finansinės būklės ataskaita ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaita, nuosavo
kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų
santrauką, auditą.

Mūsų nuomone, toliau pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Bendrovės
2020 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir jos tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.

Pagrindas nuomonei pareikšti
Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus (toliau - TAS) ir 2014 m. balandžio 16 d. Europos parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų
(Europos parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014). Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo
Bendrovės pagal Tarptautinį buhalterių profesionalų etikos kodeksą (įskaitant Tarptautinius nepriklausomumo standartus)
(toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikėmės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų
audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei
pagrįsti.

Pagrindiniai audito dalykai
Pagrindiniai audito dalykai – tai dalykai, kurie, mūsų profesiniu sprendimu, buvo svarbiausi atliekant einamojo laikotarpio
finansinių ataskaitų auditą. Šie dalykai buvo nagrinėjami atsižvelgiant į finansinių ataskaitų kaip visumos auditą ir mūsų
nuomonę, pareikštą dėl šių finansinių ataskaitų, todėl atskiros nuomonės apie šiuos dalykus nepateikiame.

Mes įvykdėme atsakomybes apibūdintas šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“,
įskaitant susijusias su pagrindiniais audito dalykais. Atitinkamai, mūsų auditas apėmė procedūrų atlikimą, kurios buvo
suplanuotos kaip atsakas į finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo riziką. Atliktų procedūrų rezultatai, įsikaitant
procedūras atliktas kaip atsaką į dalykus pateiktus toliau, suteikia pagrindą mūsų nuomonei, pareikštai apie toliau pateiktas
finansines ataskaitas.
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Pagrindiniai audito dalykai Kaip audito metu nagrinėjome pagrindinius audito
dalykus

1. Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir atidėjiniai, susiję
su teisiniais klausimais
Kaip atskleista šių finansinių ataskaitų 28 pastaboje,
Bendrovė dalyvauja teisminiuose procesuose ir
susiduria su galimomis pretenzijomis, įskaitant naują
reikšmingą pretenziją, kuriai buvo apskaitytas 2,6 mln.
eurų atidėjinys. Šis dalykas yra svarbus mūsų auditui,
nes nepalankus šių ieškinių ir bylų rezultatas gali turėti
reikšmingą neigiamą įtaką Bendrovės finansinei
padėčiai, veiklos rezultatams ir pinigų srautams ir jis
apima reikšmingus vadovybės vertinimus dėl tikėtinos
neapibrėžtumų baigties įvertinimo, ir atitinkamai
susijusių atidėjinių pripažinimo ir / arba neapibrėžtųjų
įsipareigojimų atskleidimo finansinėse ataskaitose.

Be kita ko, mūsų audito procedūros apėmė:
- vadovybės teisinių klausimų vertinimo,

atidėjinių įvertinimo ir (arba) informacijos apie
galimus įsipareigojimus atskleidimo kiekvienam
reikšmingam neapibrėžtumui proceso
supratimą;

- diskusijas su vadovybe ir Bendrovės vidiniu
teisininku dėl prielaidų taikytų vertinant
galimas ieškinių ir bylų baigtis;

- mes taip pat gavome Bendrovės išorės
teisininkų laišką, nurodantį reikšmingus
neapibrėžtumus bei svarbiausius bylų faktus,
kad įvertintume vadovybės sprendimų
pagrįstumą;

- mes tikrinome aktualią teisinę korespondenciją,
valdybos ir akcininkų susirinkimų protokolus ir
kitą aktualią informaciją, pagrindžiančią
atskirus faktus ir aplinkybes, kuriomis rėmėsi
vadovybė vertindama atidėjinius ir
neapibrėžtuosius įsipareigojimus pagal 37-ojo
TAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir
neapibrėžtasis turtas“ reikalavimus.

Galiausiai, mes vertinome 28 finansinių ataskaitų
pastaboje pateiktos informacijos apie šį dalyką
pakankamumą.

2. Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo
vertinimas
Ilgalaikio materialiojo turto vertė Bendrovės 2020 m.
gruodžio 31 d. finansinės būklės ataskaitoje sudaro
140.095 tūkst. eurų. Kaip atskleista finansinių
ataskaitų 3.23 pastaboje, Bendrovė atliko metinį šio
turto vertės sumažėjimo vertinimą 2020 m.
gruodžio 31 d., remdamasi turto naudojimo vertės
skaičiavimais. Remiantis vertės sumažėjimo vertinimo
rezultatais, Bendrovė neapskaitė jokio vertės
sumažėjimo.

Metinis vertės sumažėjimo vertinimas buvo svarbus
mūsų auditui, kadangi jis apima vadovybės sprendimus
darant prielaidas, susijusias su pinigų srautų
prognozėmis. Be to, ilgalaikis materialusis turtas
sudaro daugiau kaip 89 proc. viso Bendrovės turto
2020 m. gruodžio 31 d.

Be kita ko, mūsų audito procedūros apėmė:
- vadovybės ilgalaikio materialiojo turto

vertinimo proceso (įskaitant prielaidų ir taikytų
metodų) supratimą;

- vertinimo specialisto pasitelkimą, kuris padėjo
mums įvertinti vertės sumažėjimo modelio
struktūrą ir sudėtį bei vadovybės vertinime
naudotą diskonto normą;

- mes taip pat svarstėme kitas reikšmingas
prielaidas, kurias vadovybė taikė sudarydama
pinigų srautų prognozes pajamoms ir
sąnaudoms, kapitalinių investicijų lygiui,
lygindami jas su istoriniais veiklos rezultatais ir
vadovybės lūkesčiais dėl jų ateities pokyčių.
Mes atlikome vertės sumažėjimo vertinimo
jautrumo analizę, ar potencialiai pagrįstai
galimi prielaidų pokyčiai  galėtų lemti, kad
apskaitinė ilgalaikio materialiojo turto vertė
viršytų jo atsiperkamąją vertę;

- mes taip pat vertinome istorinį vadovybės
įverčių tikslumą.

Galiausiai, mes vertinome 3.23 pastaboje Bendrovės
pateiktos informacijos apie naudotas vertinimo
prielaidas ir rezultatus pakankamumą.
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3. Prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo
vertinimas
2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės finansinės būklės
ataskaitoje buvo apskaityta 6.372 tūkst. eurų
prekybos gautinų sumų, kurių dalis buvo pradelstos,
kaip atskleista finansinių ataskaitų 12 pastaboje.

Sprendimas, ar prekybos gautina suma yra atgautina,
yra paremtas vadovybės vertinimu. Konkretūs
veiksniai, kuriuos vadovybė svarsto, apima skirtingų
gautinų sumų senėjimo analizę, paskutinių istorinių
mokėjimų pobūdį, taip pat ir prognozuojamą ateities
informaciją. Šis dalykas yra svarbus mūsų auditui dėl
sumų reikšmingumo, nes šios prekybos gautinos
sumos sudaro daugiau kaip 46 proc. viso Bendrovės
trumpalaikio turto  2020 m. gruodžio 31 d. finansinės
būklės ataskaitoje ir apima reikšmingus vadovybės
sprendimus dėl vertės sumažėjimo skaičiavimo.

Be kita ko, mūsų audito procedūros apėmė:
- vadovybės prekybos gautinų sumų vertės

sumažėjimo vertinimo proceso (įskaitant
prielaidas ir metodus) supratimą;

- mes peržiūrėjome vadovybės naudotas
prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimo
vertinimo prielaidas, kurios apima istorinę
informacija apie klientų įsipareigojimų
nevykdymą, sutikrindami atrankos būdu
pasirinktą vadovybės naudotą informaciją su
pagrindžiančiais dokumentais;

- mes vertinome prognozinę ateities
informaciją, naudotą vertės sumažėjimo
skaičiavime, lygindami vadovybės vertinimą
su viešai prieinama patikima informacija (pvz.
Lietuvos Banko).

- mes taip pat testavome prekybos gautinų
sumų senėjimo informacijos teisingumą
gaudami atsirinktų vienetų pardavimo
dokumentus ir palygindami informaciją juose
su prekybos gautinų sumų senėjimo lentelės
duomenimis. Be to, mes peržiūrėjome pagal
klientų grupes apskaičiuoto vertės
sumažėjimo matematinį tikslumą.

Galiausiai, mes vertinome 12 finansinių ataskaitų
pastaboje pateiktos informacijos apie šį dalyką
pakankamumą.

Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija pateikta Bendrovės 2020 m. metiniame pranešime, įskaitant Socialinės atskaitomybės
ataskaitą, tačiau ji neapima finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos
informacijos pateikimą.

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos užtikrinimo išvados
apie ją, išskyrus kaip nurodyta žemiau.

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti ar yra reikšmingų
neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose ar mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji neatrodo kitaip
reikšmingai iškraipyta. Jeigu remiantis mūsų atliktu darbu, mes pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes
turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Bendrovės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų pačių
finansinių metų finansines ataskaitas bei ar Bendrovės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių
reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais atžvilgiais:

• Bendrovės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių ataskaitų
duomenis; ir
• Bendrovės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo reikalavimų.

Be to, mes privalome patikrinti, ar buvo pateikta Socialinės atsakomybės ataskaita. Jeigu nustatome, kad Socialinės
atsakomybės ataskaita nebuvo pateikta, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
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Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Tarptautinius finansinės
atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra
būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Bendrovės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei reikalinga)
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė
ketina likviduoti Bendrovę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti.

Už valdymą atsakingi asmenys yra atsakingi už Bendrovės finansinių ataskaitų rengimo proceso priežiūrą.

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai iškraipytos dėl
apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto
lygio užtikrinimas, bet ne garantija, kad reikšmingas iškraipymas, jeigu jis yra, visuomet bus nustatytas atliekant auditą
pagal TAS. Iškraipymai gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos ir yra laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad
atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis
ataskaitomis.

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priimame profesinius sprendimus ir laikomės profesinio skepticizmo principo.
Mes taip pat:

• Nustatome ir įvertiname finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidos riziką, suplanuojame ir
atliekame procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surenkame pakankamų tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti.
Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidos neaptikimo rizika,
nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidinantis aiškinimas arba vidaus kontrolės
nepaisymas.

• Įgyjame su auditu susijusios vidaus kontrolės supratimą, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis tinkamas
audito procedūras, bet ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Bendrovės vidaus kontrolės veiksmingumą.

• Įvertiname taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės apskaitinių vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų
pagrįstumą.

• Nusprendžiame dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis surinktais įrodymais,
egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Bendrovės
gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje
privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime
modifikuoti savo nuomonę. Mūsų sprendimai pagrįsti audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos.
Tačiau būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Bendrovė negalės toliau tęsti savo veiklos.

• Įvertiname bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinėse
ataskaitose pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai pateikti taip, kad atitiktų teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informuojame už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką bei reikšmingus
audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome audito metu.

Taip pat pateikiame už valdymą atsakingiems asmenims patvirtinimą, kad laikėmės atitinkamų etikos reikalavimų dėl
nepriklausomumo ir juos informavome apie visus santykius ir kitus dalykus, kurie galėtų būti pagrįstai vertinami, kaip
turintys įtakos mūsų nepriklausomumui, ir, jei reikia, apie susijusias apsaugos priemones.



A member firm of Ernst & Young Global Limited

Iš dalykų, apie kuriuos informavome už valdymą atsakingus asmenis, išskiriame tuos dalykus, kurie buvo svarbiausi atliekant
einamojo laikotarpio finansinių ataskaitų auditą ir kurie laikomi pagrindiniais audito dalykais. Tokius dalykus apibūdiname
auditoriaus išvadoje, jeigu pagal įstatymą arba teisės aktą nedraudžiama viešai atskleisti tokio dalyko arba, jeigu labai
retomis aplinkybėmis nustatome, kad dalykas neturėtų būti pateikiamas mūsų išvadoje, nes galima pagrįstai tikėtis, jog
neigiamos tokio pateikimo pasekmės persvers visuomenės gaunamą naudą.

Išvada dėl kitų teisinių ir priežiūros reikalavimų
Kiti auditoriaus išvados reikalavimai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 537/2014.

Auditoriaus paskyrimas ir patvirtinimas
Bendrovės akcininkų sprendimu 2016 m. lapkričio 14 d. buvome pirmą kartą paskirti atlikti Bendrovės finansinių ataskaitų
auditą. Bendras nepertraukiamas paslaugų laikotarpis, įtraukiant ankstesnius pratęsimus (laikotarpio pratęsimus, kuriam iš
pradžių buvome paskirti) bei pakartotinius paskyrimus, truko apytiksliai penkerius metus.

Suderinimas su audito ataskaita, teikiama audito komitetui
Patvirtiname, kad skyriuje „Nuomonė“ pareikšta mūsų nuomonė atitinka finansinių ataskaitų audito ataskaitą, kurią
pateikėme Bendrovei ir jos Audito komitetui.

Ne audito paslaugos
Patvirtiname, kad mūsų žiniomis ir įsitikinimu, Bendrovei suteiktos paslaugos atitinka taikomų įstatymų ir teisės aktų
reikalavimus bei neapima Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 5 straipsnio 1 dalyje nurodytų ne
audito paslaugų.

Per audito vykdymo laikotarpį Bendrovei suteikėme kitų nei finansinių ataskaitų auditas paslaugų, kurios yra atskleistos
finansinėse ataskaitose (7 pastaba).

Audito, kurį atlikus išleidžiama ši nepriklausomo auditoriaus išvada, užduoties partneris yra Jonas Akelis.

UAB „ERNST & YOUNG BALTIC“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001335

Jonas Akelis
Auditoriaus pažymėjimo
Nr. 000003

2021 m. kovo 26 d.
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88

PPEELLNNOO  ((NNUUOOSSTTOOLLIIŲŲ))  IIRR  KKIITTŲŲ  BBEENNDDRRŲŲJJŲŲ  PPAAJJAAMMŲŲ  AATTAASSKKAAIITTAA

PPaassttaabbaa
  22002200--0011--0011   22001199--0011--0011
22002200--1122--3311 22001199--1122--3311

PPaajjaammooss
Pajamos pagal sutartis su klientais 44 36.984 33.113
Kitos pajamos 44 284 102
PPaajjaammųų  iišš  vviissoo:: 3377..226688 3333..221155
Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos 55 (14.216) (12.904)
Nusidėvėjimas ir amortizacija 1100,,1111 (7.371) (6.269)
Remonto ir techninės priežiūros sąnaudos 66 (2.406) (3.198)
Dumblo apdorojimo sąnaudos (1.382) (542)
El. energijos sąnaudos (3.350) (3.388)
Transporto sąnaudos (580) (697)
Telekomunikacijos ir IT paslaugos (926) (663)
Mokesčių sąnaudos (išskyrus pelno mokestį) (2.320) (2.534)
Vertės sumažėjimo (nuostoliai) ir nuostolių, atsiradusių
iš sutarčių su klientais, atstatymas

1122 (270) 181

Ilgalaikio turto vertės (sumažėjimas) ir sumažėjimo
atstatymas 36 (211)

Ilgalaikio turto nurašymo sąnaudos (595) (53)
Kitos sąnaudos 77 (5.912) (3.185)
SSąąnnaauuddųų  iišš  vviissoo:: ((3399..229922)) ((3333..446633))

VVeeiikkllooss  ppeellnnaass  ((nnuuoossttoolliiaaii)) ((22..002244)) ((224488))

Finansinės veiklos pajamos 88 138 149
Finansinės veiklos sąnaudos 88 (218) (146)
FFiinnaannssiinnėėss  vveeiikkllooss  ggrryynnaassiiss  rreezzuullttaattaass ((8800)) 33

PPeellnnaass  ((nnuuoossttoolliiaaii))  pprriieešš  aappmmookkeessttiinniimmąą ((22..110044)) ((224455))
Pelno mokesčio nauda (sąnaudos) 99 112 5
GGRRYYNNAASSIISS  PPEELLNNAASS  ((NNUUOOSSTTOOLLIIAAII)) ((11..999922)) ((224400))
KKiittooss  bbeennddrroossiiooss  ppaajjaammooss  ((ssąąnnaauuddooss))
SSttrraaiippssnniiaaii,,  kkuurriiee  bbuuss  ppeerrkkllaassiiffiikkuuoojjaammii  įį  ppeellnnąą
((nnuuoossttoolliiuuss))  aatteeiittyyjjee

- -

SSttrraaiippssnniiaaii,,  kkuurriiee  nneebbuuss  ppeerrkkllaassiiffiikkuuoojjaammii  įį  ppeellnnąą
((nnuuoossttoolliiuuss))  aatteeiittyyjjee -- --

KKiittooss  bbeennddrroossiiooss  ppaajjaammooss  ((ssąąnnaauuddooss))  iišš  vviissoo -- --

BBEENNDDRRŲŲJJŲŲ  PPAAJJAAMMŲŲ  ((NNUUOOSSTTOOLLIIŲŲ))  IIŠŠ  VVIISSOO ((11..999922)) ((224400))

12 – 63 p. pateiktos pastabos yra neatsiejama šių finansinių ataskaitų dalis.
Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2021 m. kovo 26 d.

 Marius Švaikauskas Gintaras Samuolis Zina Chmieliauskienė
Generalinis direktorius Veiklos planavimo ir finansų Buhalterinės apskaitos

tarnybos direktorius skyriaus vadovė
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FFIINNAANNSSIINNĖĖSS  BBŪŪKKLLĖĖSS  AATTAASSKKAAIITTAA

PPaassttaabbaa 22002200--1122--3311 22001199--1122--3311

TTUURRTTAASS
Ilgalaikis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas 1100 140.095 128.617
Ilgalaikis nematerialusis turtas 1111 758 769
Naudojimo teise valdomas turtas 1100 2.070 1.889
Prekybos ir kitų gautinų sumų ilgalaikė dalis 1122 - 2.271
Ilgalaikio turto iš viso 142.923 133.546
Trumpalaikis turtas
Atsargos 301 386
Prekybos ir kitos gautinos sumos 1122 6.372 3.744
Gautinas pelno mokestis - 40
Išankstiniai apmokėjimai ir ateinančių laikotarpių sąnaudos 1133 505 460
Sutarties turtas– sukauptos pajamos 1144 494 470
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 1155 6.043 4.456
Trumpalaikio turto iš viso 13.715 9.556
Ilgalaikis turtas, skirtas parduoti 25 318
TTUURRTTOO  IIŠŠ  VVIISSOO 115566..666633 114433..442200

NNUUOOSSAAVVAASS  KKAAPPIITTAALLAASS  IIRR  ĮĮSSIIPPAARREEIIGGOOJJIIMMAAII
Nuosavas kapitalas
Įstatinis kapitalas 1166 122.293 118.847
Įstatymų numatyti rezervai 1177 1.054 1.054
Sukauptas pelnas (nuostoliai) 6.260 8.252
Nuosavo kapitalo iš viso 129.607 128.153
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Paskolos 1188 7.833 427
Nuomos įsipareigojimai 1199 1.884 1.688
Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai 99 376 488
Išmokos darbuotojams 353 225
Dotacijos 44 61
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 512 412
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso 11.002 3.301
Per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Paskolos 1188 427 857
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis 1199 234 226
Prekybos ir kitos skolos 2200 6.035 5.111
Sutarties įsipareigojimai - gauti avansai 2233 717 688
Atidėjiniai 2288 3.013 842
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 2211 5.628 4.242
Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso 16.054 11.966
NNUUOOSSAAVVOO  KKAAPPIITTAALLOO  IIRR  ĮĮSSIIPPAARREEIIGGOOJJIIMMŲŲ  IIŠŠ  VVIISSOO 115566..666633 114433..442200
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NNUUOOSSAAVVOO  KKAAPPIITTAALLOO  PPOOKKYYČČIIŲŲ  AATTAASSKKAAIITTAA

PPaassttaabbooss
ĮĮssttaattiinniiss
kkaappiittaallaass

ĮĮssttaattyymmųų
nnuummaattyyttaass

rreezzeerrvvaass

NNeeppaasskkiirrssttyyttaass
ppeellnnaass//  ssuukkaauuppttii

nnuuoossttoolliiaaii

NNuuoossaavvoo  kkaappiittaalloo
iišš  vviissoo

LLiikkuuttiiss  22001188  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd.. 111155..661166 777777 1111..776699 112288..116622
BBeennddrroossiiooss  ppaajjaammooss
Grynasis pelnas (nuostoliai) - - (240) (240)
BBeennddrrųųjjųų  ppaajjaammųų  iišš  vviissoo -- -- ((224400)) ((224400))
Įstatinio kapitalo didinimas
turtiniais įnašais

1166 3.231 - - 3.231

Pervesta į rezervus   1177 - 277 (277) -
Patvirtinti dividendai 1166 - - (3.000) (3.000)
LLiikkuuttiiss  22001199  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd.. 111188..884477 11..005544 88..225522 112288..115533

-
LLiikkuuttiiss  22002200  mm..  ssaauussiioo  0011  dd.. 111188..884477 11..005544 88..225522 128.153
BBeennddrroossiiooss  ppaajjaammooss
((ssąąnnaauuddooss))
Grynasis pelnas (nuostoliai) - - (1.992) (1.992)
BBeennddrrųųjjųų  ppaajjaammųų  ((ssąąnnaauuddųų))  iišš
vviissoo

- - (1.992) (1.992)

Įstatinio kapitalo didinimas
turtiniais įnašais

1166 3.446 - - 3.446

LLiikkuuttiiss  22002200  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd.. 112222..229933 11..005544 66..226600 112299..660077
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PPIINNIIGGŲŲ  SSRRAAUUTTŲŲ  AATTAASSKKAAIITTAA

PPaassttaabbaa
22002200--0011--0011
22002200--1122--3311

22001199--0011--0011
22001199--1122--3311

PPaaggrriinnddiinnėėss  vveeiikkllooss  ppiinniiggųų  ssrraauuttaaii
Grynasis pelnas (nuostoliai) (1.992) (240)
NNeeppiinniiggiinniiųų  ssttrraaiippssnniiųų  aattssttaattyymmaass  ::
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 1100,,1111 11.762 10.395
Atidėtojo mokesčio pasikeitimas 99 (112) (5)
Dotacijų (amortizacija) 1100 (4.391) (4.126)
(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto ir ilgalaikio turto skirto
parduoti perleidimo/nurašymo 350 (3)
Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas (sumažėjimo atstatymas) (36) 211
Vertės sumažėjimo pasikeitimai, atsiradę iš sutarčių su klientais 1122 270 (181)
Atsargų vertės sumažėjimo pasikeitimas 23 1
Atidėjinių pasikeitimas 2288 2.349 145
Palūkanų sąnaudos 88 160 120
Finansinės veiklos pajamos pripažintos pelno (nuostolių) ir kitų
bendrųjų pajamų ataskaitoje 88 (80) (123)

8.303 6.194
AAppyyvvaarrttiinniioo  kkaappiittaalloo  ppaassiikkeeiittiimmaass
Atsargų, išankstinių apmokėjimų, ateinančių laikotarpių sąnaudų
ir sukauptų pajamų (padidėjimas) sumažėjimas (41) 41
Prekybos ir kitų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas 1122 (587) 847
Prekybos ir kitų skolų padidėjimas (sumažėjimas) 1.866 (951)
Sumokėtas pelno mokestis - (40)
GGrryynniieejjii  ppaaggrriinnddiinnėėss  vveeiikkllooss  ppiinniiggųų  ssrraauuttaaii 99..554411 66..009911
IInnvveessttiicciinnėėss  vveeiikkllooss  ppiinniiggųų  ssrraauuttaaii
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto (įsigijimas) (17.550) (19.213)
Ilgalaikio materialiojo turto ir turto skirto parduoti perleidimas 575 89
Gautos palūkanos 13 14
GGrryynniieejjii  iinnvveessttiicciinnėėss  vveeiikkllooss  ppiinniiggųų  ssrraauuttaaii ((1166..996622)) ((1199..111100))
FFiinnaannssiinnėėss  vveeiikkllooss  ppiinniiggųų  ssrraauuttaaii
Paskolų gavimas 7.833 -
Paskolų (grąžinimas) (857) (857)
Nuomos įsipareigojimų mokėjimai (232) (177)
Sumokėtos palūkanos bei joms prilygintos sąnaudos (150) (123)
Gautos dotacijos 2.414 4.452
Gautos baudos ir delspinigiai 58 76
(Sumokėti) dividendai - (3.000)
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai (58) (25)
GGrryynniieejjii  ffiinnaannssiinnėėss  vveeiikkllooss  ppiinniiggųų  ssrraauuttaaii 99..000088 334466
GGrryynnaassiiss  ppiinniiggųų  ssrraauuttųų  ((ssuummaažžėėjjiimmaass))  ppaaddiiddėėjjiimmaass 11..558877 ((1122..667733))
PPiinniiggaaii  iirr  ppiinniiggųų  eekkvviivvaalleennttaaii  llaaiikkoottaarrppiioo  pprraaddžžiioojjee 1155 44..445566 1177..112299
PPiinniiggaaii  iirr  ppiinniiggųų  eekkvviivvaalleennttaaii  llaaiikkoottaarrppiioo  ppaabbaaiiggoojjee 1155 66..004433 44..445566
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RREEIIKKŠŠMMIINNGGŲŲ  AAPPSSKKAAIITTOOSS  PPRRIINNCCIIPPŲŲ  SSAANNTTRRAAUUKKAA  IIRR  KKIITTOOSS  PPAASSTTAABBOOSS

11.. BBeennddrroojjii  iinnffoorrmmaacciijjaa

UAB „Vilniaus vandenys“ (toliau – „Bendrovė“) įregistruota 1991 m. kovo 27 d. Įmonės kodas
120545849. Pagrindinė įmonės buveinė yra Spaudos g. 8 - 1, LT-01517, Vilniuje, Lietuvoje.
Pagrindinė Bendrovės veikla – vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas. UAB „Vilniaus vandenys“ –
didžiausia vandentiekio bendrovė Lietuvoje. Eksploatuojamas ne tik Vilniaus miesto, bet ir Šalčininkų,
Švenčionių bei Vilniaus rajonų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo turtas. 2020 m. gruodžio 31 d.
UAB „Vilniaus vandenys“ vartotojų skaičius buvo 258,7 tūkst. (2019 m. gruodžio 31 d. – 252,8 tūkst.),
abonentų buvo 8,5 tūkst. (2019 m. gruodžio 31 d. – 8,0 tūkst.). Vartotojai ir abonentai traktuojami
taip, kaip jie apibrėžti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme ir Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikoje. Neaudituotais duomenimis
Bendrovė per parą apytiksliai 2020 m. duomenimis patiekia 89 tūkst. m3 vandens ir surenka 104 tūkst.
m³ bei išvalo apie 107 tūkst. m3 nuotekų. Bendrovės misija – tyras vanduo ir švari aplinka.  Pagrindinės
Bendrovės veiklos strateginės kryptys yra  tvari aplinką tausojanti veikla, efektyvus klientų patirties
valdymas, darni plėtra ir inovacijų diegimas, rūpestinga organizacija ir įsitraukę darbuotojai.

