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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Bendroji dalis
Molėtų valstybinė vandens tiekimo įmonė įregistruota 1992 05 01. Molėtų rajono
valdybos sprendimu 1995 07 04 Nr.309-v Molėtų valstybinė vandens tiekimo įmonė buvo
reorganizuota į Specialios paskirties uždarąją akcinę bendrovę „Molėtų vanduo“. Molėtų rajono
savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl specialios paskirties uždarųjų akcinių bendrovių pavadinimų
pakeitimo“ 2003 m. kovo 27 d. Nr. B1-54 nuspręsta pakeisti bendrovės pavadinimą į UAB „Molėtų
vanduo“. 2003 m. spalio 09 d. Lietuvos Respublikos įmonių rejestre įregistruota UAB „Molėtų
vanduo“ .
Bendrovė filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių neturi.
Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis:
- vandens rinkimas, valymas ir paskirstymas;
- nuotekų ir atliekų šalinimo, sanitarinių sąlygų užtikrinimo ir panaši veikla;
- vandens statinių statyba;
- vamzdynų tiesimas;
- kitokių pastatų ir statinių įrengimas;
- pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai;
- bendroji pastatų statyba ir inžinerinių statinių statyba;
- statybos ar griovimo įrenginių nuoma (su operatorių samdymu);
- kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse;
- krovinių vežimas keliais;
- nekilnojamojo turto, priklausančio nuosavybės teise, išnuomojimas;
- architektūrinė ir inžinerinė veikla ir su ja susijusios techninės konsultacijos;
- elektros gamyba ir paskirstymas.
Veikla, kuriai reikalingas leidimas ar licencija, pradedama vykdyti juos gavus.
Pagrindinės veiklos rūšims – vandens tiekimui , nuotekų tvarkymui, pardavimo
paslaugos- kainas tvirtina Molėtų rajono taryba, suderinus su valstybinės kainų ir
energetikos kontrolės komisija. Kainos yra skaičiuojamos vadovaujantis „Šalto
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainų nustatymo metodika“ nustatoma įstatymų
nustatyta tvarka ne trumpesniam kaip trejų metų laikotarpiui. Bendrovė tiekė vandenį
ir tvarkė nuotekas iki 2008 02 01 kainomis nustatytomis nuo 2001 11 01. Per 2007 m.
buvo paskaičiuotos ir patvirtintos naujos kainos, kurios įsigaliojo nuo 2008 02 01.
2010 m. gruodžio mėn. 30 d. raštu Nr.IS-242 pateiktas prašymas dėl geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų derinimo . 2011 m. sausio
mėn.20 d. VKEK komisijos posėdyje nutarimu Nr.03-19 prašymas įregistruotas. 2011
m. birželio 30d. Molėtų rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. B1-140 patvirtino
naujas kainas, kurios buvo pradėtos taikyti nuo 2011 m. rugsėjo 01 d..
Bendrovės registruotas įstatinis kapitalas 11636864 Lt. Įstatinis kapitalas padalintas
į 11636864 paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 1 litas. Akcininkas Molėtų
rajono savivaldybė.
Bendrovėje praėjusių finansinių metų pradžioje dirbo 41 darbuotojas, pabaigoje- 37.
Bendrovės finansinės atskaitos yra parengtos vadovaujantis verslo apskaitos standartų
nuostatomis.
2013 m. finansinės atskaitos parengtos vadovaujantis palyginamuoju principu.

Bendrovėje materialiam ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas, kuris naudojamas ilgiau
nei vienerius metus, tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais. Turtas
apskaitomas turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, kai ji nemažesnė kaip 2000 Lt., o pastatai,
statiniai, vamzdynai, automobiliai, kompiuterinė technika – įsigijimo kaina. IMT likvidacinė vertė 1
Lt. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą metodą.
Naudingo tarnavimo laikotarpiai pateikti paaiškinamojo rašto pastabose (lentelė Nr.4.).
Ilgalaikio turto vertėje įtraukta nebaigta statyba už 69105 Lt. iš sanglaudos fondo lėšų,
8130 Lt. iš Valstybės biudžeto lėšų , 4065 Lt. iš savivaldybės biudžeto lėšų ir 40 Lt. iš bendrovės
lėšų.
Nematerialiam turtui priskiriama programinė įranga, kurio įsigijimo minimali vertė
300 Lt. Kitas nematerialus turtas sudaro 55668 Lt.,- tai išlaidos Neries upės baseino II investicijų
paketo konkurso dokumentų ir techninių specifikacijų parengimui
pagal pirkimo sutartį
Nr.2007/114/A/M/LT 2007 08 30. Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai
proporcingą metodą. Šio turto likvidacinė vertė lygi nuliui.
Pajamos bendrovės apskaitoje pripažįstamos remiantis kaupimo principu. Bendrovės
tipinės veiklos pajamoms ir sąnaudoms priskiriama tai, kas susiję su vandens tiekimu, nuotekų
šalinimu, valymu, pardavimu. Visos kitos pajamos ir sąnaudos priskiriamos netipinei (kitai,
finansinei ir investicinei) bendrovės veiklai.
2006 m. bendrovė lizingo būdu įsigijo ekskavatorinį krautuvą. Sutartis sudaryta su
lizingo bendrove UAB Hansa lizingas, kurioje numatytos turto išpirkimo įmokos- 193520 lt.,
palūkanų įmokos-32191 Lt., sutarties mokestis- 1064 Lt., turto išpirkimo laikotarpis 84 mėn. 2013
m. spalio mėn. bendrovė baigė išmokėti išpirkimo įmokas. Ryšium su tuo susidarę lizingo (
finansinės) nuomos įsipareigojimai pateikti bendrovės įsipareigojimų būklėje ( lentelė Nr.13 ,
lentelė Nr.25).
Bendrovės apskaitoje pinigams ir pinigų ekvivalentams yra priskiriama grynų pinigų
likutis bendrovė kasoje, banko atsiskaitomojoje sąskaitoje, specialioje sąskaitoje projekto lėšoms
apskaityti ir pinigai kelyje.
2013 m. gruodžio 31 d. bendrovės nuostolis sudaro 1278002 Lt. Bendrovė patyrė
nuostolius sekančiai: 2001 m.-191620 Lt.,2002 m.-91326 Lt.,2003-348635 Lt.,2004 m. -378628
Lt.2005 m.- 334679 Lt.,2006m. -408090 Lt., 2007 m. – 484218 Lt.,2008 m -432417 Lt.,2009 m187115 Lt ,2010 -268490 Lt, 2011-233790 Lt.. 2012 m.- pelnas 22923 Lt.,2013 - 16673 Lt.
Akcininko turtiniai įnašai nuostoliams padengti: 2007m. -670556 Lt., 2010 m. -1164200 Lt., 2011
m. – 120000 Lt., 2012 m.120000 Lt..
Pastabos.
Aiškinamojo rašto pastabos pateiktos paaiškinančiose lentelėse. ( Nr.1-35).
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