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PAGRINDINIAI FAKTAI
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SANTRAUKA

Audito svarba

Pagal Vietos savivaldos istatymqlsavivaldybd yra atsakinga uZ vieSrJq paslaugq teikimq gyventojams.

Savivaldybd turi uitikrinti, kad vieSosiomis paslaugomis galetq naudotis visi savivaldybds gyventojai ir kad Sios

paslaugos bUtq teikiamos nuolat. Vienas i5 budq uitikrinti sklandq vieSqjq paslaugq teikimq - pasitelkti

savivaldybiq kontroliuojamas jmones.

lmoniq valdymas - tai santykiai tarp jmonds vadovyb6s, valdybos, akcininkq ir kitq suinteresuotq 5aliq.

lmoniq valdymas taip pat pateikia strukturq, padedandig nustatyti bendrovds tikslus, priemones tiems tikslams

pasiekti beiveiklos prieiirJros principus. Tinkamas jmoniq valdymas turdtq suteikti reikiamas paskatas valdybai

ir vadovybei siekti tikslq, kurie atspinddtq jmonds bei jos akcininkq interesus, bei paddtq efektyviai priiiUreti
jmonds veiklq.

Valstybds valdomq jmoniq gerojo valdymo politika Lietuvoje remiasi Ekonominio bendradarbiavimo ir

pletros organizac'1jos Valstybds valdomq jmoniq valdymo gairdmis, kuriose yra pateikti pagrindiniai gerojo

valdymo principai ir kurios yra pripaijstamos kaip vienos paZangiausiq valstyb6s jmoniq valdymo klausimais. LR

valstybds kontrold valstybinio audito ataskaitoje2 taip pat paiymdjo, kad gairds paremtos pasauline praktika ir

kartu su kitais EBPO dokumentais suformuoja bendrinius principus kaip tur6tq bUti valdomos valstybes jmon6s.

EBPO Valstybds valdomq jmoniq valdymo gaires savivaldybiq kontroliuojamq jmoniq (SKl) srityje taikyti neb0tina,

tadiau gairdse paZym6ta, kad jos yra tinkamos savivaldybiq kontroliuojamoms jmondms.

AB ,,Klaip6dos vanduo" yra Klaipddos miesto savivaldyb€s kontroliuojama jmon6. AB ,,Klaipedos vanduo"

akcininkq dalys Bendrovds jstatiniame kapitale audituojamo laikotarpio pabaigoje: Klaipedos miesto savivaldybd

- 86,07 proc., Klaip6dos rajono savivaldybd - 13 proc., Neringos miesto savivaldybe - 0,93 proc.

AB ,,Klaipedos vanduo" pagrindind veikla - geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq

teikimas Klaipedos miesto ir rajono gyventojams bei jmondms. Klaipedos m. savivaldyb6s tarybos sprendimu3

AB ,Klaipddos vanduo" paskirta vieiqja geriamojo vandens tiekdja ir nuotekq tvarkytoja bei pavesta jai vieSojo

geriamojo vandens tiekimo teritorijose vykdyti vieSqjj geriamojo vandens tiekimq ir nuotekq tvarkymq. Nuo

2016 m. sausio 1 d. Bendrovd buvo paskirta pavirSiniq nuotekq tvarkytoja Klaipedos miesto savivaldyb6s

teritorijojea.

Kontrolinis akcijq paketas sudaro galimybg Savivaldybei kontroliuoti, tikrinti ir vieSinti Bendrov6s veiklq.

Savivaldybds tarybos sprendimus, Savivaldybes administracijos direktoriui pavesta igyvendinti savivaldyb6s

juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal jstatymus priskirtas turtines ir neturtines teises uidarosiose akcin6se

bendrov6se ir vykdyti pareigas.

Siekiant jvertinti Savivaldybes kontroliuojamos akcin6s bendrovds ,,Klaipedos vanduo" valdymo ir darbo

organizavimo procesus beijq jtakq imonds veiklai, Klaip6dos miesto savivaldybds kontrolds ir audito tarnyba

veiklos auditq jtrauke i201S m. veiklos planq6.