2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės akcininkai buvo:

22002200--1122--3311 22001199--1122--3311
TTuurriimmųų  aakkcciijjųų

sskkaaiiččiiuuss
NNuuoossaavvyybbėėss
ddaalliiss,,  pprroocc..

TTuurriimmųų  aakkcciijjųų
sskkaaiiččiiuuss

NNuuoossaavvyybbėėss
ddaalliiss,,  pprroocc..

Vilniaus m. savivaldybė 3.974.484 94,12 3.870.339 94,31
Vilniaus raj. savivaldybė 109.007 2,58 94.170 2,30
Švenčionių raj. savivaldybė 83.450 1,98 83.450 2,03
Šalčininkų raj. savivaldybė 55.883 1,32 55.883 1,36

44..222222..882244 110000,,0000 44..110033..884422 110000,,0000

2020 m. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas Vilniaus miesto savivaldybės turtiniais įnašais,
kurių vertė 3.016 tūkst. eurų bei Vilniaus rajono savivaldybės turtiniais įnašais, kurių vertė - 430 tūkst.
eurų (16 pastaba).
2019 m. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas Vilniaus miesto savivaldybės turtiniais įnašais,
kurių vertė 2.835 tūkst. eurų bei Vilniaus rajono savivaldybės turtiniais įnašais, kurių vertė - 396 tūkst.
eurų (16 pastaba).

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės darbuotojų sąrašinis skaičius buvo 695 ( 2019 m. gruodžio 31 d. –
683), vidutinis sąrašinis skaičius per 2020 m. - 688 (per 2019 m. –  671).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, vadovybės  pateiktos metinės
finansinės ataskaitos turi būti patvirtintos per visuotinį akcininkų susirinkimą. Bendrovės akcininkai
turi teisę patvirtinti arba nepatvirtinti bei reikalauti parengti naujas finansines ataskaitas.
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22.. NNaauujjųų  iirr  ppaattiikksslliinnttųų  TTaarrppttaauuttiinniiųų  ffiinnaannssiinnėėss  aattsskkaaiittoommyybbėėss  ssttaannddaarrttųų  ttaaiikkyymmaass

NNaauujjųų  iirr  ((aarrbbaa))  ppaakkeeiissttųų  TTFFAASS  iirr  TTaarrppttaauuttiinnėėss  ffiinnaannssiinnėėss  aattsskkaaiittoommyybbėėss  aaiišškkiinniimmoo  kkoommiitteettoo  ((TTFFAAAAKK))
iiššaaiišškkiinniimmųų  ttaaiikkyymmaass

Palyginti su praėjusiais finansiniais metais, Bendrovės apskaitos principai nesikeitė, išskyrus šiuos
naujus TFAS ir (arba) jų pataisas, kurios buvo pritaikytos nuo 2020 m. sausio 1 d.:
Bendrovės apskaitos principai nesikeitė, išskyrus šiuos naujus TFAS ir (ar) jų pataisas, kurios buvo
pritaikytos nuo 2020 m. sausio 1 d.:

 TTFFAASS  ssttaannddaarrttųų  kkoonncceeppttuuaallii  ssiisstteemmaa
2018 m. kovo 29 d. TASV paskelbė persvarstytą Konceptualią finansinės atskaitomybės sistemą.
Konceptualioje sistemoje pateikiamas išsamus rinkinys sąvokų, kurios taikomos rengiant
finansines ataskaitas, leidžiant standartus, rengėjams ruošiant nuosekliai taikomas apskaitos
politikas. Jos taip pat gali padėti tiems, kas nori suprasti ir aiškinti standartus. TASV taip pat išleido
atskirą pridedamąjį dokumentą „Nuorodų į TFAS standartų konceptualią sistemą pakeitimai“,
kuriame pateikti susijusių standartų pakeitimai, siekiant atnaujinti nuorodas į persvarstytą
Konceptualią sistemą. Jis taip pat skirtas palengvinti įmonėms perėjimą prie persvarstytos
Konceptualios sistemos, kai tokios įmonės rengia apskaitos politiką remdamosi Konceptualia
sistema ir kai konkrečiam atvejui negali būti pritaikytas nė vienas TFAS. Jeigu rengėjai apskaitos
politiką rengia remdamiesi Konceptualia sistema, jie turėtų jos laikytis nuo 2020 m. sausio 1 d.
arba vėliau prasidedančiais finansiniais laikotarpiais.

 33--iiaassiiss  TTFFAASS  „„VVeerrsslloo  jjuunnggiimmaaii““  ((ppaattaaiissooss))
TASV išleido „Verslo apibrėžimas“ pataisas (3-iojo TFAS pataisos), siekdama išspręsti sunkumus,
kylančius tais atvejais, kai ūkio subjektas turi nustatyti, ar jis įsigijo verslą, ar turto grupę. Pataisos
galioja verslo jungimams, kurie įvyko pirmame metiniame ataskaitiniame laikotarpyje,
prasidedančiame nuo ar po 2020 m. sausio 1 d., ir turtui, kuris įsigyjamas nuo šio laikotarpio
pradžios arba vėliau. Bendrovės vadovybė įvertino, kad šios pataisos neturi įtakos šioms
finansinėms ataskaitoms, kadangi Bendrovė neturėjo verslo jungimų.

 11--oojjoo  TTAASS  „„FFiinnaannssiinniiųų  aattaasskkaaiittųų  ppaatteeiikkiimmaass““  iirr  88--oojjoo  TTAASS  „„AAppsskkaaiittooss  ppoolliittiikkaa,,  aappsskkaaiittiinniiųų įįvveerrttiinniimmųų
kkeeiittiimmaass  iirr  kkllaaiiddooss““::  ssąąvvookkooss  „„rreeiikkššmmiinnggaa““  aappiibbrrėėžžttiiss  ((ppaattaaiissooss))
Pataisos įsigalioja 2020 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis
taikymas yra leidžiamas. Pataisose paaiškinta sąvoka „reikšminga“ ir tai, kaip ji turi būti taikoma.
Naujoje apibrėžtyje nurodoma, kad „<...>Reikšminga yra tokia informacija, kurios nepateikimas
arba klaidingas ar neaiškus pateikimas pagrįstai tikėtina gali daryti įtaką sprendimams, kuriuos
pagrindiniai bendrosios paskirties finansinių ataskaitų vartotojai priima remdamiesi tomis
finansinėmis ataskaitomis, kuriose pateikiama finansinė informacija apie konkretų ataskaitas
teikiantį ūkio subjektą. <...>“ Be to, buvo patobulinti kartu su apibrėžtimi pateikiami paaiškinimai.
Pataisose taip pat nurodoma, kad reikšmingumo apibrėžtis nuosekliai vartojama visuose TFAS.
Bendrovės vadovybė įvertino, kad šie pakeitimai neturi įtakos šioms finansinėms ataskaitoms.

 1166--oojjoo  TTFFAASS  „„NNuuoommaa““--  „„SSuu  CCOOVVIIDD--1199  ssuussiijjuussiiooss  nnuuoommooss  nnuuoollaaiiddooss““  ((ppaattaaiissaa))
Pataisa taikoma retrospektyviai finansiniams metams, prasidedantiems 2020 m. birželio 1 d. arba
vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau, taip pat ir finansinėse ataskaitose, kurios 2020 m. gegužės 28
d. dar nebuvo patvirtintos. TASV pakeitė standartą, siekdama suteikti išimtį nuomininkams, kurie
gali netaikyti 16-ojo TFAS nuomos pasikeitimo apskaitos nuostatų nuomos nuolaidoms, kurios yra
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22..                NNaauujjųų  iirr  ppaattiikksslliinnttųų  TTaarrppttaauuttiinniiųų  ffiinnaannssiinnėėss  aattsskkaaiittoommyybbėėss  ssttaannddaarrttųų  ttaaiikkyymmaass  ((ttęęssiinnyyss))

tiesioginė COVID-19 pandemijos pasekmė. Pataisa numato praktinę priemonę, pagal kurią
nuomininkas gali bet kokį nuomos mokesčių pasikeitimą dėl su COVID-19 susijusių nuomos
nuolaidų apskaityti taip pat, kaip jį apskaitytų taikydamas 16-ąjį TFAS jeigu pasikeitimas nebūtų
laikomas nuomos pakeitimu, tik jei įvykdomos visos šios sąlygos:
 dėl nuomos mokesčių pasikeitimo patikslintas atlygis už nuomą yra iš esmės toks pats kaip

atlygis už nuomą prieš pat pasikeitimą arba už jį mažesnis;
 bet koks nuomos mokesčių sumažinimas turi įtakos tik mokėjimams, kurie turėjo būti

sumokėti 2021 m. birželio 30 d. arba anksčiau;
 kitos nuomos sąlygos iš esmės nekeičiamos.
Bendrovės vadovybės nuomone, šių pakeitimų taikymas neturi reikšmingos įtakos Bendrovės
finansinėms ataskaitoms.

 PPaallūūkkaannųų  nnoorrmmųų  llyyggiinnaammoojjoo  iinnddeekkssoo  rreeffoorrmmaa  ––  99--aassiiss  TTFFAASS,,  3399--aassiiss  TTAASS  iirr  77--aassiiss  TTFFAASS  ((ppaattaaiissooss))
2019 m. rugsėjį TASV paskelbė 9-ojo TFAS, 39-ojo TAS ir 7-ojo TFAS pataisas, kadangi tais
pakeitimais siekiama numatyti bendrą lengvatą prieš vykdant tarpbankinės palūkanų normos
(IBOR) pakeitimo „1 etapą“. Šiose paskelbtose pataisose nagrinėjamos problemos, kurios turi
įtakos finansinei atskaitomybei laikotarpiu iki esamo palūkanų normos lyginamojo indekso
pakeitimo alternatyvia palūkanų norma, ir analizuojamas poveikis, kurį gali sukelti konkretūs
apsidraudimo sandorių apskaitos reikalavimai, nustatyti 9-ajame TFAS „Finansinės priemonės“ ir
39-ajame TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“, kai dėl tokio poveikio būtina
atlikti į ateitį orientuotą analizę. Remiantis pataisomis, leidžiama naudotis laikinu atleidimu,
taikytinu visiems apsidraudimo sandoriams, kuriems palūkanų normų lyginamojo indekso reforma
turi tiesioginės įtakos, kai pagal tokią reformą apsidraudimo apskaita tęsiama neapibrėžtumo
laikotarpiu, kol esamas palūkanų normos lyginamasis indeksas nekeičiamas į alternatyvią beveik
nerizikingą palūkanų normą. Taip pat buvo atliktos pataisos ir 7-ajame TFAS „Finansinės
priemonės. Atskleidimas“ dėl papildomos informacijos apie neapibrėžtumą, kuris atsiranda dėl
palūkanų normų lyginamojo indekso reformos, atskleidimo. Pataisos įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.
ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais ir turi būti taikomos retrospektyviai. 2 etapas“ bus
orientuotas į problemas, kurios gali turėti įtakos finansinei atskaitomybei, kai esamas palūkanų
normos lyginamasis indeksas keičiamas į beveik nerizikingą palūkanų normą (RFR). Bendrovės
vadovybė įvertino, kad šie pakeitimai neturi įtakos šioms finansinėms ataskaitoms.

PPaattvviirrttiinnttii,,  bbeett  ddaarr  nneeįįssiiggaalliioojjęę  iirr  aannkkssččiiaauu  nneepprraaddėėttii  ttaaiikkyyttii  ssttaannddaarrttaaii

Nauji standartai, pataisos ir aiškinimai, kurie nėra privalomi ataskaitiniam laikotarpiui,
prasidedančiam nuo 2020 m. sausio 1 d., ir, kurie nebuvo priimti taikyti anksčiau rengiant šias
finansines ataskaitas, pateikiami žemiau:

 1100--oojjoo  TTFFAASS  „„KKoonnssoolliidduuoottoossiiooss  ffiinnaannssiinnėėss  aattaasskkaaiittooss““  iirr  2288--oojjoo  TTAASS  „„IInnvveessttiicciijjooss  įį  aassoocciijjuuoottąąssiiaass
įįmmoonneess  iirr  bbeennddrraass  įįmmoonneess..  TTuurrttoo  ppaarrddaavviimmaass  aarr  įįnnaaššaaii  ttaarrpp  iinnvveessttuuoottoojjoo  iirr  jjoo  aassoocciijjuuoottoossiiooss
įįmmoonnėėss  aarr  bbeennddrrooss  įįmmoonnėėss““  ((ppaattaaiissooss))
Pataisose analizuojama pripažinta neatitiktis tarp 10-ojo TFAS ir 28-ojo TAS reikalavimų, susijusių
su turto pardavimu ar įnašais tarp investuotojo ir jo asocijuotosios ar bendros įmonės.  Pagrindinė
pataisų pasekmė yra ta, kad visos pajamos ar nuostoliai pripažįstami tada, kai sandoris apima
verslą (nepriklausomai nuo to, ar jis vykdomas patronuojamojoje įmonėje ar ne). Dalis pajamų ar
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22..                NNaauujjųų  iirr  ppaattiikksslliinnttųų  TTaarrppttaauuttiinniiųų  ffiinnaannssiinnėėss  aattsskkaaiittoommyybbėėss  ssttaannddaarrttųų  ttaaiikkyymmaass  ((ttęęssiinnyyss))

nuostolių pripažįstama, kai sandoris apima turtą, kuris neatitinka verslo apibrėžties, net jei šis
turtas priklauso patronuojamajai įmonei. 2015 m. gruodį TASV atidėjo įsigaliojimo datą neribotam
laikui, laukdama nuosavybės apskaitos metodo tyrimo projekto rezultatų. ES dar nėra patvirtinusi
šių pataisų. Bendrovės vadovybė įvertino, kad šios pataisos neturės jokios įtakos finansinėms
ataskaitoms.

 11--oojjoo  TTAASS  „„FFiinnaannssiinniiųų  aattaasskkaaiittųų  ppaatteeiikkiimmaass..  ĮĮssiippaarreeiiggoojjiimmųų  pprriisskkyyrriimmaass  ttrruummppaallaaiikkiiaammss  iirr
iillggaallaaiikkiiaammss  įįssiippaarreeiiggoojjiimmaammss““  ((ppaattaaiissooss))
Pataisos įsigalioja 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau prasidedančiais finansiniais metais, nors ankstesnis
taikymas yra leidžiamas. Dėl covid-19 pandemijos, TASV atidėjo pataisų įsigaliojimą metams, t.y.
iki 2023 m. sausio 1 d.,  siekdama skirti įmonėms daugiau laiko įgyvendinti klasifikavimo pokyčius
susijusius su šiomis pataisomis.  Pataisomis siekiama paskatinti nuosekliai taikyti reikalavimus ir
padėti įmonėms nustatyti, ar skolos ir kiti įsipareigojimai finansinės būklės ataskaitoje turėtų būti
priskiriami trumpalaikiams ar ilgalaikiams įsipareigojimams. Pataisos turi įtakos įsipareigojimų
pateikimui finansinės būklės ataskaitoje, tačiau jos nekeičia galiojančių reikalavimų dėl turto,
įsipareigojimų, pajamų ar sąnaudų vertinimo ar pripažinimo laiko, taip pat ir nekeičia informacijos,
kurią įmonės atskleidžia apie tokius straipsnius. Taip pat pataisose paaiškinamas skolų
klasifikavimo reikalavimas, kai už tokias skolas įmonė gali atsiskaityti naudodama savo nuosavybės
priemones. Šios pataisos dar nepriimtos ES. Bendrovės vadovybė dar nėra įvertinusi šių pataisų
poveikio finansinėms ataskaitoms.

 33--oojjoo  TTFFAASS  „„VVeerrsslloo  jjuunnggiimmaaii““,,  1166--oojjoo  TTAASS  „„NNeekkiillnnoojjaammaassiiss  ttuurrttaass,,  įįrraannggaa  iirr  įįrreennggiimmaaii““,,  3377--oojjoo  TTAASS
„„AAttiiddėėjjiinniiaaii,,  nneeaappiibbrrėėžžttiieejjii įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii  iirr  ttuurrttaass““  ppaattaaiissooss  iirr  22001188––22002200  mm..  mmeettiinniiaaii  TTFFAASS
ppaattoobbuulliinniimmaaii
Pataisos taikomos finansiniams metams, prasidedantiems 2022 m. sausio 1 d. ar vėliau.
Leidžiama taikyti anksčiau. TASV paskelbė šias siauros taikymo srities TFAS standartų pataisas:
 33--oojjoo  TTFFAASS  „„VVeerrsslloo  jjuunnggiimmaaii““  ppaattaaiissoommiiss atnaujinama 3-ajame TFAS pateikta nuoroda į

Konceptualią finansinės atskaitomybės sistemą, nekeičiant verslo jungimų apskaitos
reikalavimų.

 1166--oojjoo  TTAASS  „„NNeekkiillnnoojjaammaassiiss  ttuurrttaass,,  įįrraannggaa  iirr  įįrreennggiimmaaii““  ppaattaaiissoossee numatytas draudimas įmonei
iš nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų savikainos atimti pajamas, kurios gautos iš turto
vieneto, kuris ruošiamas numatytam naudojimui. Vietoj to, įmonė pripažins tokias pardavimo
pajamas ir susijusias sąnaudas pelno (nuostolių) ataskaitoje.

 3377--oojjoo  TTAASS  „„AAttiiddėėjjiinniiaaii,,  nneeaappiibbrrėėžžttiieejjii įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii  iirr  ttuurrttaass““  ppaattaaiissoossee nurodoma, kurias
išlaidas įmonė turėtų įtraukti nustatydama sutarties vykdymo išlaidas, kad galėtų įvertinti ar
sutartis yra nuostolinga.

 22001188––22002200  mm..  mmeettiinniiuuoossee  ppaattoobbuulliinniimmuuoossee pateikiamos nedidelės 1-ojo TFAS „Tarptautinių
finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“, 9-ojo TFAS „Finansinės
priemonės“, 41-ojo TAS „Žemės ūkis“ ir 16-ojo TFAS „Nuoma“ aiškinamųjų pavyzdžių pataisos.

ES dar nepatvirtino minėtų pataisų. Bendrovės vadovybė dar nėra įvertinusi šių pataisų poveikio
finansinėms ataskaitoms.
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22..                NNaauujjųų  iirr  ppaattiikksslliinnttųų  TTaarrppttaauuttiinniiųų  ffiinnaannssiinnėėss  aattsskkaaiittoommyybbėėss  ssttaannddaarrttųų  ttaaiikkyymmaass  ((ttęęssiinnyyss))

 PPaallūūkkaannųų  nnoorrmmųų  llyyggiinnaammoojjoo  iinnddeekkssoo  rreeffoorrmmaa..  22--aass  eettaappaass..  99--oojjoo  TTFFAASS,,  3399--oojjoo  TTAASS,,  77--oojjoo  TTFFAASS,,  44--
oojjoo  TTFFAASS  iirr  1166--oojjoo  TTFFAASS  ppaattaaiissooss
2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba paskelbė dokumentą „Palūkanų
normų lyginamojo indekso reforma. 2-as etapas. 9-ojo TFAS, 39-ojo TAS, 7-ojo TFAS, 4-ojo TFAS
ir 16-ojo TFAS pataisos“, taip užbaigdama savo darbą, kuriuo siekiama reaguoti į IBOR reformą:
pataisose numatyta laikina išimtis, kuria siekiama atsižvelgti į tarpbankinių palūkanų normos
(angl. Interbank Offered Rates, IBOR) pakeitimo alternatyviąja beveik nerizikinga palūkanų norma
(angl. risk-free interest rate, RFR) pasekmes finansinei atskaitomybei. Visų pirma, pataisose
numatyta praktinė priemonė, pagal kurią apskaitant finansinio turto arba finansinio
įsipareigojimo sutartyje numatytų pinigų srautų nustatymo pagrindo pasikeitimą būtina koreguoti
faktinę palūkanų normą tiek, kiek pasikeitė rinkos palūkanų norma. Taip pat pataisose numatyta
išimtis  apsidraudimo santykių nutraukimo reikalavimui, įskaitant  laikinąja išimtį  atskiro
identifikavimo reikalavimo laikymuisi, kai RFR priemonė naudojama kaip rizikos komponento
apsidraudimo priemonė. Be to, 4-ojo TFAS pataisose numatyta, kad draudikai, kurie vis dar taiko
39-ąjį TAS, galėtų pasinaudoti tokiomis pačiomis išimtimis, kurios numatytos 9-ojo TFAS
pataisose. Taip pat buvo atliktos pataisos ir 7-ajame TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimai“,
kad finansinių ataskaitų vartotojai galėtų suprasti palūkanų normų lyginamojo indekso reformos
įtaką įmonės finansinėms priemonės ir rizikos valdymo strategijai. Pataisos taikomos finansiniams
metams, prasidedantiems 2021 m. sausio 1 d. ar vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Nors pataisos
taikomos retrospektyviai, įmonė neprivalo koreguoti ankstesnių laikotarpių informacijos.
Bendrovės vadovybė įvertino, jog šios pataisos neturės įtakos Bendrovės finansinėms
ataskaitoms.

Bendrovė planuoja pradėti taikyti anksčiau aprašytus standartus ir išaiškinimus nuo jų įsigaliojimo
datos, jeigu jie bus patvirtinti taikyti ES.
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33.. AAppsskkaaiittooss  ppoolliittiikkaa

33..11.. AAttiittiikkttiieess  ppaattvviirrttiinniimmaass

Šios finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis Tarptautiniais finansinės atskaitomybės
standartais, priimtais taikyti Europos Sąjungoje („TFAS“), išaiškinimais, patvirtintais Tarptautinio
finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto, priimtais taikyti ES, bei Lietuvos Respublikoje
buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę reglamentuojančiais teisės aktais.

33..22.. PPaarreennggiimmoo  ppaaggrriinnddaass

Finansinės ataskaitos parengtos vadovaujantis istorinės įsigijimo savikainos būdu.

Šios finansinės ataskaitos yra pateiktos eurais ir visos sumos yra suapvalintos iki artimiausio
tūkstančio (000 eurų), jei nenurodyta kitaip.

33..33.. IIllggaallaaiikkiiss  mmaatteerriiaalluussiiss  ttuurrttaass

Bendrovėje įsigytas ar pasigamintas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje pripažįstamas įsigijimo
(pasigaminimo) savikaina, vėliau apskaitomas įsigijimo savikainos būdu. Pasirinkus įsigijimo savikainos
būdą, ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje atskaitomybėje
parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.

Jei turtas gautas turtinių įnašų forma (didinant įstatinį kapitalą), jo įsigijimo savikainą sudaro turto
vertintojų nustatyta tikroji turto vertė bei visos su jo įregistravimu ir paruošimu naudoti susijusios
išlaidos.

Neatlygintinai gauto (dovanoto) ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro dovanojimo
sutartyje ar kitame analogiškame dokumente patvirtinta to turto vertė, kuri negali būti didesnė už
tikrąją vertę, bei su šio turto gavimu ir paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Nekilnojamojo turto
statytojų lėšomis rekonstruotų, naujai pastatytų ir Bendrovės vardu įregistruotų tinklų, kurie yra
rekonstruojami / pastatomi naujai, gavus Bendrovės sutikimą perkelti / išmontuoti senus Bendrovei
priklausančius tinklus ir išdavus naujas prisijungimo sąlygas, vertė nustatoma vadovaujantis
nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais.

