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I. ĮSTAIGOS VEIKLA
1. Bendrovės pagrindinė veikla - vandens tiekimas, nuotekų surinkimas, valymas,
dumblo tvarkymas ir lietaus nuotekų tinklų bei išleistuvų priežiūra. Gamtosauginiuose
projektuose nebedalyvaujame. Bendrovė pagal panaudos sutartį eksploatuoja Skuodo higienos ir
sveikatingumo centrą. Atliekame papildomus darbus: tai vandentiekio, nuotekų ir lietaus nuotekų
tinklų klojimas, autokrano paslaugos, gręžinių montavimas, asenizacinės mašinos paslaugos,
vandentiekio ir nuotekų vidaus tinklų remonto darbai.
2. Bendrovė filialų ir dukterinių įmonių neturi. Visas įstatinis kapitalas priklauso
Skuodo rajono savivaldybės tarybai ir padalintas į paprastąsias vardines akcijas, kurios nominali
vertė – 0,29 euro. Bendrovės akcijų skaičius, lyginant su 2014 metais, nepasikeitė. Jį sudaro
14131646 akcijos. Per ataskaitinį laikotarpį įmonė savų akcijų neįsigijo.
II. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
3. Bendrovėje 2015 metais pagrindinėse pareigose dirbo 31 darbuotojas. Vienu
darbuotoju mažiau, negu 2014 metais. Skuodo higienos ir sveikatingumo centre dirbo 6
darbuotojai, kurie tiesiogiai nesusiję su bendrovės vykdoma veikla. Keturi iš jų dirba pagal
terminuotas darbo sutartis. Terminuota darbo sutartis prasideda spalio 1 dieną ir baigiasi kitų
metų birželio 1 dieną. Keturis mėnesius Skuodo HSC nedirba. Vasaros metu higienos ir
sveikatingumo centre yra atliekamas remontas. Bendrovė šį remontą atlieka savo jėgomis.
Atsižvelgdami į bendrovės finansinę padėtį, darbuotojų skaičių sumažinome vienu darbuotoju.
4. Per 2015 metus darbuotojų atlyginimas nebuvo didinamas, išskyrus tuos, kurie
gavo minimalųjį darbo užmokestį, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais MMA
didėjo du kartus. Bendrovės direktoriaus atlyginimas nesikeitė devynerius metus.
III. PASLAUGŲ TARIFAI
5. Bendrovė 2015 metais kartu su Skuodo miestu aptarnavo 26 vandenvietes.
Lyginant su 2014 metais aptarnaujamų vandenviečių skaičius nepasikeitė.
6. 2015 metais vandens, nuotekų bei pardavimo kainos nepasikeitė. Kainų didinimui
nepritarė Skuodo rajono savivaldybės taryba. Už 1 kub. m geriamojo vandens gyventojai moka
0,62 Eur, už 1 kub. m nuotekų – 1,34 euro. Bendra kaina – 1,96 Eur/kub. m be PVM.
7. Už lietaus nuotekų surinkimą ir nuvedimą tarifas nebuvo nustatytas. Skuodo rajono
savivaldybė iš biudžeto skyrė 17377 eurų aptarnavimo darbams atlikti. Šių lėšų pakanka, kad

tinkamai galėtume eksploatuoti lietaus nuotekų sistemą Skuodo mieste. Kaimo gyvenvietėse
lietaus nuotekų tinklų neeksploatuojame.
8. Per 2015 metus bendrovė nenusipirko nė vienos transporto priemonės, tik vieną
krovininį automobilį „Volvo F610“ gavome iš Skuodo rajono savivaldybės eksploatuoti pagal
panaudos sutartį. Bendrovėje eksploatuojamų transporto priemonių amžius yra nuo 9 iki 42 metų
senumo. Vieną transporto priemonę, kuri buvo 42 metų senumo, nurašėme. Tai visiškai
nusidėvėjęs ekskavatorius. Pats naujausias eksploatuojamas automobilis yra 3-jų metų. Tai
asenizacinė mašina, kuri buvo įsigyta už Europos Sąjungos lėšas. Bendrovės direktoriaus
automobilis yra 15 metų senumo, kuris liepos mėnesį buvo perduotas eksploatuoti abonentinei
tarnybai. Iki metų pabaigos direktorius valdiškos mašinos neturėjo.