1 Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymas Nr. l-533 (2008-09-1 5 Nr. X-1722 redakcija), 8 str. 5 d., 9 str. 2 d.
2 Valstybinio audito ataskaita ,,Ar savivaldybiq kontroliuojamq jmoniq valdysena uitikrina efektyviq ir skaidriq imoniq veiklq", 2017-04-25

Nr. VA-201 7-P-30-1 -9.
3 Klaipedos m. savivaldybes tarybos 2015-09-24 sprendimas Nr. T2-258 ,,D61 vieSojo vandens tiekdjo paskyrimo"
4 Klaipedos m. savivaldybds tarybos 2016-02-25 sprendimas Nr. T2-48 ,,Ddl pavirSiniq nuotekq War$rtojo paskyrimo"
s Klaipddos m. savivaldyb6s tarybos 2012-05-24 sprendimas Nr. T2-153 ,,D61 pavedimo Klaipddos miesto savivaldybds administrac'tjos

direktoriui jgyvendinti turtines ir netuftines teises".
6 Savivaldybds kontrolieriaus 2017-11-08 isakymas Nr. KAT1-(1.1)- 16.



Audito tikslas ir apimtis
Audito tikslas - jvertinti ar AB ,,Klaip6dos vanduo" valdysena ir darbo organizavimo sistema uitikrina

skaidriq ir efektyviq veiklg.

Audito subjektas - akcind bendrovd,,Klaipddos vanduo", buveinds adresas: RySininkq g. 11, LT-91116

Klaipeda.

Pagrindiniai audito klausimai:
. ar efekt) /iai ir rezultatyviai veikia bendroves valdymo ir prieiiuros organai;
. ar bendrov6 siekia veikti efektyviai;
. ar pakankama investicijq j bendrovq grq\a;
. ar darbo organizavimo sistema uZtikrina pakankamai efektyvq imogiSkqjq ir finansiniq iStekliq

panaudojimq.

Audituojamas laikotarpis 201 5-01 -01 - 2018-09-01.

Audito metu irodymai rinkti vadovaujantis nuostata, kad subjektas pateikd iSsamiq ir objektyviq

informacijg, o pateiktq dokumentq kopijos atitinka jq originalus.

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus ir tarptautinius aukSdiausiqjq audito institucil'q

standartus. Audito apimtis ir taikyti metodai iSsamiau apraiyti ataskaitos 2 priede ,,Audito apimtis ir metodai"
(29 psl.).

Pagrindiniai audito rezultatai

1. Bendrov6s prieiiura ir valdymo organq veikla

1.1. Savivaldybd turi sukUrusi pakankamq Bendrovds valdysenos politikg - kelia iSmatuojamus tikslus

savo kontroliuojamai Bendrovei; nustato kontrolds priemones ir kontroliuoja, ar tikslai pasiekti; imasi

priemoniq tokiu atveju, kai Bendrovd tikslq nepasiekia.

Audituojamu laikotarpiu Savivaldyb6, kurdama SKI valdysenos politikq, pri6md sprendimus

kontroliuojamq j moniq valdysenos politikos formavimo klausimais:

. Tarybos sprendimais patvirtino Savivaldybds jmoniq, vieiqjq jstaigq, akciniq ir uZdarqjq akciniq

bendroviq, kuriq dalyvd yra Klaipddos miesto savivaldyb6, strateginiq veiklos planq rengimo rekomendacijas,

kuriomis reglamentuota strateginiq veiklos planq struktUra, jq rengimo bei atsiskaitymo u2 vykdymo rezultatus

tvarkq; valdymo organq formavimo tvarkos apra5g, kuriuo nustate bendrg savivaldybes kontroliuojamq

bendroviq valdybq formavimo tvarkq, atrankos komis'1jos formavimo ir veiklos principus, savivaldyb6s

kontroliuojamq bendroviq valdybq suddtj, kandidatq j valdybq narius bendruosius atrankos kriterijus,

nepriklausomq valdybq nariq nepriklausomumo nustatymo kriterijus, atrankos vykdymo procedUras,

bendroviq vadovq atrankos kriterijus ir principus; veiklos tikslq nustatymo, jr{ vertinimo tvarkos apraiq, kurio

paskirtis - uitikrinti savivaldybds valdomq jmoniq valdymo kokybg kaip priemong jmoniq veiklos rezultatams

gerinti, siekiant veiksmingos valdomq jmoniq veiklos.