Neatlygintinai iš akcininkų gautas turtas, kuris nėra  perduodamas turtinio įnašo forma, apskaitomas
kaip dotacija turtu finansinės būklės ataskaitoje.

Įsigijimo vertė apima ilgalaikio materialiojo turto pakeitimo išlaidas ir ilgalaikių statybos projektų
skolinimosi sąnaudas, kai jos atitinka pripažinimo kriterijus. Pakeistos ilgalaikio turto dalys yra
nurašomos. Visos kitos remonto išlaidos yra pripažįstamos sąnaudomis to laikotarpio pelne arba
nuostoliuose, kai patiriamos.

Kai įvykiai ar aplinkos pokyčiai rodo, kad balansinė nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų vertė gali
būti neatgaunama, tikrinama, ar ši vertė nėra sumažėjusi.

Kai ilgalaikis materialusis turtas nurašomas arba kitaip perleidžiamas, jo įsigijimo vertė bei susijęs
nusidėvėjimas toliau nebeapskaitomi finansinėse ataskaitose, o su tuo susijęs pelnas arba nuostoliai
pripažįstami pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje. Pelnas arba nuostoliai, perleidus
ilgalaikį materialųjį turtą, yra apskaičiuojami iš gautų pajamų atimant parduoto turto likutinę vertę.
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Finansinių metų nusidėvėjimo normatyvai
Nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą per tokį turto naudingo
tarnavimo laikotarpį:

Pastatai 50 metai
Statiniai 35 metai
Perdavimo įtaisai 10-50 metai
Mašinos ir įrengimai 3-10 metai
Transporto priemonės 8-10 metai
Kitas materialus turtas 5-25 metai

Turto naudingo tarnavimo laikotarpiai yra peržiūrimi ir, jei reikia, pakoreguojami perspektyviai
ataskaitinių metų eigoje ar kiekvienų finansinių metų pabaigoje.

Nebaigta statyba perkeliama į atitinkamas ilgalaikio materialiojo turto grupes tuomet, kai ji
užbaigiama ir turtas yra parengtas jo numatytam naudojimui.

Tikslinės paskirties skolinimosi palūkanos kapitalizuojamos kaip ilgo parengimo turto (ne trumpiau
kaip 6 mėn.) savikainos dalis,  jei turto sukūrimo investicinio projekto vertė yra ne mažesnė nei
100 000 Eur ir iki turto perdavimo eksploatuoti datos gautos tikslinės paskolos suma ne mažesnė nei
50 000 Eur.

33..44.. NNeemmaatteerriiaalluussiiss  ttuurrttaass

Informacijos apdorojimo programos ir įsigytos teisės

Naujos informacijos apdorojimo programos ir įsigytos teisės yra kapitalizuojamos ir pripažįstamos
nematerialiuoju ilgalaikiu turtu, jei šios išlaidos nėra kompiuterinės įrangos sudedamoji dalis. Jos yra
amortizuojamos per 3-8 metų laikotarpį.

Servitutai

Bendrovės nematerialaus turto grupėje „Servitutai“ apskaitomos Bendrovės teisės naudoti trečiųjų
asmenų žemės sklypus sutartinių servitutų pagrindais.  Pirminio pripažinimo metu sutartiniai
servitutai pripažįstami įsipareigojimo suma. Nematerialiojo turto naudingo tarnavimo laikas yra
neribotas, todėl turtas neamortizuojamas. Naudingo tarnavimo laikas nėra ribotas, kadangi teisės
naudotis nustatytais žemės plotais suteikiamos neterminuotam laikui, vadovaujantis servituto išmokų
sutarties nuostatomis bei civilinio kodekso nuostatomis. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo
Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto, kuris pastatytas minėtuose plotuose, būklės, teisė naudotis
nustatytu plotu išlieka ir, atstačius fizinę turto būklę ar sukūrus naują, plotu bus naudojamasi ir toliau
neribota laiką. Sutartinių servitutų turtui yra formuojamas ir ilgalaikių įsipareigojimų atidėjinys pagal
TAS 37 (žr. 3.14 pastabą „Atidėjiniai“). Vertinant įsipareigojimų sumą yra atsižvelgiama į tikėtiną
atsiskaitymo laiką ir besikreipiančių asmenų kiekį, atidėjinys apskaičiuotas diskontuota verte.
Bendrovė tikrina servitutų nematerialiojo turto galimą vertės sumažėjimą, lygindama jo
atsiperkamąją vertę su balansine verte bent kartą per metus, arba tais atvejais, kai yra
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vertės sumažėjimo požymių. Pasikeitus įsipareigojimo vertei, toks pokytis apskaitomas mažinant/
didinant servitutų turto vertę. 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė įstatyminių servitutų
neturėjo.

Pelnas ir nuostoliai iš nematerialiojo turto perleidimo apskaičiuojami kaip grynųjų pardavimo pajamų
ir balansinės turto vertės skirtumas ir pripažįstami pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų
ataskaitoje, kai turtas yra perleidžiamas.

Išlaidos, patirtos atstatant arba išlaikant Bendrovės nematerialųjį turtą, yra pripažįstamos to
laikotarpio, kai atliekami palaikymo ir priežiūros darbai, sąnaudomis.

33..55.. NNeeffiinnaannssiinniioo  ttuurrttoo  vveerrttėėss  ssuummaažžėėjjiimmaass

Kiekvieną finansinių ataskaitų datą Bendrovė peržiūri ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei
naudojimo teise valdomo turto likutinę vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors turto vertės
sumažėjimo požymių. Jei tokių požymių yra, Bendrovė įvertina šio turto atsiperkamąją vertę tam, kad
būtų galima įvertinti vertės sumažėjimą (jei toks yra). Nustatant turto vertės sumažėjimą, turtas yra
sugrupuojamas į mažiausias grupes, kurių atžvilgiu galima nustatyti atskirus pinigų srautus (pinigų
srautus sukuriančius vienetus).

Kiekvieną finansinių ataskaitų datą bei kai yra vertės sumažėjimo požymių, Bendrovė atlieka ilgalaikio
nematerialiojo turto, kurio naudingo tarnavimo laikotarpis yra neapibrėžtas, ir ilgalaikio
nematerialiojo turto, kuris dar nėra paruoštas naudojimui, vertės sumažėjimo testus.

Atsiperkamoji vertė yra turto tikroji vertė, atėmus pardavimo sąnaudas, arba naudojimo vertė,
priklausomai nuo to, kuri iš jų yra didesnė. Įvertinant naudojimo vertę, tikėtini ateities pinigų srautai
yra diskontuojami iki dabartinės vertės naudojant ikimokestinę diskonto normą. Nustatant diskonto
normą įvertinamos rinkos sąlygos, pinigų laiko vertė bei su turtu susijusi rizika, į kurią nebuvo
atsižvelgta įvertinant ateities pinigų srautus.

Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) įvertinta atsiperkamoji vertė yra mažesnė nei šio
turto apskaitinė vertė, apskaitinė turto vertė sumažinama iki atsiperkamosios šio turto (ar pajamas

generuojančios turto grupės) vertės. Nuostoliai dėl vertės sumažėjimo pripažįstami pelno (nuostolių)
ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Jei po nuostolių dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai apskaitinė turto (pajamas
generuojančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai apskaičiuotos turto atsiperkamosios vertės,
bet taip, kad padidėjimas neviršytų apskaitinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės)
vertės, jei nuostoliai dėl vertės sumažėjimo ankstesniais metais nebūtų buvę pripažinti. Turto vertės
sumažėjimo atstatymas pripažįstamas pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.
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33..66.. FFiinnaannssiinnėėss  pprriieemmoonnėėss  --  ppiirrmmiinniiss  iirr  vvėėlleessnniiss  vveerrttiinniimmaass

Finansinė priemonė – tai bet kuri sutartis, dėl kurios pas vieną ūkio subjektą atsiranda finansinis
turtas, o pas kitą – finansinis įsipareigojimas ar nuosavybės priemonė.

33..66..11..   FFiinnaannssiinniiss  ttuurrttaass

Pirminis pripažinimas ir vertinimas

Finansinis turtas pirminio pripažinimo metu skirstomas į vėliau apskaitomą amortizuota savikaina,
tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, arba tikrąja verte per pelną (nuostolius).

Finansinio turto priskyrimas pirminio pripažinimu metu priklauso nuo sutartinių finansinio turto
pinigų srautų savybių ir Bendrovės verslo modelio, apibrėžiančio finansinio turto valdymą. Išskyrus
prekybos gautinas sumas, kurios neturi reikšmingo finansavimo komponento, Bendrovė pirminio
pripažinimu metu finansinį turtą įvertina tikrąja verte, pridėjus, kai finansinis turtas nėra apskaitomas
tikrąja verte per pelną (nuostolius), sandorio išlaidas. Prekybos gautinos sumos, į kurias neįtrauktas
reikšmingas finansavimo komponentas, yra vertinamos pagal 15-ojo TFAS nustatytą sandorio kainą.

Tam, kad finansinis turtas būtų priskiriamas ir vertinamas amortizuota savikaina arba tikrąja verte per
kitas bendrąsias pajamas, pinigų srautai, atsirandantys iš finansinio turto, turi būti tik pagrindinės
sumos ir palūkanų mokėjimai nuo pagrindinės neįvykdytos sumos. Šis vertinimas vadinamas SPPI
testu ir atliekamas kiekvienai finansinei priemonei.

Bendrovės finansinio turto valdymo modelis nurodo kaip Bendrovė valdo savo finansinį turtą, kad šis
generuotų pinigų srautus. Verslo modelis nustato, ar pinigų srautai bus gaunami renkant sutartinius
pinigų srautus, parduodant šį finansinį turtą ar naudojant abu variantus.

Įprastas finansinio turto pirkimas arba pardavimas pripažįstamas sandorio sudarymo dieną, t.y. datą,
kurią Bendrovė įsipareigoja pirkti ar parduoti finansinį turtą.

Vėlesnis vertinimas

Po pirminio pripažinimo Bendrovė finansinį turtą vertina:

• Amortizuota savikaina (skolos finansinės priemonės);

• Tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, kai nutraukus pripažinimą sukauptas pelnas ar nuostoliai
perkeliami į pelną ar (nuostolius) (skolos finansinės priemonės). 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d.
Bendrovė neturėjo tokių finansinių priemonių.

• Tikrąja verte per kitas bendrąsias pajamas, kai nutraukus pripažinimą sukauptas pelnas ar nuostoliai
nėra perkeliami į pelną ar (nuostolius) (nuosavybės priemonės). 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d.
Bendrovė neturėjo tokių priemonių.

• Tikrąja verte per pelną ar nuostolius. 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo tokių
finansinių priemonių.

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas (skolos finansinės priemonės)

Ši kategorija yra aktualiausia Bendrovei. Bendrovė vertina finansinį turtą amortizuota savikaina, jei
tenkinamos abi šios sąlygos:
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• Finansinis turtas laikomas pagal verslo modelį, kurio tikslas - laikyti finansinį turtą siekiant surinkti
sutartyje numatytus pinigų srautus; ir

• dėl sutartinių finansinio turto sąlygų nustatytomis datomis gali atsirasti pinigų srautų, kurie yra tik
pagrindinės sumos ir pagrindinės nepadengtosios sumos palūkanų mokėjimai.

Amortizuota savikaina vertinamas finansinis turtas vėliau yra apskaitomas naudojant efektyvios
palūkanų normos metodą atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Pelnas ar nuostoliai apskaitomi
bendrųjų pajamų ataskaitoje, kai turto pripažinimas yra nutraukiamas, turtas yra pakeičiamas ar šiam
nustatomas vertės sumažėjimas.

Bendrovės finansinis turtas vertinamas amortizuota savikaina apima prekybos gautinas sumas, kitas
trumpalaikes ir ilgalaikes gautinas sumas, išduotas paskolas ir turtą, atsiradusį iš sutarčių su klientais.

Pripažinimo nutraukimas

Finansinio turto (arba, kai taikytina, finansinio turto dalies arba panašaus finansinio turto grupės
dalies) pripažinimas yra nutraukiamas (t.y., jis yra pašalinamas iš Bendrovės finansinės būklės
ataskaitos), kai:

• baigiasi sutartyje numatytų teisių į finansinio turto pinigų srautus galiojimo laikas; arba

• Bendrovė perleidžia sutartyje numatytas teises gauti finansinio turto pinigų srautus; arba prisiima
prievolę be reikšmingo uždelsimo sumokėti visus gautus pinigų srautus trečiajai šaliai pagal
perleidimo sutartį ir

a) Bendrovė perleidžia iš esmės visą su perduoto finansinio turto nuosavybe susijusią riziką ir naudą;
arba

b) Bendrovė nei perleidžia, nei neišlaiko iš esmės visos su finansinio turto nuosavybe susijusios rizikos
ir naudos, bet perleidžia šio finansinio turto kontrolę.

Kai Bendrovė perleidžia sutartyje numatytas teises gauti finansinio turto pinigų srautą arba sudaro
perleidimo sutartį su trečiąja šalimi, yra vertinama, ar ir kokia apimtimi, Bendrovė išlaiko su šio
finansinio turto nuosavybe susijusią riziką ir naudą. Kai Bendrovė nei perleidžia, nei neišlaiko iš esmės
visos su finansinio turto nuosavybe susijusios rizikos ir naudos ir neperleidžia turto kontrolės, turtas
yra ir toliau pripažįstamas ta dalimi, su kuria Bendrovė yra vis dar susijusi. Šiuo atveju Bendrovė taip
pat pripažįsta susijusį įsipareigojimą. Perleistas turtas ir su juo susijęs įsipareigojimas yra vertinami
remiantis teisėmis ir įsipareigojimais, kuriuos Bendrovė išlaikė.

Kai su Bendrove susijęs perduotas turtas tampa garantija, toliau kontroliuojama dalis vertinama
mažesniąja suma iš apskaitinės turto vertės ir didžiausios numanomos sumos, kurią Bendrovei gali
tekti sumokėti (garantijos suma).

Finansinio turto vertės sumažėjimas

Kiti atskleidimai, susiję su finansinio turto vertės sumažėjimu, taip pat pateikiami šiose pastabose:

• Atskleidimai apie reikšmingus įvertinimus ir naudojimas prielaidas atskleidžiami 3.23 pastaboje

• Prekybos gautinos sumos, įskaitant turtą, atsiradusį iš sutarčių su klientais, atskleidžiami 12 ir 14
pastabose.

Bendrovė pripažįsta tikėtinus kredito nuostolius (TKN) visoms skolos finansinėms priemonėms, kurios
nėra vertinamos tikrąja verte per pelną (nuostolius). TKN yra paremti sutartinių gautinų pinigų srautų
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ir pinigų srautų, kuriuos Bendrovė tikisi gauti, skirtumu, diskontuotu taikant apytikslią pradinę
efektyvią palūkanų normą. TKN yra pripažįstami dviem etapais. Kredito pozicijoms, kurių kredito rizika
nuo pirminio pripažinimo nėra reikšmingai padidėjusi, TKN apskaičiuojamas kredito nuostoliams,
atsirandantiems dėl įsipareigojimų neįvykdymo įvykių, galimų per ateinančius 12 mėnesių (12
mėnesių TKN). Toms kredito pozicijoms, kurių kredito rizika nuo pirminio pripažinimo yra reikšmingai
padidėjusi, vertės sumažėjimas formuojamas kredito nuostolių sumai, kurių tikimasi per likusį kredito
pozicijos galiojimo laikotarpį, neatsižvelgiant į įsipareigojimų neįvykdymo laiką (galiojimo laikotarpio
TKN).

Prekybos gautinoms sumoms ir turtui, atsiradusiam iš sutarčių su klientais, Bendrovė taiko
supaprastintą metodą TKN skaičiuoti. Todėl Bendrovė nestebi kredito rizikos pokyčių, bet kiekvienai
finansinių ataskaitų datai pripažįsta vertės sumažėjimą remiantis galiojimo laikotarpio TKN. Bendrovė
sudarė tikėtinų nuostolių normų matricą, kuri paremta istorine kredito nuostolių analize, ir
pakoreguota, kad atspindėtų ateities veiksnius, būdingus skolininkams ir ekonominei aplinkai.
Bendrovė laiko, kad skolininkas neįvykdė savo įsipareigojimų, susijusių su finansiniu turtu, jei yra
požymių, kad skolininkas ar skolininkų grupė patiria didelių finansinių sunkumų, nevykdo savo
įsipareigojimų (pagrindinių mokėjimų ar palūkanų), atsiranda tikimybė, kad jie pradės bankroto arba
reorganizavimo procedūras, ir tais atvejais, kai stebimi duomenys rodo, kad yra numatomas būsimų
pinigų srautų sumažėjimas, pvz., įsiskolinimo pradelsimų pokyčių arba ekonominių sąlygų, kurios
koreliuoja su įsipareigojimų neįvykdymu, pokyčių. Finansinis turtas nurašomas, kai nėra pagrįstų
lūkesčių susigrąžinti sutartinius pinigų srautus.

33..66..22..FFiinnaannssiinniiaaii įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii

Pirminis pripažinimas ir vertinimas

Finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimo metu skirstomi į finansinius įsipareigojimus
apskaitomus tikrąja verte per pelną ar nuostolius, gautas paskolas ir kitas mokėtinas sumas. Visi
finansiniai įsipareigojimai pirminio pripažinimu metu yra pripažįstami tikrąja verte, o gautų paskolų
bei kitų mokėtinų sumų atveju - atėmus tiesiogiai priskirtinas sandorio išlaidas. Bendrovės finansiniai
įsipareigojimai apima prekybos ir kitas mokėtinas sumas, gautas paskolas, įskaitant bankų overdraftus
ir nuomos įsipareigojimus.

Vėlesnis vertinimas

Finansinių įsipareigojimų vertinimas priklauso nuo jų priskyrimo, kaip aprašyta toliau:

Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius

Finansiniai įsipareigojimai, apskaitomi tikrąja verte per pelną ar nuostolius, apima finansinius
įsipareigojimus, laikomus prekybai, ir finansinius įsipareigojimus, kurie buvo priskirti pirminio
pripažinimo metu kaip vertinami tikrąja verte per pelną ar nuostolius.

Finansiniai įsipareigojimai yra priskiriami kaip laikomi prekybai, jei jie yra patiriami su atpirkimo tikslu
artimiausiu metu. Į šią kategoriją taip pat įeina Bendrovės sudarytos išvestinės finansinės priemonės,
kurios nėra priskiriamos apsidraudimo priemonėmis apsidraudimo santykiuose, kaip apibrėžta 9-
ajame TFAS. Atskiros įterptosios išvestinės priemonės taip pat priskiriamos kaip laikomos prekybai,
nebent jos yra priskiriamos veiksmingoms apsidraudimo priemonėms. Pelnas arba nuostoliai,
atsiradę iš finansinių įsipareigojimų laikomų prekybai, yra pripažįstami pelno (nuostolių) ir kitų
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bendrųjų pajamų ataskaitoje. 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nepriskyrė jokių finansinių
įsipareigojimų prie vertinamų tikrąja verte, kurios pasikeitimas pripažįstamas pelnu arba nuostoliais.

Gautos paskolos ir kitos mokėtinos sumos

Ši kategorija yra aktualiausia Bendrovei. Po pirminio pripažinimo paskolos ir kitos mokėtinos sumos,
įskaitant nuomos įsipareigojimus, yra apskaitomos amortizuota savikaina naudojant efektyvios
palūkanų normos metodą (EIR). Pelnas ir nuostoliai yra pripažįstami pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų
pajamų ataskaitoje, kai įsipareigojimai yra nurašomi arba amortizuojami.

Amortizuota savikaina apskaičiuojama atsižvelgiant į nuolaidą ar priemoką įsigyjant, taip pat
mokesčius ar išlaidas, kurios yra neatskiriama EIR dalis. EIR amortizacija įtraukiama į finansines
sąnaudas pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Daugiau informacijos  18, 19 ir 20 pastabose.

Pripažinimo nutraukimas

Finansinio įsipareigojimo pripažinimas nutraukiamas, kai jis yra padengiamas, atšaukiamas ar baigiasi
jo terminas. Kai vienas esamas finansinis įsipareigojamas pakeičiamas kitu įsipareigojimu tam pačiam
skolintojui, bet iš esmės kitomis sąlygomis, arba kai esamo įsipareigojimo sąlygos iš esmės
pakeičiamos, toks pokytis laikomas pirminio įsipareigojimo nutraukimu ir naujo įsipareigojimo
atsiradimu. Skirtumas tarp atitinkamų balansinių verčių pripažįstamas pelno (nuostolių) ir kitų
bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Finansinių priemonių sudengimas

Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai yra sudengiami ir grynoji suma yra pateikiama finansinės
būklės ataskaitoje, jei egzistuoja įvykdoma teisė sudengti pripažintas sumas ir yra ketinama
atsiskaityti grynąja verte, t.y. realizuoti turtą ir įvykdyti įsipareigojimus tuo pačiu metu.

33..77.. AAttssaarrggooss

Atsargos apskaitomos žemesniąja iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės. Grynoji realizacinė
vertė yra pardavimo kaina, esant įprastinėms verslo sąlygoms, atėmus užbaigimo, rinkodaros ir
paskirstymo išlaidas. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Atsargos, kurios nebegali būti
realizuotos, yra nurašomos.

Inventorizacijos metu sudarytų netinkamų naudojimui atsargų aprašų pagrindu formuojamas 100 %
atsargų vertės sumažėjimas. Papildomai ataskaitinių metų gruodžio 31 d.  formuojamas vertės

sumažėjimas nejudančioms atsargoms: 100 % vertės sumažėjimas, jei jos nejudėjo ilgiau kaip 2 metus
ir 80 % vertės sumažėjimas, jei jos nejudėjo ilgiau kaip 1 metus nuo jų įsigijimo  ir trumpiau kaip 2
metus, skaičiuojant nuo ataskaitinių metų pabaigos.

33..88.. IIllggaallaaiikkiiss  ttuurrttaass,,  sskkiirrttaass  ppaarrdduuoottii

Ilgalaikis turtas klasifikuojamas kaip skirtas parduoti tuomet, kai jo apskaitinė vertė iš esmės bus
atgauta iš pardavimo sandorio ir pardavimas yra laikomas labai tikėtinu. Ilgalaikis turtas, skirtas
parduoti, apskaitomas žemesniąja iš apskaitinės vertės arba tikrosios vertės, atėmus pardavimo
išlaidas.
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33..99.. PPiinniiggaaii  iirr  ppiinniiggųų  eekkvviivvaalleennttaaii

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra trumpalaikės, labai likvidžios
investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų pradinis terminas
neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

Pinigų srautų ataskaitoje pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai  einamosiose sąskaitose bei kiti
trumpalaikiai indėliai, kurių pradinis terminas trumpesnis nei 3 mėnesiai.

33..1100.. NNuuoommaa

Bendrovė kaip nuomininkas

Sutarties pradžioje Bendrovė vertina, ar sutartis yra nuoma ar ją apima. Tai reiškia, kad vertinama, ar
pagal sutartį suteikiama teisė valdyti identifikuoto turto naudojimą tam tikrą laiką mainais už atlygį.

Visoms nuomos sutartims, išskyrus trumpalaikes ir mažaverčio turto nuomos sutartis, Bendrovė taiko
vieną pripažinimo ir vertinimo metodą. Bendrovė pripažįsta nuomos įsipareigojimą mokėti nuomos
įmokas ir naudojimo teise valdomą turtą, pagal kurį suteikiama teisė naudotis nuomojamu turtu.

NNaauuddoojjiimmoo  tteeiissee  vvaallddoommaass  ttuurrttaass
Pradžios datą (t. y. datą, nuo kurios pagrindinis turtas pradėtas naudoti) Bendrovė pripažįsta
naudojimo teise valdomą turtą. Naudojimo teise valdomas turtas apskaitomas įsigijimo savikaina
atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėjimą pakoregavus dėl nuomos įsipareigojimo
pakartotinio įvertinimo. Naudojimo teise valdomo turto įsigijimo savikaina apima nuomos
įsipareigojimų pirminio vertinimo sumą, pirmines tiesiogines išlaidas, nuomos mokesčius pradžios
datą arba iki jos, atėmus bet kokias gautas nuomos paskatas. Naudojimo teise valdomo turto
nusidėvėjimas skaičiuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per nuomos laikotarpį arba
nustatytą turto naudingo tarnavimo laikotarpį, priklausomai nuo to, kuris iš jų yra trumpesnis.
Naudojimo teise valdomam turtui yra nustatyti tokie patys naudingo tarnavimo metodai ir
laikotarpiai, kurie taikomi Bendrovės ilgalaikiam materialiajam turtui (3.3 pastaba).

Jeigu iki nuomos laikotarpio pabaigos Bendrovei perleidžiama nuomojamo turto nuosavybės teisė
arba jeigu naudojimo teise valdomo turto kaina rodo, kad nuomininkas pasinaudos pasirinkimo pirkti
teise, nusidėvėjimas skaičiuojamas remiantis numatomu turto naudingo tarnavimo laiku.

Taip pat naudojimo teise valdomas turtas yra vertinamas dėl vertės sumažėjimo. Daugiau skaityti
apskaitos metodus, pateiktus 3.5 pastaboje „Nefinansinio turto vertės sumažėjimas“.