9. Per 2015 metus bendrovės pajamos buvo 525071 euras. Iš jų: už vandens tiekimą –
204374 eurai; nuotekų šalinimą ir valymą – 221840 eurų; pardavimo kainą – 45978 eurai;
nuotekų surinkimą asenizacine mašina – 4808 eurai; už Higienos ir sveikatingumo centro
paslaugas – 27812 eurų. Bendrovės pajamos, lyginant su 2014 metais, sumažėjo. Pajamos už
vandens tiekimą sumažėjo 7079 eurais, taip įvyko todėl, kad sumažėjo vandens sunaudojimas,
daug rajono gyventojų yra emigravusių. Skuodo rajono Mosėdžio gyvenvietėje yra 42
negyvenami namai, Lenkimuose – 33, Ylakiuose – 38. Skuodo mieste yra 85 tušti butai ir beveik
tiek pat privačių namų.
Įgyvendinus gamtosauginius projektus, dalis Aleksandrijos, Lenkimų, Mosėdžio ir
Ylakių miestelių gyventojų prisijungė prie centralizuotų nuotekų tinklų, todėl pajamos už
nuotekų šalinimą ir valymą padidėjo 10061 euru. Padidėjo ir pajamos už pardavimo kainą – 685
eurais. Už asenizacinės mašinos paslaugas pajamos padidėjo 474 eurais. Per 2015 metus už
papildomai atliktus darbus buvo gauta 6620 eurų, už nuomą – 13450 eurų. Išieškota baudų – 188
eurai.
10. Savivaldybės dotacijos per 2015 metus sudarė 87505 eurai. Iš jų, Skuodo higienos
ir sveikatingumo centro nuostoliams padengti – 16219 eurų; vandentiekio tinklams pakloti –
8873 eurai; palūkanoms padengti – 38424 eurai; gręžinio išgręžimui – 6612 eurų. Lietaus
nuotekų tinklų eksploatacijos išlaidos – 17377 eurai. Skuodo higienos ir sveikatingumo centras
per 2015 metus patyrė 2969 eurų nuostolį.
IV. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS
11. Bendrovės 2015 metų išlaidos siekė 601579 eurus. Per 2015 metus bendrovė
patyrė 76508 eurų nuostolį. Palyginus su 2014 metais, nuostolis sumažėjo 46889 eurais.
Pagrindinės priežastys, kodėl sumažėjo bendrovės nuostolis – tai Savivaldybės dotacija už
paimtas paskolas gamtosauginiams projektams, taip pat neįsigijome nei vienos transporto
priemonės, sumažėjo darbuotojų skaičius, iki maksimumo stengėmės sumažinti bendrovės
išlaidas medžiagoms, nebuvome gavę baudų.
V. IŠVADOS
12. Gyventojų skaičius Skuodo mieste ir rajone mažėja, ypač kaimuose. Pagal
Lietuvos statistikos departamento duomenis Skuodo mieste ir rajone 2016-01-01 gyveno: mieste
– 5975 gyventojai, o rajone – apie vienuolika tūkstančių. Praėjusių metų išvadose paminėjau
gyvenvietes, kuriose sumažėjo gyventojų, kiek jose yra negyvenamų namų. Niekas nepasikeitė ir
2015 metais, namai tuštėja, gyventojų mažėja. Skuodo mieste ir rajone neatsirado nė vienos
įmonės, kuri galėtų pirkti iš mūsų bendrovės vandenį. Pasikartosiu, mažėjant gyventojų skaičiui
ir nesikuriant naujoms įmonėms, bendrovė už teikiamas paslaugas gaus mažiau pajamų, o
išsiplėtusi infrastruktūra reikalauja daugiau išlaidų, ypač už elektrą, remontines medžiagas.
Bendrovėje turėtų dirbti žymiai daugiau darbuotojų, negu dirba dabar, tačiau mes nepriimame
reikiamo kiekio. Palyginus su 2014 m. vienu darbuotoju net sumažėjo. Taip taupydami iš
paskutiniųjų jėgų, vis tiek negalėsime dirbti pelningai, kol neturėsime kam parduoti savo
produkcijos. Kuo daugiau plečiamės, tuo labiau blogėja santykis tarp surenkamų pajamų ir
patiriamų išlaidų. Bendrovė nemažai lėšų skiria palūkanoms dengti, kurios atsirado paėmus
paskolas gamtosauginiams projektams įgyvendinti.

2015 metų pabaigoje kreipėmės į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją
prašydami suderinti naujas geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugų bei
atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos kainas.
Patvirtinus didesnes kainas, planuojame, kad bendrovės finansinė padėtis pagerės.
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