. Savivaldybds administracijos direktoriaus jsakymais patvirtino Savivaldybds jmoniq, vieSt[tl jstaigq ir

uZdarqjq akciniq bendroviq, kuriq dalyvd yra Klaip6dos miesto savivaldyb6, pavyzdines veiklos plano formas;

jpareigojo kontroliuojamq bendroviq, jstaigq ir jmoniq vadovus parengti vadovaujamos jmonds veiklos vieSinimo

programas; sudard darbo grupe del Klaipddos'm. Savivaldybes kontroliuojamq akciniq bendroviq, uZdarqjq

akciniq bendroviq, savivaldybes jmoniq ir vieiqjq jstaigq veiklos tobulinimo ir 5iq jmonir.l bei jstaigq veiklos

strateginio planavimo, kuri audituojamuoju laikotarpiu pos6diiuose svarstd savivaldyb€s valdomq imoniq
strateginius veiklos planus, veiklos planq ataskaitas bei savivaldybds administracijos direktoriui ir imoniq
vadovams teikd pastabas, siulymus ir rekomendacijas jmoniq veiklos gerinimui ir tobulinimui (1.1 poskyris).
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1.2. Savivaldybd pakankamai ir tinkamai reglamentavo bendrov6s valdymo organLl formavimo procesus

ir nustatd skaidriq ir pagrjstg objektyviais kriterijais Bendrovds valdybos nariq atrankos tvarkE - Savivaldybes

tarybos sprendimu patvirtino kontroliuojamq bendroviq valdybq formavimo tvarkos ApraSq, kuriuo nustat6

valdybq suddtj, kandidatq j valdybq narius bendruosius atrankos kriter'rjus, nepriklausomq valdybq nariq

nepriklauso mu mo nustatymo kriter'1jus, atrankos vykdymo procedu ras.

Nauja Bendroves valdyba ketveriems metams buvo iSrinkta 2015-05-08, t. y. iki ApraSo patvirtinimo.

Nustatyta, kad atsistatydinus esamiems valdybos nariams, valdybos sudetis stebetojq tarybos sprendimais buvo

keiiiama, atsiivelgiant j ApraSo reikalavimus:2017-05-16 ir 2018-07-10 j valdybq iSrinkti 2 nepriklausomi nariai,

o 201 8-06- 1 9 - savivaldyb6s administrac'1jos valstybes tarnautojas.

Nustatyta, kad j Bendroves valdybos suddtj yra jtraukti nepriklausomi nariai, iSskyrus tai, kad:

2017-11-20 tarp AB,,Klaipddos vanduo" ir privataus juridinio asmens, kurio vadovas 2017-05-16 buvo

paskirtas Bendrov6s nepriklausomu valdybos nariu, sudaryta paslaugq teikimo sutartis. Vienas i5 ApraSe

nurodytq kriterijq nustatant, ar savivaldybds kontroliuojamos bendrovds valdybos narys yra nepriklausomas -
valdybos narys negali tureti ir per pra6jusius 3 metus neturi b0ti turejgs svarbiq verslo ry3iq su ta savivaldybds

kontroliuojama bendrove, j kuriq keliamas kandidatas, nei tiesiogiai, nei kaip turindio tokius ry3ius subjekto
partneris, akcininkas, vadovas. ApraSoT nuostatose numatyta, kad turintiu verslo ry3iq laikomas subjektas, kuris

yra svarbus prekiq arba paslaugq teik6jas, kuris gauna reik5mingq jmokq i5 savivaldybes kontroliuojamos
bendrovds. Atkreipiame d6mesi, kad ApraSo nuostatose nereglamentuotas prekiq ar paslaugq teikdjo svarbumo