NNuuoommooss  įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii
Pradžios datą Bendrovė pripažįsta nuomos įsipareigojimus, apskaitomus nuomos įmokų, kurios turės
būti sumokėtos per nuomos laikotarpį, dabartine verte. Nuomos įmokos apima fiksuotas įmokas
(įskaitant prilygintas fiksuotoms įmokoms), atėmus bet kokias gautinas nuomos paskatas, kintamas
nuomos įmokas, kurios priklauso nuo indekso ar normos, ir sumas, kurios turėtų būti sumokėtos pagal
likvidacinės vertės garantijas. Tokios nuomos įmokos taip pat apima pasirinkimo pirkti sandorio
vykdymo kainą, jei yra pagrįstai žinoma, kad Bendrovė ta pasirinkimo teise pasinaudos, ir baudas už
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nuomos nutraukimą, jeigu daroma prielaida, kad per nuomos laikotarpį Bendrovė pasinaudos
pasirinkimo teise nutraukti nuomą. Kintamos nuomos įmokos, kurios nepriklauso nuo indekso ar
normos, pripažįstamos sąnaudomis (nebent jos yra patiriamos atsargoms pagaminti) laikotarpiu,
kuriuo įvyksta įvykis ar atsiranda sąlyga, dėl kurių mokami šie mokesčiai.

Skaičiuodama dabartinę nuomos įmokų vertę, Bendrovė taiko nuomos pradžios datą priskaitytiną
skolinimosi palūkanų normą, kai nuomos sutartyje numatytos palūkanų normos negalima lengvai
nustatyti. Po pradžios datos nuomos įsipareigojimų suma didinama atsižvelgiant į įvertintas palūkanas
ir sumažinama sumokėtų nuomos įmokų suma. Be to, balansinė nuomos įsipareigojimų suma yra
vertinama pakartotinai, jeigu atliekami tam tikri koregavimai, pasikeičia nuomos laikotarpis ar
nuomos įmokos (pvz., būsimų įmokų pakeitimai dėl indekso ar normos, naudojamos tokiems nuomos
įmokoms nustatyti, pasikeitimo) arba pasikeičia pasirinkimo teisės pirkti nuomojamą turtą vertinimas.

TTrruummppaallaaiikkėė  iirr  mmaažžaavveerrččiioo  ttuurrttoo  nnuuoommaa
Bendrovė taiko pripažinimo išimtį trumpalaikei nuomai (t. y. tokia nuoma, kurios laikotarpis pradžios
datą yra trumpesnis nei 12 mėnesių ir kuri neapima pasirinkimo teisės pirkti turtą). Šios išimties ji
laikosi ir pripažindama mažaverčio turto, kurį sudaro biuro inventorius, ir kuris yra laikomas turintis
mažą vertę, nuomą. Trumpalaikės ir mažaverčio turto nuomos įmokos pripažįstamos sąnaudomis
pagal tiesinį metodą per nuomos laikotarpį.

Bendrovė kaip nuomotojas

Pajamos iš veiklos nuomos yra pripažįstamos tiesiniu - linijiniu metodu per visą atitinkamos nuomos
laikotarpį.

33..1111.. DDoottaacciijjooss

Dotacijos nėra pripažįstamos tol, kol nėra pakankamos garantijos, kad Bendrovė laikysis su jomis
susijusių reikalavimų, ir kad dotacijos bus gautos.

Dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti ar kitaip
įsigyti laikomos dotacijomis, susijusiomis su turtu. Dotacijos, susijusios su turtu, mažina susijusio
ilgalaikio turto įsigijimo savikainą ir pripažįstamos pajamomis (mažinant susijusias sąnaudas - ilgalaikio
turto nusidėvėjimą) tais laikotarpiais ir tokiomis proporcijomis, kurios atitinka Bendrovės turto
naudingo tarnavimo laiką.

Gaunamos ataskaitinio ar praėjusio laikotarpio išlaidoms ar negautoms pajamoms kompensuoti, taip
pat visos kitos dotacijos, nepriskiriamos dotacijoms, susijusioms su turtu, yra laikomos dotacijomis,
susijusiomis su pajamomis. Dotacijos, susijusios su pajamomis, pripažįstamos panaudota dalimi tiek,
kiek per ataskaitinį laikotarpį patiriama sąnaudų arba kiek apskaičiuojama negautų pajamų, kurioms
kompensuoti skirta dotacija. Bendrovė kaip asocijuotasis paramos gavėjas dalyvauja Europos
sąjungos finansuojamame projekte „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams – vandenvalos
dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją (NutriBiomass4LIFE)“.
Projekto vykdymo metu 2018 – 2022 m. gautos lėšos apskaitomos kaip dotacijos, susijusios su
pajamomis.
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33..1122..   IIššmmookkooss  ddaarrbbuuoottoojjaammss

Socialinio draudimo sąnaudos

Bendrovė moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau - Fondas)
už savo darbuotojus pagal nustatytų įmokų planą ir vadovaujantis šalies įstatymų reikalavimais.
Nustatytų įmokų planas – tai planas, pagal kurį Bendrovė moka fiksuoto dydžio įmokas į Fondą ir
neturi teisinio ar konstruktyvaus įsipareigojimo toliau mokėti įmokas, jei Fondas neturi pakankamai
turto, kad sumokėtų visas išmokas darbuotojams, susijusias su jų darbu dabartiniu ir ankstesniais
laikotarpiais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir
priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Bendrovės mokamas socialinio
draudimo įmokų tarifas sudarė 1,77 proc.

Sukaupti įsipareigojimai darbuotojų išmokoms

Anksčiau suteiktų paslaugų savikaina pripažįstama sąnaudomis tiesiogiai proporcingomis per vidutinį
laikotarpį, kol tampa privaloma mokėti išmoką. Bet koks pelnas ar nuostoliai, atsiradę dėl
įsipareigojimo sumažinimo ir / ar įvykdymo, pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje
pripažįstami iš karto. Anksčiau suteiktų paslaugų savikaina yra pripažįstama iš karto pelno (nuostolių)
ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.

Išmokų darbuotojams įsipareigojimas yra apskaičiuojamas vadovaujantis aktuariniais įvertinimais,
taikant planuojamo sąlyginio vieneto metodą. Įsipareigojimas fiksuojamas finansinės būklės
ataskaitoje po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų ir per vienerius metus mokėtinų sumų
ir įsipareigojimų dalyse ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę finansinės būklės ataskaitos datą.

Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus
pinigų srautus, remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip ir išmokos, ir
kurių išmokėjimo laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma.
Aktuarinis pelnas ir nuostoliai pripažįstami Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje.

33..1133.. NNeeaappiibbrrėėžžttuummaaii

Neapibrėžtieji įsipareigojimai nėra pripažįstami finansinėse ataskaitose. Jie yra atskleidžiami, išskyrus
tuos atvejus, kai tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža.

Neapibrėžtasis turtas finansinėse ataskaitose nėra pripažįstamas.

33..1144.. AAttiiddėėjjiinniiaaii

Atidėjinys apskaitomas tada, kai dėl praeities įvykio Bendrovė turi įsipareigojimą (teisinį ar
neatšaukiamą), ir tikėtina, kad jam įvykdyti iš Bendrovės bus reikalaujama padengti įsipareigojimą, ir
įsipareigojimo suma gali būti patikimai įvertinta.

Suma pripažinta atidėjiniu yra geriausias atlygio, kurį reikės sumokėti, kad būtų padengtas dabartinis
įsipareigojimas, vertinimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, atsižvelgiant į rizikas ir neapibrėžtumus,
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kylančius dėl šio įsipareigojimo. Kai atidėjinys vertinamas naudojant numatomus pinigų srautus
įsipareigojimui padengti, jo apskaitinė vertė yra dabartinė šių pinigų srautų vertė (kai pinigų laiko
vertės pokytis yra reikšmingas).

Kai yra tikimasi, kad dalis ar visa ekonominė nauda reikalinga padengti atidėjinį bus atgauta iš
trečiosios šalies, gautina suma yra prižįstama turtu, jei yra tikrai aišku, kad kompensacija bus gauta ir
kad gautina suma gali būti patikimai įvertinta.

33..1155.. PPeellnnoo  mmookkeessttiiss

Pelno mokesčio sąnaudas sudaro ataskaitinių metų mokestis ir atidėtasis mokestis.

Ataskaitinių metų mokestis

Einamųjų metų mokestis yra mokamas atsižvelgiant į apmokestinamąjį metų pelną.
Apmokestinamasis pelnas skiriasi nuo pelno, pateikto pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų
ataskaitoje, dėl kitais metais apmokestinamųjų ar įskaitomųjų pajamų ar sąnaudų ir pajamų ar
sąnaudų, kurios niekada neapmokestinamos ar neįskaitomos. Bendrovės pelno mokesčio
įsipareigojimas apskaičiuojamas naudojant pelno mokesčio tarifą, galiojusį ataskaitiniu laikotarpiu.
2020 m. gruodžio 31 d.  ir 2019 m. gruodžio 31 d. finansinių metų pabaigoje Bendrovei taikomas
pelno mokesčio tarifas yra 15 proc.

Lietuvoje mokesčių nuostoliai gali būti perkeliami neribotą laikotarpį, išskyrus nuostolius, patirtus dėl
vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių priemonių pardavimo. Nuo 2014 m. sausio 1 d.
perkeliami mokestiniai nuostoliai negali viršyti 70 proc. einamųjų metų apmokestinamojo pelno. Toks
mokesčių nuostolių perkėlimas nutraukiamas, jei Bendrovė pakeičia savo veiklą, dėl kurios šie
nuostoliai atsirado, išskyrus atvejus, kai Bendrovė netęsia savo veiklos dėl priežasčių, kurios
nepriklauso nuo pačios Bendrovės.  Nuostoliai dėl vertybinių popierių ir/ar išvestinių finansinių
priemonių pardavimo gali būti perkeliami 5 vienus paskui kitus einančius metus ir naudojami tik
apmokestintoms pajamoms, gautoms iš panašios veiklos, mažinti. 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m.
gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo perkeliamų mokestinių nuostolių.

Atidėtasis mokestis

Atidėtasis mokestis yra pripažįstamas laikiniems skirtumams tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės
vertės finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos mokestinės bazės. Atidėtojo mokesčio įsipareigojimai
yra bendrai pripažįstami visiems laikiniems skirtumams, o atidėtojo mokesčio turtas pripažįstamas tik
ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje sumažins turimą apmokestinamąjį pelną realizuojant laikinuosius
skirtumus. Toks turtas ir įsipareigojimai yra nepripažįstami, jei laikini skirtumai yra susiję su prestižu
arba su pirminiu turto ar įsipareigojimų pripažinimu (kitų nei verslo jungimo metu), kurių atsiradimo
(sandorių) metu nedaroma įtaka nei apmokestinamajam, nei finansiniam pelnui.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas yra pripažįstamas įskaitomiesiems laikiniesiems skirtumams tik ta
dalimi, kuriai tikėtinai bus pakankamai mokestinio pelno laikinųjų skirtumų naudai realizuoti ir yra
tikimasi ją realizuoti artimiausioje ateityje.
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Atidėtojo mokesčio turtas yra peržiūrimas finansinės būklės ataskaitos sudarymo datai ir yra
sumažinamas, jei nėra tikėtina, kad Bendrovė ateityje turės pakankamai apmokestinamojo pelno
šiam turtui realizuoti, iki sumos, kuri tikėtinai ateityje sumažins apmokestinamąjį pelną.

Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant galiojančią mokesčio normą, kuri
bus taikoma tais metais, kuriais numatoma šiuos laikinuosius skirtumus padengti arba apmokėti,
remiantis mokesčio normomis (ir mokesčių įstatymais), kurios yra ar bus patvirtintos iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos. Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimai atspindi mokestines pasekmes, kurių
Bendrovė tikisi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, siekdama apmokėti ar padengti savo turtą ar
įsipareigojimus.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas ir įsipareigojimai sudengiami, kai jie yra susiję su mokesčiais,
nustatytais tų pačių institucijų ir Bendrovė ketina padengti mokėtinus mokesčius grynąja verte.

Ataskaitinių metų ir atidėtasis mokestis už metus

Ataskaitinių metų ir atidėtasis mokestis yra pripažįstami pelnu arba nuostoliais, išskyrus atvejus, kai
jie susiję su straipsniais, pripažįstamais kitose bendrose pajamose arba tiesiogiai nuosavame kapitale.
Tokiu atveju mokestis taip pat pripažįstamas kitose bendrose pajamose arba tiesiogiai nuosavame
kapitale. Kai pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis atsiranda iš pirminio verslo jungimo
apskaitymo, mokestinis efektas yra įtraukiamas į verslo jungimo apskaitą.

33..1166.. PPaajjaammųų  pprriippaažžiinniimmaass

Pajamos pagal sutartis su klientais
Pagrindinė Bendrovės veikla – vandens tiekimas bei nuotekų tvarkymas.

Pajamos pagal sutartis su klientais pripažįstamos, kai prekių ar paslaugų kontrolė pereina klientui,
suma, kurią Bendrovė tikisi gauti mainais už prekes ar paslaugas, Bendrovė kontroliuoja prekes ar
paslaugas prieš jas perduodama klientui, todėl Bendrovė veikia kaip pagrindinė pajamų sandorio šalis.

Svarbių apskaitinių sprendimų, įvertinimų ir prielaidų, susijusių su pajamomis pagal sutartis su
klientais, atskleidimas yra pateiktas 3.23 pastaboje.

Bendrovė teikia savo paslaugas arba atskirai (tik vandens tiekimo arba nuotekų tvarkymo paslaugos),
arba kartu apjungdama į bendrą paketą. Kompleksinių paslaugų sutartys susideda iš kelių veiklos
įsipareigojimų, nes pažadai  suteikti atskiras paslaugas yra skirtingi bei atskirai identifikuojami.

Atitinkamai Bendrovė paskirsto sandorio kainą, remdamasi santykinėmis atskirų paslaugų pardavimo
kainomis (apimant ir pardavimo (fiksuotą abonentinę) kainą).

Bendrovė pripažįsta pajamas iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų per tam tikrą laikotarpį
naudodama pristatymo metodą (kliento suvartoti kubiniai metrai) suteiktų paslaugų įvykdymo
įvertinimui, nes klientas vienu metu gauna ir suvartoja Bendrovės teikiamas paslaugas. Kitos
nereguliarios pajamos iš pastatų, įrangos, įrengimų ar atsargų pardavimo yra pripažįstamos tam tikru
momentu, paprastai kai  klientui perduodama daiktų nuosavybės teikiama nauda ir rizika.

Neatlygintinai gautas turtas iš trečių asmenų pripažįstamas įsigijimo savikaina, kuri nustatoma
vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais  ir apskaitoma kaip
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pajamos tam tikru momentu pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje tą laikotarpį, kai
turtas buvo gautas, nes veiklos įsipareigojimas įvykdomas, kai klientas yra prijungiamas prie bendro
tinklo.

Bendrovė svarsto, ar sutartyje yra kitų pažadų, kurie yra atskiri veiklos įsipareigojimai, kuriems turi
būti paskirta tam tikra sandorio kainos dalis (pvz. suteiktos garantijos). Bendrovė atlieka priežiūrą bei
reguliariai aptarnauja savo valdomą turtą, kaip reikalaujama įstatyme. Šios užtikrinimo tipo garantijos
yra apskaitomos pagal 37-ąjį TAS "Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtieji turtai",
tačiau 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė neturėjo suteikusi garantijų, kurios atitiktų 37-ąjį
TAS. Sutartyse nėra kitų pažadų, kuriuos būtų galima laikyti atskirais veiklos įsipareigojimais.

Nustatydama sandorio kainą, Bendrovė apsvarsto kintamojo atlygio efektą. Sukauptos pajamos yra
atvaizduojamos kaip sutarties turtas ir pripažįstamos remiantis kintamais vartojimo vienetais, kuriuos
sunaudoja klientas. Siekiant pilnai apskaityti Bendrovės pajamas už suteiktas paslaugas, ataskaitinių
metų gruodžio 31 d. sukaupiamos pajamos už ataskaitinių metų paskutinį mėnesį, už kurį klientams
yra suteiktos vandens ir/ar nuotekų šalinimo bei tvarkymo paslaugos, kurių klientai dar nedeklaravo
ir joms nebuvo suformuotas mokėjimo dokumentas.

Be to, vadovybė atsižvelgia į kitų dalykų poveikį pajamų pripažinimui, tokių kaip reikšmingų
finansavimo komponentų buvimas, apmokėjimą negrynaisiais pinigais ir klientui mokėtinas sumas.
Bendrovės sutartyse su klientais nėra išvardintų sutartinių sąlygų.

Sandorio kaina priskirtina likusiam veiklos įsipareigojimui nėra atskleista šiose finansinėse
ataskaitose, nes Bendrovė turi teisę į atlygį iš kliento tokiai sumai, kuri atitinka klientui suteiktų ir
kliento suvartotų paslaugų vertę iki tam tikros dienos.

Sutarties turtas – sukauptos pajamos

Turtas pagal sutartį yra teisė į atlygį mainais už prekes ar paslaugas, kurios buvo perduotos klientui.

Jei Bendrovė perduoda prekes ar suteikia paslaugas klientui prieš jam sumokant ar prieš mokėjimo
terminą, turtas pagal sutartį yra apskaitomas ta suma, kuri yra lygi uždirbtam sąlyginiam atlygiui
(žiūrėti į sukauptų pajamų aprašymą aukščiau).

Prekybos gautinos sumos

Prekybos gautina suma atspndi Bendrovės teisę į uždirbtą atlygį, kuri yra besąlyginė (pvz. atlygis be
jokių išimčių bus sumokamas po sutarto termino). Žiūrėti apskaitos politiką apie finansinį turtą (3.6
pastaba).

Sutarties įsipareigojimas – gauti išankstiniai apmokėjimai

Įsipareigojimas pagal sutartį yra pareiga perduoti prekes ar suteikti paslaugas klientui už kurias jau
buvo gautas atlygis (atlygio suma yra gautina). Jei klientas sumoka prieš Bendrovei perduodant prekes
ar suteikiant paslaugas, įsipareigojimas pagal sutartį pripažįstamas, kai apmokėjimas yra gautas.
Įsipareigojimai pagal sutartį yra pripažįstami pajamomis, kai Bendrovė įvykdo sutartines prievoles.

Sutarties su klientu sudarymo arba sutarties įvykdymo išlaidos

Bendrovės patirtoms išlaidoms, kurios tenkina kapitalizavimo kriterijus, taikomos ilgalaikio
materialiojo turto apskaitos taisyklės. 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė nebuvo patyrusi
tokių išlaidų. Kitos išlaidos yra pripažįstamos einamojo laikotarpio sąnaudomis, nes nesitikima, kad
bus susigrąžintos.

29



UUAABB  „„VViillnniiaauuss  vvaannddeennyyss““,,  įįmmoonnėėss  kkooddaass  112200554455884499,,  bbuuvveeiinnėėss  aaddrreessaass::  SSppaauuddooss  gg..  88--11,,  VViillnniiuuss,,  LLiieettuuvvaa
FFIINNAANNSSIINNĖĖSS  AATTAASSKKAAIITTOOSS  UUŽŽ  MMEETTUUSS,,  PPAASSIIBBAAIIGGUUSSIIUUSS  22002200  MM..  GGRRUUOODDŽŽIIOO  3311  DD..
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

3300

33..                  AAppsskkaaiittooss  ppoolliittiikkaa  ((ttęęssiinnyyss))

33..1177.. SSkkoolliinniimmoossii  ssąąnnaauuddooss

Bendrovėje kapitalizuojamos tikslinių paskolų skolinimosi palūkanos, kurios yra tiesiogiai priskirtinos
Ilgo parengimo turto įsigijimui, statybai, rekonstrukcijai ar gamybai vykdomo Investicinio projekto
metu ir patirtos iki turto naudojimo (perdavimo eksploatuoti) pradžios, yra įtraukiamos į to turto
savikainą. Kitos skolinimosi išlaidos pripažįstamos laikotarpio, per kurį jos patiriamos, sąnaudomis.

33..1188.. UUžžssiieenniioo  vvaalliiuuttooss

Pateikimo ir funkcinė valiuta yra eurai (Eur). Operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į eurus
oficialiu, tą dieną Lietuvos banko nustatytu kursu, kuris apytiksliai lygus rinkos kursui.  Keitimo kurso
skirtumai dėl operacijų užsienio valiutomis įtraukiami į pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų
ataskaitą tuo metu, kai jie atsiranda. Pajamos ir sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo,
konvertuojant piniginį turtą ar įsipareigojimus į eurus, įtraukiamos į pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų
pajamų ataskaitą.

Pajamos ir sąnaudos dėl valiutos kurso pasikeitimo yra įtraukiamos į to laikotarpio pelno (nuostolių)
ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitą, kai jie atsiranda.

33..1199.. SSuussiijjuussiiooss  ššaallyyss

Susijusi šalis yra asmuo arba įmonė, susijusi su savo finansines ataskaitas rengiančia įmone.

Asmuo arba artimas asmens šeimos narys yra susijęs su ataskaitas rengiančia įmone, jei šis asmuo:
 turi kontrolę arba turi bendrą kontrolę ataskaitas rengiančiai įmonei;
 turi reikšmingą įtaką ataskaitas rengiančiai įmonei; ar
 yra vienas iš ataskaitas rengiančios įmonės ar ją patronuojančios įmonės pagrindinių

vadovaujančių darbuotojų.

Įmonė yra susijusi su ataskaitas rengiančia įmone, jei atitinka bet kurią iš žemiau esančių sąlygų:
 Įmonė ir ataskaitas rengianti įmonė yra tos pačios grupės nariai (tai reiškia, kad kiekviena

patronuojanti įmonė, dukterinė ir seserinė įmonė yra susijusi tarpusavyje).
 Viena įmonė yra asocijuota ar jungtinėje veikloje su kita įmone (ar asocijuota, ar jungtinėje

veikloje su kita nare grupėje, kurios kita įmonė yra narė).
 Abi įmonės dalyvauja tos pačios trečiosios šalies jungtinėje veikloje.
 Viena šalis yra jungtinėje veikloje su trečiąja šalimi ir kita įmonė yra asocijuota su trečiąja šalimi.
 Įmonė yra pensijinių išmokų plano valdytoja ataskaitas teikiančios įmonės arba su ataskaitas

teikiančia įmone susijusios įmonės darbuotojų naudai. Jei ataskaitas teikianti įmonė yra pati šio
plano valdytoja, finansuojantieji darbdaviai taip pat yra susiję su ataskaitas teikiančia įmone.

 Įmonė yra kontroliuojama arba bendrai kontroliuojama asmens susijusio su ataskaitas rengiančia
įmone.

 Asmuo arba artimas asmens šeimos narys turi reikšmingą įtaką įmonei ar yra vienas iš ataskaitas
rengiančios įmonės (ar ją patronuojančios įmonės) pagrindinių vadovaujančių darbuotojų.
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33..2200.. TTiikkrroossiiooss  vveerrttėėss  vveerrttiinniimmaass

Tikroji vertė – tai kaina, kuri būtų gauta pardavus turtą arba kuri būtų sumokėta, perdavus
įsipareigojimą įprasto tarp rinkos dalyvių įvykusio sandorio metu nustatymo dieną. Tikrosios vertės
nustatymas paremtas prielaida, kad turto pardavimo ar įsipareigojimų perdavimo sandoris vyksta
arba:

 pagrindinėje turto ar įsipareigojimų rinkoje, ar
 jei nėra pagrindinės rinkos – turtui ar įsipareigojimams pačioje palankiausioje rinkoje.

Pagrindinė ar pati palankiausia rinka turi būti Bendrovei prieinama.

Turto ar įsipareigojimų tikroji vertė nustatoma naudojant tas prielaidas, kurias naudotų rinkos
dalyviai, norėdami nustatyti turto ar įsipareigojimų kainą, darant prielaidą, kad rinkos dalyviai turi
geriausių ekonominių interesų.

Nefinansinio turto tikroji vertė nustatoma atsižvelgiant į rinkos dalyvio gebėjimą generuoti
ekonominę naudą, naudojant turtą efektyviausiai ir geriausiai arba parduodant jį kitam rinkos
dalyviui, kuris turtą naudotų efektyviausiai ir geriausiai.

Bendrovė naudoja vertinimo metodikas, kurios esamomis aplinkybėmis yra tinkamos ir apie kurias
turima pakankamai duomenų tikrajai vertei nustatyti, naudodama kuo daugiau svarbių stebimų
duomenų ir kuo mažiau nestebimų duomenų.

Visas turtas ir įsipareigojimai, kurių tikroji vertė yra nustatoma ar atskleidžiama finansinėse
ataskaitose, yra suskirstomi pagal toliau aprašomą tikrosios vertės hierarchiją, kuri paremta tikrajai
vertei nustatyti naudojamais reikšmingais žemiausio lygio duomenimis:

 1 lygis – tokių pačių turto vienetų arba įsipareigojimų kotiruojamos (nekoreguotos) kainos
aktyviosiose rinkose;

 2 lygis – vertinimo metodikos, kuriose tiesiogiai ar netiesiogiai stebimi žemiausio lygio duomenys,
kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją vertę;

 3 lygis – vertinimo metodikos, kuriose nestebimi žemiausio lygio duomenys, kurie yra reikšmingi
nustatant tikrąją vertę.

Turtą ir įsipareigojimus, kurie finansinėse ataskaitose pripažįstami pakartotinai, Bendrovė,
pakartotinai vertindama skirstymą, nusprendžia, ar perkeliamos sumos vyko tarp hierarchijos lygių
(pagal žemiausio lygio duomenis, kurie yra reikšmingi nustatant tikrąją vertę apskritai) kiekvieno
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Vertinimus Bendrovės vadovybė atlieka kiekvieną ataskaitinę dieną. Siekdama atskleisti informaciją
apie tikrąją vertę, Bendrovė nustatė turto ir įsipareigojimų klases pagal turto ir įsipareigojimų pobūdį,
ypatybes bei riziką ir anksčiau apibūdintą tikrosios vertės hierarchijos lygį.
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33..                AAppsskkaaiittooss  ppoolliittiikkaa  ((ttęęssiinnyyss))

33..2211.. TTaarrppuussaavviioo  uužžsskkaaiittooss
Finansinis turtas ir įsipareigojimai sudengiami ir neto suma parodoma finansinės būklės ataskaitoje,
kai yra teisinė galimybė užskaityti pripažintas sumas ir yra ketinimas atsiskaityti neto suma arba
realizuoti turtą ir įsipareigojimus vienu metu. Įgyvendinama teisė nepriklauso nuo ateities įvykių ir
teisiškai įgyvendinama ūkio subjekto ir visų sandorio šalių tiek įprastomis veiklos sąlygomis, tiek
įsipareigojimų nevykdymo, nemokumo ar bankroto atveju.

33..2222.. RReegguulliiuuoojjaammaa  vveeiikkllaa

Bendrovės reguliuojamų paslaugų pelningumas yra reglamentuotas Valstybinės energetikos
reguliavimo tarnybos patvirtintoje Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų
nustatymo metodikoje. 2020 metais galiojusios kainos buvo nustatytos pagal kainų derinimo metu
galiojusią Kainų nustatymo metodiką, pagal kurią į kainą buvo įtrauktos būtinosios sąnaudos ir
normatyvinis pelnas. Būtinosios sąnaudos nustatomos remiantis bazinių metų faktinėmis
sąnaudomis, ilgalaikiu veiklos ir plėtros  planu ir kitomis priežastimis, lemiančiomis paslaugų kiekių ir
sąnaudų pasikeitimą, taip pat vandens tiekėjų lyginamosios analizės rodikliais. Atsižvelgiant į
efektyvumo koeficientą, parduotų paslaugų kiekį, įgyvendintas investicijas, elektros, šilumos,
technologinių medžiagų kainų, mokesčių tarifų ir darbo užmokesčio pokyčius, faktinę investicijų
grąžą, taip pat į kitus nuo Bendrovės nepriklausančius veiksnius pagal galiojančią kainų nustatymo
metodiką bazinės kainos 2019 metais buvo perskaičiuotos ir jos įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d., 2020
metais Bendrovė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai pateikė naujų bazinių kainų projektą,
kuris iki 2020 metų pabaigos nesuderintas.

Bendrovė nepripažįsta reguliuojamos veiklos turto ar įsipareigojimų, kurių paskirtis būtų išlyginti
einamųjų metų pelną iki reguliuojamo lygio, jei šis skirtumas bus atgautas / grąžintas per paslaugų
teikimą ateityje.

33..2233.. SSvvaarrbbūūss  aappsskkaaiittiinniiaaii  sspprreennddiimmaaii,,  įįvveerrttiinniimmaaii  iirr  pprriieellaaiiddooss

Rengiant finansines ataskaitas Bendrovės vadovybei reikia pritaikyti tam tikras prielaidas ir
įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei
neapibrėžtumų atskleidimui ataskaitinei datai. Tačiau šių įvertinimų neapibrėžtumas gali lemti
ateities rezultatus, kurie gali reikalauti reikšmingų turto ar įsipareigojimų apskaitinės vertės
pakeitimų. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įvertinimai, yra aptariamos
toliau.

Ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpis

Pagrindinės prielaidos, kuriomis vadovaujantis nustatomas ilgalaikio materialiojo turto naudingojo
tarnavimo laikotarpis, yra: numatoma turto naudojimo trukmė, numatomas techninis, technologinis
ar kitoks senėjimas dėl paslaugų naujovių ar pokyčių, teisinių ar panašių apribojimų turto naudojimui,
tokių kaip nuomos sutarčių galiojimo data.

Pajamos pagal sutartis su klientais

Bendrovė taikė tokius įvertinimus, kurie turi reikšmingos įtakos pajamų sumos bei pripažinimo
laikotarpio pagal sutartis su klientais nustatymui:

 • Veiklos įsipareigojimų nustatymas, kai yra suteikiamas paslaugų paketas
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33..                AAppsskkaaiittooss  ppoolliittiikkaa  ((ttęęssiinnyyss))

Bendrovė teikia vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, kurios yra parduodamos arba
atskirai, arba kartu apjungiamos į paketą. Bendrovė nustatė, kad tiek vandens tiekimas, tiek nuotekų
tvarkymas gali būti atskiros paslaugos. Šios paslaugos nėra labai tarpusavyje susijusios, nes Bendrovė
galėtų teikti nuotekų tvarkymą, net jei klientas atsisakė vandens tiekimo paslaugos, ir atvirkščiai.
Atitinkamai, Bendrovė paskirstė sandorio kainą (apimant ir pardavimo (fiksuotą abonentinę) kainą)
atskiroms paslaugoms pagal santykines savarankiškas atskirų paslaugų pardavimo kainas.

• Veiklos įsipareigojimų vykdymo laiko nustatymas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms

Bendrovė pripažįsta pajamas iš vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų per tam tikrą laikotarpį
naudodama pristatymo metodą (kliento suvartoti kubiniai metrai) suteiktų paslaugų įvykdymo
įvertinimui, nes klientas vienu metu gauna ir suvartoja Bendrovės teikiamas paslaugas. Bendrovė gali
patikimai įvertinti kliento suvartojimą per tam tikrą periodą. Siekiant pilnai apskaityti Bendrovės
pajamas už suteiktas paslaugas, ataskaitinių metų gruodžio 31 d. sukaupiamos pajamos už
ataskaitinių metų paskutinį mėnesį, už kurį klientams yra suteiktos vandens ir/ar nuotekų šalinimo
bei tvarkymo paslaugos, bet kurių klientai dar nedeklaravo ir joms nebuvo suformuotas mokėjimo
dokumentas.

Pajamos, apskaitomos pagal vidurkį

Bendrovė teikia paslaugas esamiems klientams nenutrūkstamai, nepriklausomai nuo to ar jie
deklaruoja rodmenis ar ne. Siekiant kuo teisingiau atvaizduoti  Bendrovės pajamas už suteiktas
paslaugas ir suvartoto  vandens apskaitą už ataskaitinį laikotarpį, klientų, nedeklaravusių rodmenų,
suvartotas  vandens kiekis už ataskaitinį mėnesį apskaitomas pagal vidurkį, apskaičiuotą remiantis
ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais priskaičiuotais vandens ir/ ar nuotekų kiekiais.

Vertės sumažėjimas gautinoms sumoms

Bendrovė naudoja tikėtinų nuostolių normų (TNN) matricą apskaičiuoti prekybos gautinų sumų
tikėtinus kredito nuostolius (TKN). Tikėtinų kredito nuostolių normos paremtos klientų pradelsimo
istorija, kurie yra sugrupuoti pagal homogeniškumą (pagal kliento tipą).
TNN matrica yra paremta Bendrovės istorine informacija apie klientų įsipareigojimų nevykdymą.
Bendrovė patikslina matricos reikšmes, kad jos apimtų prognozuojamą ateities informaciją.
Pavyzdžiui, jei kitų metų ekonomika pagal ateities prognozes (BVP ir nedarbo lygis) tikėtina prastės/
lėtės, kas gali padidinti įsipareigojimų nevykdymo išaugimą, istorinės tikėtinų nuostolių normos yra
koreguojamos, kad atspindėtų ateities prognozes. Kiekvieną ataskaitinį laikotarpį istorinės kredito
nuostolių normos bei ateities prognozės yra peržiūrimos.

Istorinių tikėtinų kredito nuostolių normų, ateities ekonomikos ir TKN vertinimas bei koreliacija tarp
jų yra reikšmingas apskaitinis sprendimas bei įvertis. TKN suma yra jautri ateities ekonomikos
prognozėms bei kitų aplinkybių pasikeitimams. Bendrovės istorinė klientų pradelsimo istorija ir
ateities ekonomikos prognozė gali neatspindėti klientų tikrojo įsipareigojimų nevykdymo ateityje.

Paprastai prekybos gautinos sumos yra nurašomos, kai yra pradelstos daugiau nei vienerius metus ir
kai išieškojimas yra negalimas. Informacija apie Bendrovės prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimą
yra atskleista 12 pastaboje.
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33..                AAppsskkaaiittooss  ppoolliittiikkaa  ((ttęęssiinnyyss))

Maksimali kredito rizikos pozicija finansinių ataskaitų datai yra viso finansinio turto balansinė vertė,
atskleista 22 pastaboje. Bendrovė nėra gavusi turto įkeitimų iš klientų kaip užtikrinimo priemonės,
skirtos kredito rizikos sumažinimui.

Vertinant prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimą, individualios fizinių (FA) ir juridinių (JA) klientų
skolos yra sugrupuojamos pagal pradelsimo laikotarpį. Žemiau pateiktos tikėtinų kredito nuostolių
normos naudojamos TKN apskaičiavimui 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d.:

22002200  mm. 22001199  mm..

PPrraaddeellssiimmaass
TTiikkėėttiinnųų  kkrreeddiittoo

nnuuoossttoolliiųų
nnoorrmmooss  FFAA,,  pprroocc..

TTiikkėėttiinnųų  kkrreeddiittoo
nnuuoossttoolliiųų

nnoorrmmooss  JJAA,,  pprroocc..

TTiikkėėttiinnųų  kkrreeddiittoo
nnuuoossttoolliiųų

nnoorrmmooss  FFAA,,
pprroocc..

TTiikkėėttiinnųų  kkrreeddiittoo
nnuuoossttoolliiųų

nnoorrmmooss  JJAA,,
pprroocc..

Mažiau nei 1 mėnuo 2,00% 0,40% 6,00% 0,50%
nuo 1 mėn. iki 2 mėn. 9,00% 4,00% 12,00% 3,00%
nuo 2 mėn. iki 3 mėn. 19,00% 11,00% 19,00% 8,00%
nuo 3 mėn. iki 4 mėn. 29,00% 23,00% 28,00% 28,00%
nuo 4 mėn. iki 5 mėn. 39,00% 32,00% 37,00% 37,00%
nuo 5 mėn. iki 6 mėn. 49,00% 41,00% 45,00% 45,00%
nuo 3 mėn. iki 7 mėn. 57,00% 51,00% 53,00% 52,00%
nuo 7 mėn. iki 8 mėn. 65,00% 60,00% 61,00% 60,00%
nuo 8 mėn. iki 9 mėn. 71,00% 68,00% 70,00% 68,00%
nuo 9 mėn. iki 10
mėn.

76,00% 78,00% 77,00% 80,00%

nuo 10 mėn. iki 11
mėn.

82,00% 89,00% 84,00% 91,00%

Daugiau nei 11 mėn. 86,00% 100,00% 86,00% 100,00%

Bendrovės sudaryta tikėtinų nuostolių normų matrica, kuri paremta istorine kredito nuostolių analize,
ir pakoreguota, kad atspindėtų ateities veiksnius, būdingus skolininkams ir ekonominei aplinkai.
Bendrovėje, atskiriems klientams, atskiru Bendrovės vadovybės sprendimu, gali būti taikomas
individualus skolų vertės sumažėjimo vertinimas. 2020 m. ir 2019 m. individualus vertės sumažėjimo
vertinimas nebuvo taikomas.

Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas

Bendrovė, mažiausiai kartą per metus, įvertina, ar yra požymių, kad ilgalaikio materialiojo turto
apskaitinė vertė yra sumažėjusi. Jei tokių požymių yra, Bendrovė atlieka turto vertės sumažėjimo
testą. Pajamas generuojančios turto grupės atsiperkamoji vertė yra nustatoma remiantis naudojimo
vertės apskaičiavimu, naudojant diskontuotų pinigų srautų modelį. Pinigų srautai yra apskaičiuojami
naudojant ateinančių penkių metų bei nuolatinę vėlesnio periodo augimo prognozę, neįtraukiant
veiklos pertvarkymo išlaidų, kurioms Bendrovė nėra įsipareigojusi, arba reikšmingų būsimų
investicijų, kurios reikšmingai padidintų testuojamo pajamas generuojančio vieneto turto vertę.
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33..                AAppsskkaaiittooss  ppoolliittiikkaa  ((ttęęssiinnyyss))

Vadovaujantis atliktu ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo testu, 2020 m. ir 2019 m.
gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikiam materialiajam turtui vertės sumažėjimas nebuvo apskaitytas.

Vadovybė rėmėsi žemiau išvardintomis pagrindinėmis prielaidomis, sudarydama biudžetą bei ilgalaikį
planą, ir atitinkamai atlikdama vertės sumažėjimo vertinimą 2020 m. gruodžio 31 d. :

 Vertės sumažėjimo vertinimo modelyje yra taikoma vidutinė 8,65 proc. (2019 m. gruodžio 31
d. – 9,15 proc.) svertinė kapitalo kaštų (WACC) diskonto norma (prieš mokesčius).

 Vidutinė rinkos WACC naudota vadovybės yra aukštesnė nei patvirtinta Valstybinės
energetikos reguliavimo tarnybos. Vadovybės manymu ilguoju laikotarpiu (pradedant nuo
2026 m.) yra pagrįsta tikėtis, kad reguliuotojo nustatyta investicijų grąža (o kartu ir Bendrovės
pelningumas) viršys dabar nustatytą reguliuojamą dydį (3,37 proc.) ir priartės prie rinkos.

 Vėlesni nei 5 metų pinigų srautai 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d. prognozuoti taikant 1,5
proc. kasmetinio augimo koeficientą.

 Kapitalinių investicijų į materialųjį ilgalaikį turtą dydis per 2021 – 2025 m. laikotarpį sudarys
78.044 tūkst. eurų.

33..2244.. ĮĮvvyykkiiaaii  ppoo  ffiinnaannssiinnėėss  bbūūkkllėėss  aattaasskkaaiittooss  ddaattooss

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį finansinės būklės
ataskaitos datą (koreguojantys įvykiai), atspindimi finansinėse ataskaitose. Poataskaitiniai įvykiai,
kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai jų įtaka yra reikšminga.
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44.. PPaajjaammooss

22002200--0011--0011
22002200--1122--3311

22001199--0011--0011
22001199--1122--3311

Vandens tiekimas 14.575 12.943
Nuotekų tvarkymas 18.122 16.151
Pardavimo kaina 3.194 3.085
Lietaus kanalizacija 641 211
Pajamos dėl neatlygintinai gauto turto iš
trečiųjų asmenų

117 565

Pajamos už komercinius darbus ir paslaugas 335 158
Grynasis pelnas iš ilgalaikio turto perleidimo 246 55
Pajamos iš atsargų pardavimo 31 41
Kitos pajamos 7 6
IIšš  vviissoo:: 3377..226688 3333..221155

Bendrovėje 2020 m. pajamoms iš sutarčių su klientais priskiriamos vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo,
pardavimo kainos, lietaus kanalizacijos, neatlygintinai gauto turto ir komercinių darbų ir paslaugų
pajamos – 36.984 tūkst. eurų (2019 m. – 33.113 tūkst.eurų). Kitos veiklos pajamas 2020 m. sudaro
ilgalaikio turto perleidimo, atsargų pardavimo ir kitos pajamos – 284 tūkst. eurų (2019 m. - 102 tūkst.
eurų).
2020 m. pripažintos pajamos, kurios 2019 m. gruodžio 31 d  buvo įtrauktos į sutarties įsipareigojimus –
gautus avansus, sudarė 270 tūkst. eurų, 2019 m.  pripažintos pajamos, kurios 2018 m. gruodžio 31 d.
buvo įtrauktos į sutarties įsipareigojimus – gautus avansus sudarė 255 tūkst. eurų.

100 proc. Bendrovės pajamų buvo uždirbtos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Pajamas dėl neatlygintinai gauto turto 2020 m. ir 2019 m. sudaro nekilnojamojo turto statytojų lėšomis
rekonstruotų, naujai pastatytų ir Bendrovės vardu įregistruotų tinklų vidutinė rinkos vertė, kuri nustatyta
vadovaujantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašais.

55.. DDaarrbboo  uužžmmookkeessttiiss  iirr  ssuussiijjuussiiooss  ssąąnnaauuddooss

22002200--0011--0011
22002200--1122--3311

22001199--0011--0011
22001199--1122--3311

Darbo užmokestis 13.558 12.403
Atostogų rezervo pokytis 252 146
Socialinio draudimo sąnaudos 240 220
Sukauptų įsipareigojimų darbuotojų išmokoms pokytis 166 135
IIšš  vviissoo:: 1144..221166 1122..990044
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66.. RReemmoonnttoo  iirr  tteecchhnniinnėėss  pprriieežžiiūūrrooss  ssąąnnaauuddooss

22002200--0011--0011
22002200--1122--3311

22001199--0011--0011
22001199--1122--3311

Perkasų atstatymas 459 455
Eksploatacinių medžiagų sąnaudos 447 465
Technologinės medžiagos 364 910
Įrengimų aptarnavimas 269 391
Tinklų valymas 298 330
Tinklų diagnostikos ir  remonto darbai 249 286
Statybos remonto darbai 187 250
Laboratorijų paslaugos (monitoringas) 59 42
Topogeodezinės nuotraukos ir teisinė registracija 43 33
Prietaisų ir įrengimų remontas 31 36
IIšš  vviissoo:: 22..440066 33..119988

77.. KKiittooss  ssąąnnaauuddooss

22002200--0011--0011
22002200--1122--3311

22001199--0011--0011
22001199--1122--3311

Atidėjiniai teismams (28 pastaba) 2.171 77
Klientų aptarnavimo sąnaudos 754 880
Patalpų valymas 267 217
NV prijungimo sąnaudos 208 112
Žalos atlyginimas dėl įmonės veiklos 178 43
Pensijinių įsipareigojimų atidėjinys 177 68
Kolektorių nuoma 172 172
Vandens sąnaudos technologinėms ir savoms reikmėms 164 158
Draudimas 156 131
Sąnaudos dėl COVID-19 149 0
Viešinimas, reklama 132 78
Teisinės paslaugos 131 74
Šildymas 129 188
Šiukšlių išvežimas 104 105
Beviltiškų skolų nurašymas 108 54
Darbų sauga ir spec.drabužiai 91 165
Konsultacijos 84 10
NutriBiomass4Life projekto sąnaudos 79 0
Registro centro pažymos ir kadastrinės bylos 72 130
Komercinių paslaugų sąnaudos 70 3
Mokymai* 62 48
Apsauga 52 49
Renginiai darbuotojams 48 48
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3388

Auditas 30 35
Atsargų vertės sumažėjimo pokytis 23 1
Biuro administravimo sąnaudos 18 20
Buitinės ūkinės išlaidos 14 18
Reprezentacinės išlaidos 9 15
Kitos išlaidos 260 286
IIšš  vviissoo:: 55..991122 33..118855

* Iš viso per 2020 m. UAB „Ernst & Young Baltic“ Bendrovei suteikė ne audito paslaugų už 407 EUR,
kurios priskirtos mokymo sąnaudoms (2019 m. tokių paslaugų teikta nebuvo).

88..   FFiinnaannssiinnėėss  vveeiikkllooss  ppaajjaammooss  iirr  ssąąnnaauuddooss

22002200--0011--0011
22002200--1122--3311

22001199--0011--0011
22001199--1122--3311

FFiinnaannssiinnėėss  vveeiikkllooss  ppaajjaammooss
Palūkanų pajamos 46 53
Gautos baudos ir delspinigiai 92 96
IIšš  vviissoo:: 113388 114499

FFiinnaannssiinnėėss  vveeiikkllooss  ((ssąąnnaauuddooss))
Palūkanų (sąnaudos) (160) (120)
(Sumokėtos) baudos ir delspinigiai (58) (26)
IIšš  vviissoo:: ((221188)) ((114466))

FFiinnaannssiinnėėss  vveeiikkllooss  ppaajjaammooss  ((ssąąnnaauuddooss))  ggrryynnąąjjaa  vveerrttee ((8800)) 33

2020 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijai priskaitytos palūkanos sudarė  34 tūkst. eurų,
2019 m. - 38 tūkst. eurų.

99..   PPeellnnoo  mmookkeessttiiss

2020 m. ir 2019 m. pelno mokesčio sąnaudų (pajamų) komponentai:

22002200--0011--0011
22002200--1122--3311

22001199--0011--0011
22001199--1122--3311

PPeellnnoo  mmookkeessččiioo  ssąąnnaauuddooss
Ataskaitinių metų pelno mokestis - -
Atidėtojo mokesčio pajamos (sąnaudos) 112 5

PPeellnnoo  mmookkeessččiioo  ppaajjaammooss  ((ssąąnnaauuddooss)),,  aappsskkaaiittyyttooss  ppeellnnoo
((nnuuoossttoolliiųų))  iirr  kkiittųų  bbeennddrrųųjjųų  ppaajjaammųų  aattaasskkaaiittoojjee

111122 55

Atidėtojo mokesčio turto pasikeitimas per 2020 m. ir 2019 m.:
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3399

99..                PPeellnnoo  mmookkeessttiiss  ((ttęęssiinnyyss))

22001199--0011--0011

PPeellnnoo
mmookkeessččiioo

((ssąąnnaauuddooss))
ppaajjaammooss,,

aappsskkaaiittyyttooss
ppeerr  ppeellnnąą

((nnuuoossttoolliiuuss))

22001199--1122--3311

PPeellnnoo
mmookkeessččiioo

((ssąąnnaauuddooss))
ppaajjaammooss,,

aappsskkaaiittyyttooss
ppeerr  ppeellnnąą

((nnuuoossttoolliiuuss))

22002200--1122--3311

Atostogų rezervo
sukaupimas

122 21 143 38 181

Gautinų sumų vertės
sumažėjimas

212 (27) 185 40 225

Išmokos darbuotojams 142 30 172 51 223
Atsargų vertės sumažėjimas 7 - 7 3 10
Atidėjimai sukaupti gręžinių
likvidavimui - 7 7 3 10

Atidėjiniai kadastriniams
matav. ir bylų registr.

4 - 4 - 4

Atidėjiniai nuostolių
kompensavimui

- 11 11 - 11

AAttiiddėėttoojjoo  ppeellnnoo  mmookkeessččiioo
ttuurrttaass

448877 4422 552299 113355 666644

Atidėtojo mokesčio įsipareigojimų pasikeitimas per 2020 m. ir 2019 m.:

22001199--0011--0011

PPeellnnoo
mmookkeessččiioo

((ssąąnnaauuddooss))
ppaajjaammooss,,

aappsskkaaiittyyttooss
ppeerr  ppeellnnąą

((nnuuoossttoolliiuuss))

22001199--1122--3311

PPeellnnoo
mmookkeessččiioo

((ssąąnnaauuddooss))
ppaajjaammooss,,

aappsskkaaiittyyttooss  ppeerr
ppeellnnąą

((nnuuoossttoolliiuuss))

22002200--1122--3311

Finansiniai ir mokestiniai skirtumai dėl
investicijų lengvatos II būdu iki
2002 m.

(816) 25 (791) 25 (766)

Skirtumai dėl ilgalaikio materialiojo
turto skirtingų nusidėvėjimo
normatyvų

(164) (62) (226) (48) (274)

AAttiiddėėttoojjoo  ppeellnnoo  mmookkeessččiioo
įįssiippaarreeiiggoojjiimmaass

((998800)) ((3377)) ((11..001177)) ((2233)) ((11..004400))

AAttiiddėėttaassiiss  mmookkeessttiiss  ggrryynnąąjjaa  vveerrttee ((449933)) 55 ((448888)) 111122 ((337766))
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4400

99..                PPeellnnoo  mmookkeessttiiss  ((ttęęssiinnyyss))

Finansinės būklės ataskaitoje apskaityta:

  22002200--1122--3311   22001199--1122--3311
Atidėtojo pelno mokesčio turtas - -
Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas (376) (488)

2020 m. gruodžio 31 d. atidėtojo mokesčio turtas yra pripažįstamas finansinės būklės ataskaitoje tiek,
kiek Bendrovės vadovybė tikisi, kad jis bus realizuotas artimiausioje ateityje atsižvelgiant į
apmokestinamojo pelno prognozes.