ir imokq reik5mingumo kriterijq nustatymas, todel audituojamuoju laikotarpiu nevertinome, ar aukidiau mindtas
privatus juridinis asmuo, kuris nuo 2017-11-20 teikia paslaugas AB,,Klaipedos vanduo", yra laikomas svarbiu

prekiq ar paslaugq teikeju, ir ar privataus juridinio asmens vadovas, einantis Bendrovds nepriklausomo valdybos

nario pareigas, atitinka aukSdiau minetame ApraSe nustatytus valdybos nariq nepriklausomumo kriterijus.

LRV nutarimu nauja redakcija patvirtintame Apra5e jtvirtinta nuostata, kad vienas i5 kriterijq, nustatant, ar

kandidatas j savivaldyb6s valdomos jmonds kolegialaus organo narius yra nepriklausomas - kandidatas negali

turdti ir per pradjusius 3 metus neturi b[ti tur6jgs verslo ry5iq su ta savivaldybds valdoma jmone, j kuriq

pretenduoja, ir su susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turindio tokiq rySiq subjekto partneris, akcininkas,

vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturindiu verslo ry3iq kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokiq

pajamq i5 savivaldybds valdomos jmonds arba susijusios bendrov6s (iSskyrus pajamas uZ kolegialaus organo nario

pareigq djimg), tokiu b0du aukSdiau nurodyto privataus juridinio asmens vadovas, einantis Bendrovds

nepriklausomo valdybos nario pareigas, neatitinka nepriklausomumo kriter'rjq.

Savivaldybds administracijos direktorius 2018-10 -22 ir 2018-1 1 -26 raStaiss kreipdsi j Bendroves stebdtojq

tarybq del aukSdiau mindto valdybos nario pakeitimo kitu, nepriklausomumo kriterijus atitinkandiu valdybos nariu.

LRV pakeitus ir nauja redakcija patvirtinus ,,Kandidatq jvalstybds jmonds ar savivaldybes jmon6s valdybq

ir kandidatq i valstybds ar savivaldybds valdomos bendrov6s visuotinio akcininkq susirinkimo renkamE kolegialq

prieiiUros ar valdymo organE atrankos apraiq", tur6tq b0ti naujai redaguotas ir Klaipedos m. savivaldybes tarybos

2016-07-28 sprendimu Nr. T2-205 patvirtintas savivaldybds kontroliuojamq bendroviq valdymo organq

formavimo tvarkos apraias, kuriame bUtq nustatyti kandidatams j savivaldybes valdomos jmones kolegialaus

organo narius taikomi nepriklausomumo kriterijai, atitinkantys nauja redakcija patvirtintame Apraie jtvirtintas

nuostatas.

Tokiu b0du b0tq galima uZtikrinti, kad Bendroves valdyba b0tq sudaroma i5 asmenq, nesusijusiq su kitais

juridiniais asmenimis ry5iais, ddl kuriq gal6tq kilti interesq konfliktas. I kolegialius organus iSrinkus fizinius

asmenis, atitinkandius nepriklausomumo kriterijus, bUtq uitikrintas jq darbo Siuose organuose skaidrumas ir

suvaldyta rizika d6l privadiq ir vieSq interesq derinimo (1.2 poskyris).

7 Klaipedos m. savivaldybds tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-205 patvirtinto Klaipddos miesto savivaldybds kontroliuojamq bendroviq

valdymo organq formavimo tvarkos apraSo 20.5 punktas.
8 Klaipddos m. savivaldyb€s administraci,l'os 2018-10-22;2018-11-26 rastai Nr. (4.29E)-R2-3021; Nr. (4.29E)-R2-3343.