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turėjo nepanaudotą 3.826 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d.- 3.468
tūkst. eurų) mokestinę lengvatą, susijusią su 2019 -2020 m. atliktomis investicijomis į ilgalaikį materialųjį
turtą, kuria 2021 – 2023 m. galėtų mažinti uždirbtą apmokestinamąjį pelną, tačiau Bendrovės vadovybė
nutarė 2020 m. gruodžio 31 d. nepripažinti su ja susijusio 574 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d.- 520
tūkst. eurų) atidėtojo pelno mokesčio turto, kadangi atsižvelgiant į apmokestinamojo pelno prognozes,
nebuvo pakankamų įrodymų, kad Bendrovė galės šiuo turtu pasinaudoti mažindama apmokestinamąjį
pelną ateityje.

Pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitoje pateikta pelno mokesčio sąnaudų suma, priskirtina
metų veiklos rezultatui, gali būti suderinta su pelno mokesčio sąnaudomis, apskaičiuotomis taikant
įstatyme numatytą 15 proc. pelno mokesčio tarifą pelnui prieš pelno mokestį:

22002200--0011--0011
22002200--1122--3311

22001199--0011--0011
22001199--1122--3311

PPeellnnaass  ((nnuuoossttoolliiaaii))  pprriieešš  aappmmookkeessttiinniimmąą (2.104) (245)
Pelno mokestis, apskaičiuotas taikant įstatymų nustatytą
tarifą (316) (37)

Neapmokestinamos pajamos (40) (106)
Pelno mokesčio nemažinančios sąnaudos 781 185
Pelno mokesčio investicijų lengvata (313) (37)

PPeellnnoo  mmookkeessččiioo  ppaajjaammooss  ((ssąąnnaauuddooss)),,  aappsskkaaiittyyttooss  ppeellnnoo
((nnuuoossttoolliiųų))  iirr  kkiittųų  bbeennddrrųųjjųų  ppaajjaammųų  aattaasskkaaiittoojjee

111122 55
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4411

1100.. IIllggaallaaiikkiiss  mmaatteerriiaalluussiiss  ttuurrttaass  iirr  nnaauuddoojjiimmoo  tteeiissee  vvaallddoommaass  ttuurrttaass

PPaassttaa--
ttaaii

SSttaattii--
nniiaaii

PPeerrddaa--
vviimmoo
įįttaaiissaaii

MMaaššii--
nnooss  iirr
įįrreennggii--

mmaaii

TTrraannss--
ppoorrttoo

pprriieemmoo
--nnėėss

KKiittaass
mmaattee--
rriiaalluuss
ttuurrttaass

NNeebbaaiigg--
ttaa

ssttaattyybbaa

IIššaannkkss--
ttiinniiaaii

aappmmoo--
kkėėjjiimmaaii

IIšš  vviissoo

NNaauuddoo--
jjiimmoo
tteeiissee

vvaallddoo--
mmaass

ttuurrttaass

ĮĮssiiggiijjiimmoo  ssaavviikkaaiinnaa
22001188  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..
lliikkuuttiiss

3322..008800  4466..118877  114488..995599  2299..448822  44..663399  99..778888  22..886600 111166  227744..111111 --

TTuurrttoo  nnuuoommooss
pprriippaažžiinniimmaass  ppaaggaall  1166
TTFFAASS

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 22..113333

22001199  mm..  ssaauussiioo  11  dd..
lliikkuuttiiss

3322..008800  4466..118877  114488..995599  2299..448822  44..663399  99..778888  22..886600 111166  227744..111111  22..113333

Įsigyta 40 55 3.701 1.362 725 542 13.856 101 20.382 -

Pardavimai ir
nurašymai

- (379) (489) (268) (707) (353) (20) - (2.216) -

Perklasifikavimai iš NS 84 339 4.303 1.169 839 856 (7.373) (217) - -
Turto vertės
sumažėjimas

(39) (168) (4) - - - - - (211) -

22001199  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..
lliikkuuttiiss

3322..116655 4466..003344 115566..447700 3311..774455 55..449966 1100..883333 99..332233 -- 229922..006666 22..113333

Įsigyta 3 97 3.290 1.135 536 452 10.693 2.611 18.817 436

Pardavimai ir
nurašymai

(425) (544) (1.197) (415) (422) (241) (15) - (3.259) -

Perklasifikavimai iš NS
496 747 9.201 3.472 66 1.371 (15.320

)
(33) - -

Perklasifikavimai iš
vienos IMT gr. į kitą

- - - (33) 33 - - - - -

Perklasifikavimas į turtą
skirtą parduoti

(18) (67) (12) - - - - - (97)

Turto vertės
sumažėjimo atstatymas

18 18 - - - - - - 36 -

22002200  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..
lliikkuuttiiss

3322..223399 4466..228855 116677..775522 3355..990044 55..770099 1122..441155 44..668811 22..557788 330077..556633 22..556699
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4422

1100..                IIllggaallaaiikkiiss  mmaatteerriiaalluussiiss  ttuurrttaass  iirr  nnaauuddoojjiimmoo  tteeiissee  vvaallddoommaass  ttuurrttaass  ((ttęęssiinnyyss))

PPaassttaa--
ttaaii

SSttaattii--
nniiaaii

PPeerrddaa--
vviimmoo
įįttaaiissaaii

MMaaššii--
nnooss  iirr
įįrreennggii--

mmaaii

TTrraannss--
ppoorrttoo

pprriieemmoo--
nnėėss

KKiittaass
mmaattee--
rriiaalluuss
ttuurrttaass

NNeebbaaiigg--
ttaa

ssttaattyybbaa

IIššaannkkss--
ttiinniiaaii

aappmmoo--
kkėėjjiimmaaii

IIšš  vviissoo

NNaauuddoo--
jjiimmoo
tteeiissee

vvaallddoo--
mmaass

ttuurrttaass
SSuukkaauuppttaass
nnuussiiddėėvvėėjjiimmaass
22001188  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..
lliikkuuttiiss

1111..885599 2299..883300 8833..339988 2244..552255 33..446699 66..771100 -- -- 115599..779911 --

Nusidėvėjimas per
metus

561 792 2.295 846 352 936 - - 5.782 244

Pardavimai ir
nurašymai

- (354) (456) (260) (704) (350) - - (2.124) -

22001199  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..
lliikkuuttiiss

1122..442200 3300..226688 8855..223377 2255..111111 33..111177 77..229966 -- -- 116633..444499 224444

Nusidėvėjimas per
metus

593 800 2.650 1.084 428 1157 - - 6.712 255

Pardavimai ir
nurašymai

(411) (522) (601) (415) (422) (235) - - (2.606) -

Perklasifikavimai iš
vienos IMT gr. į kitą

45 (78) - 9 - 24 - - - -

Perklasifikavimas į
turtą, skirtą parduoti

(10) (66) (11) - - - - - (88) -

22002200  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..
lliikkuuttiiss

1122..663377 3300..440022 8877..227755 2255..778899 33..112233 88..224422 -- -- 116677..446688 449999

22001199  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..
lliikkuuttiinnėė  vveerrttėė

1199..774455 1155..776666 7711..223333 66..663344 22..337799 33..553377 99..332233 -- 112288..661177 11..888899

22002200  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..
lliikkuuttiinnėė  vveerrttėė

1199..660022 1155..888833 8800..447777 1100..111155 22..558866 44..117733 44..668811 22..557788 114400..009955 22..007700
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4433

1100..                IIllggaallaaiikkiiss  mmaatteerriiaalluussiiss  ttuurrttaass  iirr  nnaauuddoojjiimmoo  tteeiissee  vvaallddoommaass  ttuurrttaass  ((ttęęssiinnyyss))

2020 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialiojo turto įsigijimų savikaina sumažinta gautomis dotacijomis,
susijusiomis su turtu, kurių įsigijimo savikaina 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 135.821 tūkst. eurų (2019
m. gruodžio 31 d. – 133.930 tūkst. eurų), ir kurių  likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. – 93.430 tūkst.
eurų (2019 m. gruodžio 31 d. – 95.700 tūkst. eurų).

Dotacijas sudaro iš Europos sąjungos struktūrinių fondų gautos lėšos infrastruktūrai vystyti. 2020 m.
gautų iš ES dotacijų, susijusių su turtu, suma -  2.382 tūkst. eurų (2019 m. – 4.367 tūkst. eurų).

Bendrovės gautų dotacijų amortizacijos suma 2020 metais yra 4.391 tūkst. eurų (2019 metais - 4.126
tūkst. eurų).

2020 m. neatlygintinai iš trečiųjų asmenų gauto turto, apskaityto kaip pajamos pelno (nuostolių) ir kitų
bendrųjų pajamų ataskaitoje, vertė buvo 117 tūkst. eurų (2019 m. - 565 tūkst. eurų).

Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas, kurio likutinė vertė* 2020 m. gruodžio 31 d. lygi 35.698 tūkst.
eurų (2019 m. gruodžio 31 d. –36.597 tūkst. eurų), įkeistas bankams kaip paskolų užstatas (18 pastaba).

Bendrovės ilgalaikis materialusis turtas, kurio įsigijimo vertė* 2020 m. gruodžio 31 d. lygi 61.015 tūkst.
eurų yra visiškai nusidėvėjusi (2019 m. gruodžio 31 d. – 60.168  tūkst. eurų), tačiau vis dar naudojama
veikloje.

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto, kuris nėra naudojamas įmonės veikloje,
vertės sumažėjimas sudarė 175 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - 211 tūkst. eurų).

2020 m. į turtą skirtą parduoti buvo iškelta ilgalaikio materialiojo turto, kurio likutinė vertė*, atstačius
suformuotą vertės sumažėjimą, sudarė 9 tūkst. eurų.

Turtas, skirtas parduoti, 2020 m.  gruodžio 31 d. sudarė 25 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d.- 318
tūkst. eurų). 2020 m. buvo paskelbti 4 akcionai, kurių metu už 575 tūkst. eurų be PVM parduotas turtas,
kurio likutinė vertė* 330 tūkst. eurų. 2019 m. buvo paskelbti 3 aukcionai, kurių metu už 41 tūkst. eurų
be PVM parduotas turtas, kurio likutinė vertė* 32 tūkst. eurų.

2020 m. Bendrovės tikslinių paskolų, skirtų ilgo parengimo turto įsigijimui, statybai, rekonstrukcijai ar
gamybai vykdomo Investicinio projekto metu, kapitalizuotos palūkanos sudarė 17 tūkst. eurų. 2019
metais Bendrovė neturėjo skolinimosi sąnaudų (palūkanų), kurios atitiktų kapitalizavimo kriterijų.

2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje buvo inventorizuoto bei teisiškai
neregistruoto ilgalaikio materialiojo turto, taip pat neinventorizuoto ir teisiškai neregistruoto ilgalaikio
materialiojo turto:
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4444

1100..                IIllggaallaaiikkiiss  mmaatteerriiaalluussiiss  ttuurrttaass  iirr  nnaauuddoojjiimmoo  tteeiissee  vvaallddoommaass  ttuurrttaass  ((ttęęssiinnyyss))

Inventorizuotas, bet teisiškai
neregistruotas IMT

Neinventorizuotas ir teisiškai
neregistruotas IMT

Likutinė vertė *,
tūkst. eurų

IT kortelių
kiekis

Likutinė vertė *,
tūkst. eurų

IT kortelių
kiekis

2019 m. gruodžio 31 d. likutinė
vertė 6.870            482 6.254               239
2020 m. gruodžio 31 d. likutinė
vertė 3.968            169 3.242               186

Dėl 89 vienetų inventorizuoto, bet teisiškai neregistruoto turto, kurių likutinė vertė* 2020 m. gruodžio
31 d. lygi 1.223 tūkst. eurų, teismams yra pateikti pareiškimai dėl nuosavybės teisės įgijimo įgyjamosios
senaties būdu. Teismui priėmus sprendimus dėl minimo turto, jis bus registruotas VĮ Registrų centro
Nekilnojamojo turto registre.
Šis turtas yra apskaitomas Bendrovės ilgalaikio turto sąskaitose, nes Bendrovė turi visą esminę su juo
susijusią riziką ir naudą.

* - visos vertės nurodytos prieš sudengimą su dotacijomis.

Naudojimo teise valdomas turtas

Naudojimo teise valdomame turte apskaityta 2017 m. sudaryta ilgalaikė biuro nuomos sutartis, nuomos
laikotarpį vertinant su prielaida, kad Bendrovė pasinaudos galimybe pratęsti 5 metų trukmės nuomos
sutartį papildomiems 5 metams.
Papildomai 2020 m. naudojimo teise valdomame turte apskaitytos 4 žemės nuomos sutartys, kurių
nuomos laikotarpis 30-99 metai (19 ir 26 pastabos).

PPaassttaattaaii ŽŽeemmėėss  nnuuoommaa IIšš  vviissoo
2019 m. sausio 1 d. 2.133 - 2.133
Įsigijimai - - -
Nusidėvėjimo sąnaudos                   (244) -                    (244)
22001199  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd.. 11..888899 -- 11..888899

Įsigijimai - 436 443366
Nusidėvėjimo sąnaudos                   (244) (11)                                       ((225555))
22002200  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd.. 11..664455 442255 22..007700

Nauji projektai
Šiuo metu Bendrovė įgyvendina 4 projektus, kurių  sutartys dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinių fondų finansavimo lėšų gavimo pasirašytos su Aplinkos projektų valdymo agentūra:
 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“, visos
projekto lėšos – 15.546,2 tūkst. eurų, iš kurių skirtas ES fondų finansavimas – 7.773,1 tūkst. eurų,
projekto pabaiga – 2021-12-31.
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1100..                IIllggaallaaiikkiiss  mmaatteerriiaalluussiiss  ttuurrttaass  iirr  nnaauuddoojjiimmoo  tteeiissee  vvaallddoommaass  ttuurrttaass  ((ttęęssiinnyyss))

„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Švenčionių rajone“,
visos projekto lėšos – 1.480,9 tūkst. eurų, iš kurių skirtas ES fondų finansavimas – 740,1 tūkst. eurų,
projekto partneris – Švenčionių rajono savivaldybė, projekto pabaiga – 2021-07-31.
 „Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcija“, visos projekto lėšos – 4.184,5 tūkst. eurų, iš kurių skirtas
ES fondų finansavimas – 3.347,6 tūkst. eurų, projekto pabaiga – 2022-07-30.
„Vilniaus miesto nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcija“, visos projekto lėšos – 33.407,8 tūkst. eurų,
iš kurių skirtas ES fondų finansavimas – 19.200 tūkst. eurų, projekto pabaiga – 2023-08-31.

2020 m. pasirašytos penkios investicinių projektų, skirtų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų plėtrai Vilniaus, Švenčionėlių, Šalčininkų, Eišiškių aglomeracijose, finansavimo sutartys
su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“. Bendra projektų vertė 14.594 tūkst. eurų, gaunamos
subsidijos dydis – 4. 875 tūkst. eurų, projektų pabaiga - 2022-01-31 ir 2022-12-31.

1111.. IIllggaallaaiikkiiss  nneemmaatteerriiaalluussiiss  ttuurrttaass

IInnffoorrmmaacciijjooss
aappddoorroojjiimmoo

pprrooggrraammooss  iirr
įįssiiggyyttooss  tteeiissėėss

SSeerrvviittuuttaaii NNeebbaaiiggttii
pprroojjeekkttaaii

IIšš  vviissoo

22001199  mm..  ssaauussiioo  11  dd..  lliikkuuttiiss 11..444455                                   --                                         -- 11..444455
Įsigyta 183                  - 280              463
Perklasifikavimas iš NP 280                  - (280)                   -
Nurašyta (-)                     (24)                  -                     -              (24)
22001199  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..  lliikkuuttiiss 11..888844                                   --                                         -- 11..888844
22002200  mm..  ssaauussiioo  11  dd..  lliikkuuttiiss 11..888844                                   --                                         --                     11..888844
Įsigyta 131 18 244              393
Perklasifikavimas iš NS 62                  -               (62)                   -
22002200  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..  lliikkuuttiiss 22..007777 1188 118822 22..227777

                    -
22001199  mm..  ssaauussiioo  11  dd..  lliikkuuttiiss 889966                                   --                                         -- 889966
Amortizacija per metus 243                  -                     - 243
Nurašyta (-)                     (24)                  -                     -              (24)
22001199  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..  lliikkuuttiiss 11..111155                                   --                                         -- 11..111155
22002200  mm..  ssaauussiioo  11  dd..  lliikkuuttiiss 11..111155                                   --                                         -- 11..111155
Amortizacija per metus 404                  -                     - 404
22002200  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..  lliikkuuttiiss 11..551199                                   --                                         -- 11..551199

22001199  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..  lliikkuuttiinnėė  vveerrttėė 776699 -- -- 776699
22002200  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..  lliikkuuttiinnėė  vveerrttėė 555588 1188 118822 775588
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1111..    IIllggaallaaiikkiiss  nneemmaatteerriiaalluussiiss  ttuurrttaass  ((ttęęssiinnyyss))

Dalis Bendrovės ilgalaikio nematerialiojo turto, kurio įsigijimo vertė 2020 m. gruodžio 31 d. lygi 505 tūkst.
eurų, buvo visiškai amortizuota (2019 m. gruodžio 31 d. – 371 tūkst. eurų), tačiau vis dar naudojama
veikloje.

1122..   PPrreekkyybbooss  iirr  kkiittooss  ggaauuttiinnooss  ssuummooss

  22002200--1122--3311   22001199--1122--3311
PPrreekkyybbooss  iirr  kkiittųų  ggaauuttiinnųų  ssuummųų  iillggaallaaiikkėė  ddaalliiss
Prekybos gautinos sumos - 2.233
Gautinų palūkanų ilgalaikė dalis - 38
IIšš  vviissoo:: -- 22..227711

2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. gautina suma iš Vilniaus m. savivaldybės pagal trišalį
susitarimą dėl reikalavimo teisių perleidimo ir įskaitymo tarp Bendrovės, UAB „Vilniaus energija“ ir
Vilniaus m. savivaldybės administracijos sudarė 2.233 tūkst. eurų. Mokėjimai numatyti dalimis nuo
2021 m. kovo 31 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.  Pagal minėtą susitarimą bendra gautinų palūkanų suma
iki 2021 m. gruodžio 31 d. sudaro 95 tūkst. eurų, sukauptos palūkanų pajamos už laikotarpį iki 2020 m.
gruodžio 31 d. - 72 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. - 38 tūkst. eurų). Gautina suma iš Vilniaus m.
savivaldybės 2020 metais buvo perklasifikuota į trumpalaikes prekybos ir kitas gautinas sumas.

  22002200--1122--3311   22001199--1122--3311

TTrruummppaallaaiikkėėss  pprreekkyybbooss  iirr  kkiittooss  ggaauuttiinnooss  ssuummooss
Prekybos gautinos sumos 7.694 4.974
Kitos gautinos sumos 180 2

7.874 4.976

Atimti: abejotinų gautinų sumų vertės
sumažėjimas

(1.502) (1.232)

IIšš  vviissoo:: 66..337722 33..774444

Iš pirkėjų gautinos sumos yra beprocentės ir paprastai jų apmokėjimo terminas yra 30 kalendorinių
dienų, jeigu nebūna atskirų susitarimų dėl mokėjimų atidėjimų.

2020 m. gruodžio 31 d. kitas gautinas sumas sudaro 108 tūkst. eurų gautinos dotacijos iš ES fondų pagal
projekto  „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus
mieste“ finansavimo sutartį ir 72 tūkst. eurų gautinos palūkanos iš Vilniaus m. savivaldybės.

Prekybos gautinų sumų vertės sumažėjimas pradedamas skaičiuoti nuo pirmo mėnesio.

Bendrovės vertės sumažėjimo nuostolių, atsiradusių iš sutarčių su klientas, pokytis 2020 m. ir 2019 m.
yra toks:
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1122..            PPrreekkyybbooss  iirr  kkiittooss  ggaauuttiinnooss  ssuummooss  ((ttęęssiinnyyss))

  22002200--1122--3311   22001199--1122--3311
LLiikkuuttiiss  mmeettųų  pprraaddžžiioojjee 11..223322 11..441133
Nuvertėjimas, priskaičiuotas per metus 365 7
Nuvertėjimo atstatymas - (137)
Nurašymas į beviltiškas skolas (95) (51)
LLiikkuuttiiss  mmeettųų  ppaabbaaiiggoojjee 11..550022 11..223322

Bendrovės iš pirkėjų gautinų sumų laikotarpių analizė 2020 m. gruodžio 31 d. yra tokia:

Nepra-
delstos
skolos

Pradelstos iš pirkėjų gautinos sumos, kurioms yra
suformuotas vertės sumažėjimas

Mažiau
nei 30
dienų

31 – 90
dienų

91-180
dienų

181-365
dienos

Daugiau
nei 365
dienos

Iš viso

Vilniaus m.
savivaldybė 2.358 25 - - - - 2.383
Vertės sumažėjimas 13 1 - - - - 14
Fiziniai asmenys 1.671 181 130 85 99 824 2.990
Vertės sumažėjimas 154 22 39 53 99 824 1.203
Kiti juridiniai asmenys 1.822 126 120 85 65 103 2.321
Vertės sumažėjimas 52 7 27 43 65 103 297
Iš viso vertės
sumažėjimo 219 30 66 96 164 927 1.502

Bendrovės iš pirkėjų gautinų sumų laikotarpių analizė 2019 m. gruodžio 31 d. yra tokia:

Nepra-
delstos
skolos

Pradelstos iš pirkėjų gautinos sumos, kurioms yra
suformuotas vertės sumažėjimas

Mažiau
nei 30
dienų

31 – 90
dienų

91-180
dienų

181-
365

dienos

Daugiau
nei 365
dienos

Iš viso

Vilniaus m.
savivaldybė 2.262 - - - - - 2.262
Vertės sumažėjimas - - - - - - -
Fiziniai asmenys 1.297 204 126 86 132 965 2.810
Vertės sumažėjimas 75 24 27 37 99 805 1.067
Kiti juridiniai asmenys 1.742 132 87 41 36 97 2.135
Vertės sumažėjimas 8 4 11 17 30 95 165
Iš viso vertės
sumažėjimo 83 28 38 54 129 900 1.232
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1133.. IIššaannkkssttiinniiaaii  aappmmookkėėjjiimmaaii  iirr  aatteeiinnaannččiiųų  llaaiikkoottaarrppiiųų  ssąąnnaauuddooss

22002200--1122--3311   22001199--1122--3311

Išankstiniai apmokėjimai 4 3

Ateinančių laikotarpių sąnaudos 501 457
550055 446600

1144.. SSuuttaarrččiiųų  ssuu  kklliieennttaaiiss  ttuurrttaass  --    ssuukkaauuppttooss  ppaajjaammooss

22002200--1122--3311   22001199--1122--3311
Sukauptos pajamos 494 470

449944 447700

2020 m. gruodžio 31 d. juridiniams asmenims sukauptos pajamos už ataskaitinių metų paskutinį mėnesį,
už kurį yra suteiktos vandens ir/ar nuotekų šalinimo bei tvarkymo paslaugos, kurių nedeklaravo ir joms
nebuvo suformuotas mokėjimo dokumentas sumažėjo 29 tūkst. eurų. (2019 m. gruodžio 31 d.
suformuotas pirmą kartą sukaupimas sudarė 233 tūkst. eurų), fizinių asmenų pajamų sukaupimas
padidėjo 53 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d.- sumažėjo 58 tūkst. eurų).

1155.. PPiinniiggaaii  iirr  ppiinniiggųų  eekkvviivvaalleennttaaii

  22002200--1122--3311   22001199--1122--3311
Pinigai banke 5.968 4.387
Pinigai kelyje 75 69

66..004433 44..445566

2020 ir 2019 m. bankų sąskaitoje esančios lėšos ir būsimos įplaukos į bankų sąskaitas nebuvo įkeistos.

1166.. ĮĮssttaattiinniiss  kkaappiittaallaass

2020 m. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas Vilniaus miesto savivaldybės turtiniais įnašais,
kurių vertė 3.016 tūkst. Eurų ir  Vilniaus rajono savivaldybės turtiniu įnašu, kurio vertė 430 tūkst. Eurų.
2020 m. Vilniaus miesto savivaldybės akcijų skaičius už turtinį įnašą sudarė 104.145 vnt., Vilniaus rajono
savivaldybės – 14.837 vnt. 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 122.293 tūkst.
Eurų, jį sudarė 4.222.824 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 28,96 euro.

2019 m. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo padidintas Vilniaus miesto savivaldybės turtiniais įnašais,
kurių vertė 2.835 tūkst. Eurų ir  Vilniaus rajono savivaldybės turtiniu įnašu, kurio vertė 396 tūkst. Eurų.
2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės akcijų skaičius už turtinį įnašą sudarė 97.897 vnt., Vilniaus rajono
savivaldybės – 13.687 vnt. 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo 118.847 tūkst.
Eurų, jį sudarė 4.103.842 paprastosios akcijos, kurių kiekvienos nominali vertė 28,96 euro.

 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinis kapitalas buvo pilnai apmokėtas.
Bendrovė neturėjo įsigijusi savų akcijų.
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1166..            ĮĮssttaattiinniiss  kkaappiittaallaass  ((ttęęssiinnyyss))

2019 m. balandžio 29 d. įvykusiame Bendrovės eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo
priimtas sprendimas už 2018 m. skirti akcininkams dividendus 3 mln. Eur (0,7453 EUR dividendų vienai
akcijai).

1177.. RReezzeerrvvaaii

Įstatymų numatyti rezervai
Privalomasis rezervas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Į jį privaloma kasmet
pervesti ne mažiau kaip 5 proc. grynojo pelno, kol rezervas pasieks 10 proc. įstatinio kapitalo. 2019
metais skirstant 2018 m. grynąjį pelną, į privalomą rezervą buvo skirti 277 tūkst. eurų. 2020 ir 2019 m.
gruodžio 31 d. privalomas rezervas sudarė 1.054 tūkst. eurų.

1188.. PPaasskkoollooss

  22002200--1122--3311   22001199--1122--3311
IIllggaallaaiikkėėss  ppaasskkoollooss
Ilgalaikės paskolos 7.833 427

7.833 427

TTrruummppaallaaiikkėėss  ppaasskkoollooss
Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis 427 857
IIšš  vviissoo:: 88..226600 11..228844

Ilgalaikes ir trumpalaikes Bendrovės paskolas sudaro:

SSkkoolliinnttoojjaass

MMeettiinnėė
ppaallūūkkaannųų
nnoorrmmaa,,
pprroocc..

PPaasskkoollooss
vvaalliiuuttaa

VViissaa
ppaasskkoollooss

ssuummaa

GGrrąąžžiinniimmoo
ddaattaa

22002200--1122--3311 22001199--1122--3311

LR finansų ministerija 4,172% Eurai 12.000 2021-06-01 427 1.284
LR Finansų ministerija 1,611% Eurai 19.400 2040-10-04 7.570 -
Viešųjų investicijų
plėtros agentūra
(VIPA)

2% Eurai 2.500 2039-12-15 252 -

Viešųjų investicijų
plėtros agentūra
(VIPA)

2% Eurai 450 2040-01-15 11 -

Atimti: einamųjų metų dalis (427) (857)
IIllggaallaaiikkėėss  ppaasskkoollooss,,  aattėėmmuuss  eeiinnaammųųjjųų  mmeettųų  ddaallįį 77..883333 442277
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1188..            PPaasskkoollooss  ((ttęęssiinnyyss))

Ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų grąžinimo terminai:

22002200--1122--3311 22001199--1122--3311
Per vienerius metus 427 857
Nuo vienerių iki penkerių metų 1.644 427
Virš penkių metų 6.189 -
IIšš  vviissoo:: 88..226600 11..228844

Siekiant užtikrinti kreditoriui finansinių įsipareigojimų vykdymą, įkeistas Bendrovės ilgalaikis materialusis
turtas, kurio likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d. lygi 35.698 tūkst. eurų (2019 m. gruodžio 31 d. –
36.597 tūkst. eurų) (10 pastaba).

2018 m. Bendrovė pasirašė sutartį su LR Finansų ministerija, pagal kurią LR Finansų ministerija
įsipareigojo Bendrovei suteikti iki 19.400 tūkst. eurų paskolą investicijų projektui „Geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos renovavimas ir plėtra Vilniaus mieste“ finansuoti. Paskolos sutartis
sudaryta 18 metų laikotarpiui  su fiksuota 1,611 proc. metine palūkanų norma ir galioja iki 2040 m. Pagal
šią paskolos sutartį su Finansų ministerija  2020 metais buvo gauta 7.570 tūkst. eurų.

2020 metais pasirašytos penkios paskolų su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) sutartys,
skirtos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtrai Vilniaus, Švenčionėlių, Šalčininkų,
Eišiškių aglomeracijose, finansuoti. Pasirašytų paskolos sutarčių dydis siekia 9.719 tūkst. eurų. Paskolos
suteiktos su fiksuota 2 proc. metine palūkanų norma, paskolų grąžinimo terminas - 240 mėn. nuo
paskolų sutarties įsigaliojimo dienos. 2020 m. pagal šias paskolų sutartis su VIPA buvo gauta 263 tūkst.
eurų.

1199..   NNuuoommooss  įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii

Pagal 16 TFAS reikalavimus Bendrovė 2019 m. sausio 1 d. modifikuotu retrospektyviniu būdu apskaitė
nuomos įsipareigojimus, kuriuos sudaro įsipareigojimai pagal ilgalaikę biuro nuomos sutartį su UAB
Duetto. Įvertinusi žemės nuomos sutartis, Bendrovė papildomai apskaitė nuomos įsipareigojimus,
kuriuos sudaro įsipareigojimai pagal 4 ilgalaikes žemės nuomos sutartis su Vilniaus miesto ir Švenčionių
rajono savivaldybėmis. Nuomos įsipareigojimai lygūs būsimų nuomos mokėjimų dabartinei vertei,
diskontavimui taikant 2,13 % skolinimosi palūkanų normą.

  22002200--1122--3311 22001199--1122--3311
Po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Nuomos įsipareigojimai 1.884 1.688

1.884 1.688
Per vienerius metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis 234 226
IIšš  vviissoo:: 22..111188 11..991144

Nuomos įsipareigojimų terminų analizė atskleista 23 pastaboje.

50



UUAABB  „„VViillnniiaauuss  vvaannddeennyyss““,,  įįmmoonnėėss  kkooddaass  112200554455884499,,  bbuuvveeiinnėėss  aaddrreessaass::  SSppaauuddooss  gg..  88--11,,  VViillnniiuuss,,  LLiieettuuvvaa
FFIINNAANNSSIINNĖĖSS  AATTAASSKKAAIITTOOSS  UUŽŽ  MMEETTUUSS,,  PPAASSIIBBAAIIGGUUSSIIUUSS  22002200  MM..  GGRRUUOODDŽŽIIOO  3311  DD..
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

5511

1199..            NNuuoommooss  įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii  ((ttęęssiinnyyss))

Bendrovė taiko  nuomos sutarčių pripažinimo išimtis trumpalaikei transporto priemonių ir geležies
sulfato talpų nuomai bei nuomai, kurios nuomojamo turto vertė yra maža ( turto vertė 2.000 eurų ar
mažesnė).  Taip pat pelne (nuostoliuose) pripažįstamos kolektorių nuomos sąnaudos, šio turto nuoma
neatitinka TFAS 16 indentifikuojamo turto apibrėžimo.

Pelne (nuostoliuose) pripažįstamos šios sumos:
22002200--0011--0011
22002200--1122--3311

22001199--0011--0011
22001199--1122--3311

Naudojimo teise valdomo turto nusidėvėjimo sąnaudos 255 244
Nuomos įsipareigojimų palūkanų sąnaudos 57 43
Su trumpalaike nuoma susijusios sąnaudos (įtraukiamos į kitų
sąnaudų straipsnį pelne (nuostoliuose))

33 32

Su mažaverčio turto nuoma susijusios sąnaudos (įtraukiamos į
kitų sąnaudų straipsnį pelne (nuostoliuose))

18 19

Kolektorių nuoma (7 pastaba) 172 172
IIšš  vviissoo  pprriippaažžiinnttaa  ppeellnnee  ((nnuuoossttoolliiuuoossee)) 553355 551100

2200.. PPrreekkyybbooss  iirr  kkiittooss  sskkoollooss

22002200--1122--3311 22001199--1122--3311
Skolos tiekėjams už paslaugas 1.081 937
Skolos tiekėjams už remontą 82 57
Skolos tiekėjams už statybos plėtros darbus ir rekonstrukciją 2.134 1.237
Skolos tiekėjams  už ES lėšomis finansuojamų projektų
atliktus rangos darbus 1.912 2.327

Skolos tiekėjams už ilgalaikį turtą 515 436
Skolos tiekėjams už atsargas 311 117
IIšš  vviissoo 66..003355 55..111111

2211..   KKiittii  ttrruummppaallaaiikkiiaaii  įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii

22002200--1122--3311 22001199--1122--3311
Mokėtini mokesčiai 1.152 1.293
Atostoginių sukaupimas 1.208 956
Sukaupti kintamos atlygio dalies įsipareigojimai darbuotojams 974 808
Sukauptų pensijinių įsipareigojimų darbuotojams trumpalaikė
dalis

163 113

Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas 245 228
Sukauptos sąnaudos 262 112
Kiti įsipareigojimai 1.624 732
IIšš  vviissoo 55..662288 44..224422
 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai yra beprocentiniai.
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2222.. GGrryynnoojjii  sskkoollaa

Bendrovės Grynosios skolos apskaičiavimo tikslais finansinės skolos apima pinigus ir pinigų ekvivalentus,
skolas finansų įstaigoms ir kitas su finansavimu susijusias skolas bei nuomos įsipareigojimus.

Grynosios skolos likučiai 2020 m. ir 2019 m. gruodžio 31 d.:

2020-12-31 2019-12-31
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6.043 4.456
Finansinės skolos mokėtinos per vienerius metus 427 857
Finansinės skolos mokėtinos po vienerių metų 7.833 427
Nuomos įsipareigojimai 2.118 1.914

16.421 7.654

Grynosios skolos likučių ir finansinės veiklos pinigų srautų 2020 m. ir 2019 m. suderinimas:

TTuurrttaass NNuuoommooss įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii PPaasskkoollooss

PPiinniiggaaii  iirr
ppiinniiggųų
eekkvviivvaalleennttaass

IIllggaallaaiikkiiaaii
nnuuoommooss
įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii

NNuuoommooss
įįssiippaarreeiiggoojjiimmųų
eeiinnaammųųjjųų
mmeettųų  ddaalliiss

IIllggaallaaiikkėėss
ppaasskkoollooss

IIllggaallaaiikkiiųų
ppaasskkoollųų
eeiinnaammųųjjųų
mmeettųų  ddaalliiss

IIšš  vviissoo

22001199  mm..  ssaauussiioo  11  dd.. 17.129 - - 1.284 857 19.270
Piniginiai pokyčiai
Pinigų ir pinigų
ekvivalentų
pokytis (12.673) - - - - (12.673)
(Sugrąžintos) paskolos               (857) (857)
Nuomos mokėjimai - - (219) - - (219)
Sumokėtos palūkanos - -                  (42) -                 (81) (123)
Nepiniginiai pokyčiai
Palūkanų priskaitymas - - 42 - 81 123
Nuomos įsipareigojimų
pripažinimas taikant 16
TFAS (2019 m. sausio 1
d. pritaikymas pirmą
kartą) - 2133 - - - 2.133
Perkėlimai tarp
straipsnių - (445) 445 (857) 857 -

22001199  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..                     44..445566 11..668888 222266                    442277                                  885577 77..665544

52



UUAABB  „„VViillnniiaauuss  vvaannddeennyyss““,,  įįmmoonnėėss  kkooddaass  112200554455884499,,  bbuuvveeiinnėėss  aaddrreessaass::  SSppaauuddooss  gg..  88--11,,  VViillnniiuuss,,  LLiieettuuvvaa
FFIINNAANNSSIINNĖĖSS  AATTAASSKKAAIITTOOSS  UUŽŽ  MMEETTUUSS,,  PPAASSIIBBAAIIGGUUSSIIUUSS  22002200  MM..  GGRRUUOODDŽŽIIOO  3311  DD..
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

5533

2222..            GGrryynnoojjii  sskkoollaa  ((ttęęssiinnyyss))

TTuurrttaass NNuuoommooss įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii PPaasskkoollooss

PPiinniiggaaii  iirr
ppiinniiggųų
eekkvviivvaalleennttaass

IIllggaallaaiikkiiaaii
nnuuoommooss
įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii

NNuuoommooss
įįssiippaarreeiiggoojjiimmųų
eeiinnaammųųjjųų
mmeettųų  ddaalliiss

IIllggaallaaiikkėėss
ppaasskkoollooss

IIllggaallaaiikkiiųų
ppaasskkoollųų
eeiinnaammųųjjųų
mmeettųų  ddaalliiss

IIšš  vviissoo

22001199  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd.. 44..445566 11..668888 222266 442277 885577 77..665544
Piniginiai pokyčiai
Pinigų ir pinigų
ekvivalentų
pokytis 1.587 - - - - 1.587
Gautos paskolos - - - 7.833 - 7.833
(Sugrąžintos) paskolos - - - - (857) (857)
Nuomos mokėjimai - - (232) - - (232)
Sumokėtos palūkanos - - (57) - (93) (150)
Nepiniginiai pokyčiai
Palūkanų priskaitymas - - 57 - 93 150
Sudarytos nuomos
sutartys - 436 - - - 436
Perkėlimai tarp
straipsnių - (240) 240 (427) 427 -
22002200  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd.. 66..004433 11..888844 223344 77..883333 442277  1166..442211

2233.. FFiinnaannssiinnėėss  rriizziikkooss  vvaallddyymmoo  ttiikkssllaaii  iirr  ppoolliittiikkaa

Pagrindinius Bendrovės finansinius įsipareigojimus sudaro finansinių institucijų paskolos, gauti
išankstiniai apmokėjimai ir prekybos mokėtinos sumos. Pagrindinis šių finansinių įsipareigojimų tikslas
padidinti Bendrovės operacijų finansavimą. Bendrovė turi įvairaus finansinio turto, tokio kaip iš pirkėjų
ir kitos gautinos sumos bei pinigai, kurie atsiranda tiesiogiai iš sandorių.

Pagrindinės finansinės rizikos, su kuriomis susiduria Bendrovė, yra palūkanų normos, likvidumo, kredito
rizikos. Bendrovės vadovybė peržiūri ir suderina kiekvienai šių rizikų valdymo politiką, kurios yra
aprašytos žemiau. Kadangi Bendrovės įsipareigojimai bei gautinos sumos nepriklauso nuo kitų valiutų
kursų pokyčių, valiutos kursų rizikos Bendrovė iš esmės nepatiria.

PPaallūūkkaannųų  nnoorrmmooss  rriizziikkaa

2020 ir 2019 m. pabaigai Bendrovės turimos paskolos yra su fiksuotomis palūkanomis, todėl Bendrovė
nepatiria palūkanų normos svyravimo rizikos.

2020 ir 2019 metų palūkanų normos rizikos valdymui išvestinių finansinių priemonių Bendrovė netaikė.

LLiikkvviidduummoo  rriizziikkaa

Bendrovė, vykdydama savo strateginiuose planuose numatytus įsipareigojimus, siekia palaikyti
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2233..            FFiinnaannssiinnėėss  rriizziikkooss  vvaallddyymmoo  ttiikkssllaaii  iirr  ppoolliittiikkaa  ((ttęęssiinnyyss))

pakankamą grynųjų pinigų ir grynųjų pinigų ekvivalentų kiekį arba užsitikrinti finansavimą pasitelkus
atitinkamą overdraftų ir kredito linijų kiekį. Bendrovės einamojo likvidumo (trumpalaikio turto iš viso /
per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) ir kritinio likvidumo ((trumpalaikio turto iš
viso – atsargos) / per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso) rodikliai 2020 m. gruodžio
31 d. atitinkamai buvo 0,86 ir 0,84 (2019 m. gruodžio 31 d. – 0,83 ir 0,80).

Vadovybė peržiūri Bendrovės likvidumo riziką kasmet planavimo proceso metu, taip pat iškilus poreikiui.
Planas apima numatomus pinigų srautus ir sudaro sąlygas Bendrovės vadovybei vykdyti skolinimąsi, jei
planuojamas lėšų trūkumas. Bendrovė aktyviai periodiškai kontroliuoja lėšų trūkumo riziką, faktinę
mėnesinę pinigų srautų ataskaitą lygindama su planine bei įvertindama faktinių nukrypimų įtaką
prognozuotam likvidumui.

2020 metais Bendrovės pinigų srautai iš pagrindinės veiklos buvo 9.541 tūkst. eurų (2019 metais – 6.091
tūkst. eurų). Bendrovė sugebėjo užtikrinti savo veiklos tęstinumą – padengti įsipareigojimus tiekėjams,
darbuotojams, sumokėti mokesčius ir t.t.

Vadovybės nuomone, teigiami pagrindinės veiklos pinigų srautai yra pakankami užtikrinant tinkamą
Bendrovės veiklos finansavimą ir Bendrovė bus pajėgi tęsti veiklą mažiausiai 12 mėnesių po šių finansinių
ataskaitų patvirtinimo.
Žemiau pateiktos lentelės apibendrina Bendrovės finansinių įsipareigojimų grąžinimo terminus 2020 m.
gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. pagal nediskontuotus sutartinius mokėjimus.

IIkkii
ppaarreeiikkaallaavvii--

mmoo

IIkkii  33
mmėėnneessiiųų

NNuuoo  33  iikkii
1122  mmėėnn..

NNuuoo  11  iikkii
55  mmeettųų

VViirršš  55
mmeettųų

IIšš  vviissoo

Paskolos, kurioms nustatytos
palūkanos - - 436 2.283 6.994 9.713

Nuomos įsipareigojimai - 69 208 1.119 1.311 2.707
Prekybos ir kitos skolos - 6.035 - - - 6.035
Kiti įsipareigojimai - 31 1.728 639 - 2.398
22002200  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..  lliikkuuttiiss -- 66..113355 22..337722 44..004411 88..330055 2200..885533

IIkkii
ppaarreeiikkaallaavvii--

mmoo

IIkkii  33
mmėėnneessiiųų

NNuuoo  33  iikkii
1122  mmėėnn..

NNuuoo  11  iikkii
55  mmeettųų

VViirršš  55
mmeettųų IIšš  vviissoo

Paskolos, kurioms nustatytos
palūkanos

- - 902 437 - 1.339

Nuomos įsipareigojimai - 66 198 1.068 745 2.077
Prekybos ir kitos skolos 142 4.969 - - - 5.111
Kiti įsipareigojimai - 31 692 533 - 1.256
22001199  mm..  ggrruuooddžžiioo  3311  dd..  lliikkuuttiiss 114422 55..006666 11..779922 22..003388 774455 99..778833
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2233..            FFiinnaannssiinnėėss  rriizziikkooss  vvaallddyymmoo  ttiikkssllaaii  iirr  ppoolliittiikkaa  ((ttęęssiinnyyss))

VVaalliiuuttooss  kkuurrssųų  rriizziikkaa
Visi Bendrovės pirkimai, pardavimai bei finansinės skolos yra eurais, todėl  užsienio valiutos rizikos
nepatiriama.

KKrreeddiittoo  rriizziikkaa
Gautinos sumos pasiskirsčiusios tarp daugelio pirkėjų, todėl kredito rizika diversifikuojama. Kredito riziką
ar riziką, kad sandorio šalis neįvykdys savo įsipareigojimų, kontroliuoja Bendrovės klientų duomenų
administravimo skyrius, naudodamas kontrolės procedūras. Dėl Bendrovės veiklos specifikos užstatas ar
išankstinis apmokėjimas iš pirkėjų nėra reikalaujamas.

Siekiant diversifikuoti kredito riziką, Bendrovės piniginiai ištekliai yra laikomi juos paskirsčius keliose
finansinėse institucijose, kurios (arba jų motininės įmonės) turi ne žemesnį nei A- pagal Fitch Ratings
agentūrą (arba kitų reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi kredito reitingą.

Bendrovė 2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. nėra investavusi laisvų lėšų į pinigų rinkos ir
skolos vertybinių popierių instrumentus (terminuotus indėlius, obligacijas, Vyriausybės vertybinius
popierius).

FFiinnaannssiinniiųų  iinnssttrruummeennttųų  ttiikkrroojjii  vveerrttėė

Pagrindiniai Bendrovės finansiniai instrumentai, neatspindėti tikrąja verte, yra prekybos ir kitos gautinos
sumos, prekybos ir kitos skolos, ilgalaikės ir trumpalaikės skolos.

Tikroji vertė yra paremta kotiruojamomis rinkos kainomis, diskontuotų pinigų srautų modeliais arba
pasirinkimo sandorių („opcionų“) kainų modeliais priklausomai nuo aplinkybių.

Bendrovės finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų tikroji vertė yra artima jų balansinei vertei 2020
m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. (3 lygis).

Įsiskolinimų tikroji vertė buvo apskaičiuota diskontuojant laukiamus ateities pinigų srautus galiojančia
palūkanų norma. Paskolų ir kito finansinio turto tikroji vertė buvo apskaičiuota naudojant rinkos
palūkanų normą.
Kiekvienos rūšies finansiniam turtui ir įsipareigojimams įvertinti yra naudojami tokie metodai ir
prielaidos:

(a) Trumpalaikių prekybos gautinų sumų, trumpalaikių prekybos skolų ir trumpalaikių skolų apskaitinė
vertė yra artima jų tikrajai vertei dėl jų trumpo termino (3 lygis).

(b) Ilgalaikių skolų tikroji vertė nustatoma vadovaujantis tokios pat ar panašios paskolos rinkos kaina
arba palūkanų norma, kuri yra taikoma tuo metu tokio pat termino skoloms. Ilgalaikių skolų, už
kurias mokamos fiksuotos palūkanos, tikroji vertė yra artima jų apskaitinei vertei (3 lygis).

Bendrovės finansinių instrumentų grupės:
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2233..        FFiinnaannssiinnėėss  rriizziikkooss  vvaallddyymmoo  ttiikkssllaaii  iirr  ppoolliittiikkaa  ((ttęęssiinnyyss))

22002200--1122--3311 22001199--1122--3311
FFiinnaannssiinniiss  ttuurrttaass
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 6.043 4.456
Ilgalaikės gautinos sumos, prekybos ir kitos gautinos sumos 6.372 5.977

FFiinnaannssiinniiaaii įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii
Apskaitomi amortizuota savikaina 16.413 8.309

KKaappiittaalloo  vvaallddyymmaass

Pagrindinis kapitalo valdymo tikslas yra garantuoti, kad Bendrovė atitiktų išorinius kapitalo reikalavimus
ir kad palaikytų atitinkamus kapitalo rodiklius, siekiant palaikyti savo verslą ir maksimizuoti akcininkams
teikiamą naudą.
Bendrovė valdo savo kapitalo struktūrą ir keičia ją, atsižvelgiant į ekonominių sąlygų pokyčius ir pagal
savo veiklos rizikos ypatybes. Siekiant palaikyti arba pakeisti kapitalo struktūrą, Bendrovė gali išleisti
naujų akcijų, pakeisti dividendų išmokėjimą akcininkams, grąžinti kapitalą akcininkams.

Bendrovės valdyba 2020 m. birželio 17 d. patvirtino dividendų politiką, kurioje nustatyti dividendų
išmokėjimo principai. Dividendų politika yra vienas iš kapitalo rizikos valdymo įrankių. Vadovaujantis šia
politika įmonė dividendų skyrimą planuoja įvertindama nuosavo kapitalo grąžos lygį bei uždirbtą grynąjį
pelną. Dividendų politikoje numatyta, kad skirtiant pelno dalį dividendams už finansinius metus, reikia
atsižvelgiant į nuosavo  kapitalo grąžą, finansines Bendrovės galimybes mokėti dividendus bei kitas
aplinkybes. Dividendams turėtų būti skiriama nuo 60 iki 85 proc. grynojo pelno, priklausomai nuo
nuosavo kapitalo grąžos dydžio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Dividendų politikoje numatyta, kad
dividendams skiriama grynojo pelno dalis gali būti mažinama, jei išmokėjusi dividendus Bendrovė
nevykdytų finansavimo sutartyse nustatytų įsipareigojimų ar kitų savo prievolių, reikšmingai pasikeistų
Bendrovės finansinė būklė ar rezultatai nuo prognozuojamų, taip pat išmokėjus dividendus Bendrovės
grynųjų pinigų likutis bankų sąskaitose taptų mažesnis nei trijų mėnesių visų vidutinių įmonės sąnaudų
suma (skaičiuojant dvylika paskutinių mėnesių, angl. rolling 12 months). Dividendų įmonė neprivalo skirti
tuo atveju, jeigu bus patyrusi grynąjį nuostolį. Dividendai nebus skiriami, jei Bendrovės nuosavas
kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už jos įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo,
perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą, jei turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai
yra suėję iki sprendimo priėmimo,  taip pat jei Bendrovės einamojo likvidumo koeficientas (Trumpalaikis
turtas / Trumpalaikiai įsipareigojimai) ir kritinio likvidumo koeficientas (Trumpalaikis turtas – Atsargos) /
Trumpalaikiai įsipareigojimai)  metų pabaigai yra žemiau 1 reikšmės.

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas reikalauja, kad Bendrovės nuosavas kapitalas sudarytų
ne mažiau negu 50 proc. jos akcinio kapitalo. Bendrovė tenkina Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių
įstatymo reikalavimus nuosavam kapitalui. Nėra jokių kitų išoriškai nustatytų reikalavimų Bendrovės
kapitalui.

Bendrovė vertina kapitalą naudodama nuosavo kapitalo koncentracijos koeficientą, kuris
apskaičiuojamas kaip nuosavo kapitalo ir bendrojo Bendrovės turto (eliminavus gautus avansus)
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2233..        FFiinnaannssiinnėėss  rriizziikkooss  vvaallddyymmoo  ttiikkssllaaii  iirr  ppoolliittiikkaa  ((ttęęssiinnyyss))

 santykis. Nuosavą kapitalą sudaro paprastosios akcijos, rezervai, nepaskirstytas pelnas ar sukaupti
nuostoliai. Bendrovės vadovybė siekia, kad šis koeficientas būtų ne mažesnis, nei 40 procentų:

22002200--1122--3311 22001199--1122--3311
Bendrovės turtas 156.663 143.420
Sutarties įsipareigojimai  - gauti avansai (717) (688)

155.946 142.732

NNuuoossaavvaass  kkaappiittaallaass 112299..660077 112288..115533

Nuosavo kapitalo koncentracijos koeficientas 83,11% 89,79%

2244.. SSuussiijjuussiiųų  ššaalliiųų  ssaannddoorriiaaii

Šalys yra laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą arba gali daryti reikšmingą
įtaką kitai šaliai priimant finansinius ir veiklos sprendimus.

2020 metais Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir susiję likučiai buvo:

PPaarrddaavviimmaaii
ssuussiijjuussiioommss

ššaalliimmss

PPiirrkkiimmaaii  iišš
ssuussiijjuussiiųų  ššaalliiųų

GGaauuttiinnooss
ssuummooss  iišš

ssuussiijjuussiiųų  ššaalliiųų

MMookkėėttiinnooss
ssuummooss

ssuussiijjuussiioommss
ššaalliimmss

Akcininkai 757 18 2.455 -
Įmonės, kurias kontroliuoja
akcininkai

7.036 407 805 51

IIšš  vviissoo 77..779933 442255 33..226600 5511

2020 m. gruodžio 31 d. gautina suma iš Vilniaus miesto savivaldybės sudarė 2.454 tūkst. eurų. 2020 m.
pardavimai AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sudarė 6.180 tūkst. eurų.

2019 metais Bendrovės sandoriai su susijusiomis šalimis ir susiję likučiai buvo:

PPaarrddaavviimmaaii
ssuussiijjuussiioommss

ššaalliimmss

PPiirrkkiimmaaii  iišš
ssuussiijjuussiiųų  ššaalliiųų

GGaauuttiinnooss
ssuummooss  iišš

ssuussiijjuussiiųų  ššaalliiųų

MMookkėėttiinnooss
ssuummooss

ssuussiijjuussiioommss
ššaalliimmss

Akcininkai 424 7 2.261 -
Įmonės, kurias kontroliuoja
akcininkai

5.940 460 626 62

IIšš  vviissoo 66..336644 446677 22..888877 6622
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2244..        SSuussiijjuussiiųų  ššaalliiųų  ssaannddoorriiaaii  ((ttęęssiinnyyss))

2019 m. gruodžio 31 d. gautina suma iš Vilniaus miesto savivaldybės sudarė 2.261 tūkst. eurų. 2019 m.
pardavimai AB „Vilniaus šilumos tinklai“ sudarė 5.123 tūkst. eurų.

Akcininkams ir akcininkų kontroliuojamoms įmonėms paslaugos yra teikiamos rinkos kainomis.

2255.. VVaaddoovvyybbėėss  ddaarrbboo  uužžmmookkeessttiiss  iirr  kkiittooss  iiššmmookkooss

2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d.Bendrovės vadovybę sudaro 5 asmenys.

22002200--0011--0011
22002200--1122--3311

22001199--0011--0011
22001199--1122--3311

Vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis 400 371
Socialinis draudimas 8 7
IIšš  vviissoo 440088 337788

Per 2020 metus Bendrovės vadovybei buvo išmokėta 16,72 tūkst. eurų už automobilio nuomą (2019
metais – 13,77 tūkst. eurų).

2266..   NNeeppiinniiggiinniiaaii  ssaannddoorriiaaii

22002200--0011--0011
22002200--1122--3311

22001199--0011--0011
22001199--1122--3311

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai gauti iš
akcininkų kaip įstatinio kapitalo įnašas

3.446 3.231

Neatlygintinai iš trečiųjų asmenų gautas ilgalaikis turtas 117 565

2277.. CCoovviidd--1199  ppaannddeemmiijjaa

2020 m. COVID-19 viruso protrūkio įtaka Bendrovės veiklai ir finansinėms ataskaitoms nebuvo
reikšminga.

2020 m. pardavimų pajamos juridiniems asmenims sumažėjo 4 % nuo planuoto lygio, tačiau šiuos
praradimus kompensavo fizinių asmenų vartojimo padidėjimas, kuris viršijo planuotą pardavimų kiekį 2
%.

Bendrovė stebi ir analizuoja gautinų sumų dinamiką. 2020 m. pirmojo karantino metu Bendrovė
sustabdė darbo su skolininkais procesus ir nevykdė skolų išieškojimo. Taip pat Bendrovė suteikė
klientams galimybes pirmojo karantino metu atidėti mokėjimo terminus iki karantino pabaigos, atidėtų
mokėjimų suma sudarė 130 tūkst. eurų. Po pirmojo karantino atnaujinus darbą su skolininkais, iki metų
pabaigos buvo susigrąžinta didžioji dalis įsiskolinimų. 2020 m. gruodžio 31 d. atidėtų mokėjimų suma
sudarė 16  tūkst. eurų.

Dėl COVID-19 viruso Bendrovės papildomai patirtos sąnaudos 2020 m. sudarė 149 tūkst. eurų (7
pastaba).

58



UUAABB  „„VViillnniiaauuss  vvaannddeennyyss““,,  įįmmoonnėėss  kkooddaass  112200554455884499,,  bbuuvveeiinnėėss  aaddrreessaass::  SSppaauuddooss  gg..  88--11,,  VViillnniiuuss,,  LLiieettuuvvaa
FFIINNAANNSSIINNĖĖSS  AATTAASSKKAAIITTOOSS  UUŽŽ  MMEETTUUSS,,  PPAASSIIBBAAIIGGUUSSIIUUSS  22002200  MM..  GGRRUUOODDŽŽIIOO  3311  DD..
(Visos sumos tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip)

5599

2277..        CCoovviidd--1199  ppaannddeemmiijjaa  ((ttęęssiinnyyss))

Lietuvoje paskelbus valstybės lygio ekstremalią padėtį, Bendrovė laiku priėmė saugos ir organizacinius
sprendimus, kuriais užtikrino savo darbuotojų saugumą ir Bendrovės veiklos tęstinumą. Bendrovėje
taikomos įvairios saugos priemones, užtikrinančios tiek savo darbuotojų, tiek partnerių saugumą.
Kadangi Bendrovė teikia gyvybiškai svarbias paslaugas ir privalo užtikrinti veiklos tęstinumą ir
nepertraukiamumą (vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo proceso sklandų veikimą bei avarijų
likvidavimą) ekstremalios situacijos ir karantino metu, darbuotojams, kurie negali dirbti nuotoliniu būdu,
Bendrovė suteikė papildomas asmenines saugumo priemones bei ėmėsi kitų, su sveikatos apsauga
susijusių organizacinių veiksmų. Įvertinus gyvybiškai svarbias Bendrovės veiklos funkcijas, darbuotojai
suskirstyti į atskiras pamainas, sudarant darbo grafikus taip, kad pamainos neturėtų tiesioginių kontaktų.
Taip pat sudarytos sąlygos esant nepalankioms aplinkybėms darbuotojams tęsti darbus nepaliekant
tarnybinių patalpų ilgesniam laikui. Darbuotojai, kurie gali atlikti savo darbus nuotoliniu būdu, dirba iš
namų. Taikomų priemonių aktualumas Bendrovėje aptariamas ir peržiūrimas nuolat.
Bendrovėje sudarytas ekstremalių situacijų operacijų centras (ESOC), atsakingas už tinkamą Bendrovėje
kylančių rizikų suvaldymą, kuris kasdien stebi situaciją Bendrovėje ir pagal poreikį koreguoja veiksmų
planus. Bendrovė atidžiai stebi bei vertina ekonomines tendencijas ir galimą jų ilgalaikį poveikį
bendrovės finansinei būklei.

Bendrovės vertinimu COVID-19 viruso protrūkio įtaka Bendrovės 2021 m. veiklai ir finansinėms
ataskaitoms taip pat nebus reikšminga. 98 procentus Bendrovės pajamų sudaro reguliuojamos pajamos,
kurioms taikomas „sąnaudų susigrąžinimo principas“, todėl paslaugų pardavimų sumažėjimo įtaka dėl
COVID-19 bus įvertinta bazinių kainų perskaičiavimo metu ir įtakos Bendrovės veiklai neturės. GVTNT
įstatymo 17 straipsnio 1p.: „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų (įskaitant paviršines nuotekas)
tvarkymo paslaugų srityje taikomas sąnaudų susigrąžinimo principas reiškia, kad geriamojo vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos turi padengti būtinąsias sąnaudas, reikalingas geriamojo
vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti, ilgalaikiam geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros eksploatavimui, renovacijai ir plėtrai užtikrinti, abonentams ir
vartotojams priimtinoms sąlygoms naudotis geriamuoju vandeniu ir gauti tinkamos kokybės nuotekų
tvarkymo paslaugas sudaryti, taip pat aplinkos taršai mažinti ir vandens ištekliams racionaliai naudoti.“
Bendrovė taip pat neprognozuoja reikšmingo neatgautinų sumų išaugimo. Antrojo karantino metu skolų
išieškojimo veiksmai nebuvo stabdomi.

2288.. NNeebbaallaannssiinniiaaii  įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii  iirr  nneeaappiibbrrėėžžttuummaaii

Teisminiai ginčai

Asmenys, kurie yra pateikę turtinius ieškinius Bendrovei:

 2017 m. gegužės 19 d. LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra informavo
Bendrovę apie atliekamus įtariamųjų pažeidimų tyrimus dėl stebėsenos (rezultato) rodiklių nepasiekimo
2007-2013 m., vykdant Europos Sąjungos finansuojamus projektus. Stebėsenos (rezultato) rodiklių
nepasiekimas gali koreguoti projektams skirtų tinkamų finansuoti išlaidų sumas nuo 5 iki 20 procentų
finansavimo sumos. 2017 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priėmė įsakymus Nr.
Nr. D1-448; Nr. D1-497; Nr. D1-499 ir įsakymus Nr. D1-752; Nr. D1-739; Nr. D1-735 dėl finansinių
korekcijų taikymo. Įsakymuose nurodytos grąžinamos finansuojamos sumos – 4.021.761 euras.
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2288..        NNeebbaallaannssiinniiaaii  įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii  iirr  nneeaappiibbrrėėžžttuummaaii  ((ttęęssiinnyyss))

UAB „Vilniaus vandenys“ apskundė minėtus įsakymus Vilniaus apygardos administraciniam teismui 2017
m. spalio 2d. Pirmosios instancijos teismai netenkino Bendrovės skundo, todėl 2018 m. liepos 9 d. buvo
pateikti apeliaciniai skundai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui. Lietuvos Vyriausiasis
administracinis teismas 2020 m. spalio 14 d. priėmė sprendimą Bendrovės apeliacinį skundą patenkinti
iš dalies ir panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymus Nr. D1-752; Nr. D1-739; Nr. D1-
735 dėl finansinių korekcijų taikymo bei perduoti atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
klausimą dėl sprendimo priėmimo nagrinėti iš naujo. Kadangi nėra įmanoma patikimai nustatyti šio ginčo
baigties, todėl atidėjinys finansuojamų sumų koregavimui neformuojamas.  Priėmus sprendimą grąžinti
finansuojamas sumas būtų perskirstomi finansavimo šaltiniai (mažinamas gautos dotacijos dydis).
Galimas grąžinimas neturėtų įtakos Bendrovės pelnui ar nuostoliams.

 2018 m. lapkričio 21d. UAB „Envija ES“ pareiškė ieškinį dėl vienašalio įskaitymo pripažinimo
negaliojančiu ir skolos priteisimo. Ieškinio suma 59.688 eurai. 2019 m. gruodžio 31 d. šiam ieškiniui
Bendrovė suformavo  59.688 eurų atidėjinį. 2020 m. vasario 4 d. įvykusio teismo posėdžio metu buvo
priimtas sprendimas priteisti ieškovei 17.823 eurų, tačiau  Bendrovė nesutinka su šiuo sprendimu ir 2020
m. kovo 3 d. pateikė apeliacinį skundą. 2021 m. vasario  2 d. vykusio teismo posėdžio metu buvo skirta
ekspertizė, todėl bylos nagrinėjimas sustabdytas. Atidėjinio suma 2020 m. gruodžio 31 d. nebuvo
keičiama.

   Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovų J. Ž. ir A. Ž. atsakovui UAB
„Vilniaus vandenys“ negatorinį ieškinį dėl žemės sklypo atlaisvinimo išmontuojant šalto vandens tiekimo
vamzdyną ir fekalinės kanalizacijos vamzdyną, sutvarkant žemės sklypą. Ieškovai taip prašo priteisti 196
eurų turtinės žalos ir 1.500 eurų neturtinės žalos. Byla jau tęsiasi apie 6 metus, tačiau UAB Vilniaus
vandenys atsakovu tapo tik 2019 m. lapkričio mėn. Ieškinio reikalavimas yra susijęs su esamo tinklo
iškėlimu, tačiau Ieškovų reikalavimas galėtų būti ne tik iškelti tinklus, bet ir atlyginti nuostolius dėl žemės
sklypo vertės sumažėjimo (naudojimo apribojimas), todėl 2019 m. gruodžio 31 d. suformuotas 74.439
eurų dydžio atidėjinys, paskaičiuotas kaip galima maksimali kompensacija, lygi tinklų iškėlimo sumai.
2020 m. vasario mėn. teismo sprendimu reikalavimas dėl žemės sklypo atlaisvinimo buvo tenkintas, o
reikalavimai dėl žalos – atmesti. Sprendimas apskųstas, tiek UAB „Vilniaus vandenys“, tiek ieškovų.
Apeliacinės instancijos teismas sprendimo nėra priėmęs, todėl suformuoto atidėjinio suma 2020 m.
gruodžio 31 d. nebuvo keičiama.

  Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovo UAB „KRS“ ieškinį atsakovui
UAB „Vilniaus vandenys“ dėl 30.751,00 eurų nuostolių priteisimo. Kadangi Bendrovės galimybė laimėti
bylą nėra didelė, tarp šalių yra suderintos taikos sutarties sąlygos, parengtas taikos sutarties projektas.
2020 m. gruodžio 31 d. suformuotas 30.751,00 eurų dydžio atidėjinys.

 2020 m. spalio 20 d. UAB „Gelmedis“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Vilniaus
vandenys“ 31.460 eurų skolą, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo
teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Bendrovė su ieškiniu nesutiko,
kadangi mano jog UAB „Gelmedis“ pateikė netinkamą tarą trivalentės geležies sulfatui laikyti, todėl jos
nepriėmė bei neturi pareigos atsiskaityti. 2020 m. gruodžio 29 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė
sprendimą, kuriuo UAB „Gelmedis“ ieškinį tenkino ir priteisė iš Bendrovės 31 460 eurų skolos, 6 proc.
dydžio metines palūkanas už priteistą 31.460 eurų sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo
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2288..        NNeebbaallaannssiinniiaaii  įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii  iirr  nneeaappiibbrrėėžžttuummaaii  ((ttęęssiinnyyss))

visiško įvykdymo, 929 eurų bylinėjimosi išlaidas. Kadangi šio sprendimo apskundimo terminas 2020 m.
gruodžio 31 d. dar nepasibaigęs, suformuotas 33.000 eurų dydžio atidėjinys.

 Vilniaus apygardos administraciniame teisme yra nagrinėjama byla pagal UAB „Vilniaus vandenys“
2020 m. liepos 16 d. skundą dėl AAD Sprendimo (toliau – Skundas), kuriuo UAB „Vilniaus vandenys“
teismo prašo panaikinti atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos sprendimą
„Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“  ir atleisti pareiškėją UAB „Vilniaus vandenys“ nuo mokesčio už aplinkos
teršimą, nurodyto AAD Sprendime, arba panaikinti atsakovo Aplinkos apsaugos departamento prie
Aplinkos ministerijos sprendimą „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“ toje dalyje, kurioje priskaičiuotas
7.561.902,00 eurų dydžio mokestis už aplinkos teršimą didesniu tarifu, ir sumažinti šią sumą (mokestį)
iki 151.238,04 eurų (t.y. netaikant 50 kartų didesnio mokesčio koeficiento).
Atsižvelgiant į tai, jog ekonominė sankcija yra paskirta Bendrovei už tai, jog 2014-2018 m. be leidimo į
aplinką su ūkio buities ir gamybinėmis nuotekomis išleido teršalą di(2-etilheksilftalatą), o ekonominės
sankcijos dydis nustatytas pagal nuslėptai taršai taikomą formulę (50 kartų didesnis tarifas), Bendrovės
nuomone tokia ekonominė sankcija yra nepagrįsta ir teismo turėtų būti sumažinta todėl, kad Bendrovė
taršos neslėpė ir nuolat teikė aktualią informaciją apie taršą kompetetingoms institucijoms. Taip pat
Bendrovė įgyvendino su Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) suderintą monitoringo programą, vykdė
nuotekų tyrimus ir jų rezultatus nuolat teikė AAA ir AAD. Valstybinės institucijos buvo laiku informuotos
apie taršą. Dar daugiau, atsižvelgiant į tai, jog Ftalatai į prioritetinių medžiagų sąrašą buvo įtraukti 2014
m. Bendrovė veikė proaktyviai ir jau 2014 m. kreipėsi į AAD dėl TIPK leidimo peržiūrėjimo. 2014-07-11
buvo gautas atsakymas, kuriame nurodyta, kad nėra teisinio pagrindo pakeisti UAB „Vilniaus vandenys“
TIPK leidimą Nr. VR-4.7-V-01 į Taršos leidimą. Todėl akivaizdu, jog Bendrovė taršos neslėpė, nuolat teikė
reikiamą ir tikslią informaciją, tad sankcijos skyrimas ir jos apskaičiavimas taikant būtent nuslėptai taršai
taikomą formulę – yra neteisėtas. Teismo posėdis paskirtas 2021 m. balandžio 20 d. Įvertinus visas
aplinkybes bei teismo praktiką panašiose bylose ( UAB „Kauno vandenų“, UAB „Kėdainių vandenų“),
2020 m. gruodžio 31 d. buvo suformuotas 2.646.665,70 eurų atidėjinys.

 2020 m. rugsėjo 24 d. Bendrovė gavo iš AAD prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos Vilniaus
aplinkos apsaugos inspekcijos Pretenziją dėl 82.709,76 eurų žalos atlyginimo. Bendrovė nesutinka su
AAD pretenzija. 2020 m. gruodžio 31 d. Pretenzijoje nurodytam žalos atlyginimui buvo suformuotas
82.709,76 eurų atidėjinys.

   2020-07-21 įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, kurio metu žuvo 3 Bendrovės darbuotojai. Dėl šio
įvykio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas. Ikiteisminiame tyrime įtarimai nėra niekam pareikšti, tyrimas dar
nėra užbaigtas. Bendrovė savo kaip darbdavio atsakomybę yra apdraudusi, tad net ir esant piniginiams
reikalavimams, nukreiptiems į bendrovę – finansinių nuostolių bendrovė nepatirtų. Kadangi nėra jokio
piniginio reikalavimo Bendrovei 2020 m. gruodžio 31 d. atidėjinys nėra formuojamas.

 Taip pat dėl 2020-07-21 įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe VDI vykdė nelaimingo atsitikimo darbe
tyrimą. Tyrimo išvadose konstatuojama tiek Bendrovės kaltė dėl nelaimingo atsitikimo darbe, tiek ir dalis
atsakomybės tenka žuvusiems darbuotojams. Bendrovė nesutiko su tyrimo išvadomis, todėl apskundė
tyrimo išvadas Vyriausiajam darbo inspektoriui, kuris 2021-03-08 priėmė sprendimą netenkinti
Bendrovės prašymo skirti papildomą nelaimingų atsitikimų tyrimą ir pašalinti nelaimingų atsitikimų
aktuose esančius netikslumus bei pakoreguoti dėl nepatvirtintų tyrėjų prielaidų įvardintas nelaimingų
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2288..        NNeebbaallaannssiinniiaaii  įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii  iirr  nneeaappiibbrrėėžžttuummaaii  ((ttęęssiinnyyss))

 atsitikimų priežastis pagal tyrimo metu nustatytas objektyvias (ištirtas) aplinkybes, bei administracinę
procedūrą baigti. Bendrovė dėl šio sprendimo rengia skundą administraciniam teismui. Šis įvykis
pripažintas draudiminiu nelaimingu atsitikimu darbe. Draudimo išmokas žuvusiųjų artimiesiems išmokės
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, todėl 2020 12 31 Bendrovė atidėjinio neformavo.

Bendrovės atidėjiniai teisminiams ieškiniams ir kiti atidėjiniai pateikiami lentelėje žemiau:

22001199--1122--3311
SSuukkaauuppttaa

22002200--0011--0011
  22002200--1122--3311

PPaannaauuddoottaa
22002200--0011--0011
  22002200--1122--3311

22002200--1122--3311

Atidėjiniai teisminiems ieškiniams 316 64 181 199
Atidėjiniai žalos aplinkai
atlyginimui 455 2.729 455 2.729

Atidėjimai, sukaupti gręžinių
likvidavimui 45 30 14 61

Atidėjiniai kadastriniams matav. ir
bylų registr. 26 5 7 24

IIšš  vviissoo 884422 22..882288 665577 33..001133

Įsipareigojimai pagal sudarytas rangos sutartis

2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įsipareigojimai, prisiimti pagal sudarytas rangos sutartis finansinių
ataskaitų datai, tačiau neapskaityti finansinėse ataskaitose sudarė 16.311 tūkst. eurų sumą, 2019 m.
gruodžio 31 d. įsipareigojimų suma sudarė 11.678 tūkst. eurų sumą.

Vilniaus miesto savivaldybės garantija

2020 m. gruodžio 9 d. Vilniaus miesto savivaldybė tarybos sprendimu Nr. 1-776 buvo pritarta 12.500
tūkst. eurų garantijos suteikimui paskolai investicijų programos daliai finansuoti 2021-2022 m., dėl
kurios Bendrovė derasi su keliomis finansinėmis institucijomis.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (apsaugos zonų) atidėjinys

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas,
kuriame įtvirtinta prievolė Bendrovei nustatyti ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre specialiąsias
apsaugos sąlygas (apsaugos zonas) žemės sklypams, kurie pateks į Bendrovės vandens tiekimo ir
nuotėkų surinkimo infrastruktūros objektų apsaugos zonų ribas ir už jas sumokėti kompensacijas. Šiame
įstatyme yra apibrėžiami tokių specialiųjų žemės teritorijų registravimo tvarka ir principai bei numatyta,
kad turi būti mokamos kompensacijos už specialiųjų žemės teritorijų naudojimą pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės patvirtintą tvarką. Pagal įstatymo nuostatas visos apsaugos zonos turi būti
įregistruotos iki 2022 m. gruodžio 31 d.
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2288..        NNeebbaallaannssiinniiaaii  įįssiippaarreeiiggoojjiimmaaii  iirr  nneeaappiibbrrėėžžttuummaaii  ((ttęęssiinnyyss))

2020, 2021 ir 2022 metų apsaugos zonų registravimo kaštų bei kompensacijų kaštų atidėjinys nėra
formuojamas, kadangi yra neapibrėžtumas dėl tokių zonų įregistravimo darbų apimties.
Bendrovė nesuformavo atidėjinio kompensacijoms už specialiųjų žemės teritorijų naudojimą tų žemių
savininkams, kadangi Bendrovės vadovybė negali patikimai įvertinti būsimų išlaidų dėl disponuojamų
GIS‘uose inžinierinių tinklų kadastro duomenų netikslumo, esamų nuokrypių bei trūkstamų
infrastruktūros gylių duomenų, kurie yra vienas pagrindinių duomenų nustatant apsaugos zonų plotą ir
apskaičiuojant kompensacijas.

Kiti nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai

2020 m. gruodžio 31 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovė turi teisiškai neregistruoto turto (10 pastaba)
ir iki šių finansinių ataskaitų patvirtinimo nėra gavusi jokių pretenzijų iš trečiųjų šalių. Bendrovė turi visą
naudą ir riziką, susijusią su šiuo turtu.

2299.. PPooaattaasskkaaiittiinniiaaii  įįvvyykkiiaaii

2021 m. vasario 18 d. pasirašyta Švenčionių nuotekų valyklos rekonstrukcijos sutartis, pagal kurią
investicijos į Švenčionių nuotekų valyklos atnaujinimą siekia 3,2 mln. eurų. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis finansuojama 80 proc. projekto vertės.

Bendrovės valdyba 2021 m. vasario 18 d. pritarė daliniam Maironio g. 12 objektų pardavimui. Nustatyta
pardavimo kainą - 1.465.000 Eur, kuri yra UAB „Newsec advisers LT“ atliktos Nekilnojamojo turto
pardavimo studijos siūloma pradinė aukciono kaina.

2021 m. kovo mėn. Bendrovei Europos investicijų bankas (EIB) Bendrovei suteikė iki 50 mln. Eur siekiantį
kreditą, skirtą infrastruktūros atnaujinimui. 20 metų trukmės EIB kredito lėšomis pirmiausia ketinama
plėsti ir atnaujinti vandentiekio ir nuotekų tinklus, modernizuoti Vilniaus miesto ir Švenčionių nuotekų
valyklas, pagerinti paslaugų prieinamumą Vilniaus, Švenčionių, Šalčininkų bei Vilniaus rajono
savivaldybių bendruomenėms.
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