2. Bendrov6s veiklos efektyvumas

2.1. SKI valdysenos politika yra ne vieninteld priemond, kurioje jvardijami jmonds tikslai. Strateginis

planavimas - procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir bOdai vykdyti jmon6s misijq, pasiekti numatytus

tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir ZmogiSkuosius iSteklius. Nustatyta, kad

Bendrov6 turi strategijq - patvirtintus audituojamojo laikotarpio SVP, kuriuose nurodyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai

strateginiaitikslai ir uZdaviniai, finansiniaitikslai ir konkret0s rodikliai, kuriais matuojami siekiamitikslai.

Tadiau finansiniq veiklos planq analizd rodo, kad audituojamu laikotarpiu Bendrovds nustatyti siektini

finansiniai tikslai buvo neambicingi ir nemotyvuojantys didinti veiklos efektyvumo, nes Bendrovd nusimatd

pasiekti maZesnius pelningumo rodiklius, nei buvo nustatyti ankstesniais laikotarpiais.

Savivaldyb6s darbo grupd posddZiuosevertino Bendrovds 2015 m.; 2016m.;2017 m. finansiniq rodikliq

visumq ir nustadius, kad Bendrov6s uZsibreiti tikslai ir numatyti rezultatai ne visiSkai jgyvendinti, teike

rekomendacijas del veiklos gerinimo: ieikoti sprendimq, kaip pasiekti rekomenduojamus finansinius rodiklius;

teikti pasiUlymus del veiklos kaitq maZinimo, kas leistq pasiektiteigiamE veiklos pelningumo rodiklj.

Bendrov6s teigimu, pagrindinis bendrovds tikslas yra patikimq ir kokybiSkq vandens tiekimo ir nuotekq

tvarkymo paslaugq teikimas visiems aptarnaujamos teritorijos gyventojams ir jmon€ms kuo maZesndmis

kainomis. Bendrove yra vieSqsias paslaugas teikiantijmon6, kurios veiklq reguliuoja Valstybind kainq ir energetikos

komisija. VKEKK nutarimu s patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq kainq

nustatymo metodikos 45.8.4 punkte nustatyta, kad pelno norma negalivirSyti 10 proc., tod6l Bendrovd nusistatyti

didesniq siektinq finansiniq tikslq neturi galimybes. Bendrov6s valdyba 2018-11-21 posddyje apsvarst6 ir 2018-

11-28 raitu Savivaldybes administracijai pateik6 si0lomus bendruosius (finansinius) ir specifinius rodiklius ir jq

siektinas reikimes, atsiZvelgiant j tai, kad Bendrovd yra vieSas paslaugas teikianti jmon6, kurios veiklq reguliuoja

Valstybin6 kainq ir energetikos kontrolds komisija bei jvertinus veiklos specifikq (2.1 poskyris).

2.2. Vertinome, ar Bendrovds vadovq ir valdybos nariq darbo uZmokesdio ir priedq sistemos skatina

siekti geresniq imonds finansiniq rezultatq. Nustatyta, kad Bendrovds vadovq darbo uimokestis nepriklauso

nuo pasiektq Bendrov6s rezultatq, nes buvo nustatytas darbo uZmokesdio priedo fiksuotas dydis, kuris,

neatsiivelgiant j blogejandius bendrovds veiklos rezultatus, nebuvo maZinamas.

Bendrov6s valdybos posddZio protokolu nustatyta, kad generalinio direktoriaus darbo uZmokestis

susideda i5 mdnesinio atlyginimo, kuris paskaidiuojamas valdybos nustatytq bendrovds vidutiniq mdnesiniq

darbo uimokesdiq skaidiq dauginant i5 praejusio ketvirdio bendrovds darbuotojq vidutinio m6nesinio darbo

uZmokesdio bei priedo prie atlyginimo, kuris sudaro 20 proc. atlyginimo dydiio. Bendrovds valdyba nustatd

generaliniam direktoriui m6nesinj atlyginimq - 3,8 (nuo 2016-04-01- 3,7; nuo 2017-04-01- 3,5) vidutiniq

mdnesiniq bendrovds darbuotojq darbo uimokesdiq. Numatyta, kad priedas prie atlyginimo gali buti

sumaiintas, ar visai nemokamas ui: technologinio reiimo paZeidimq ar gamybiniq uiduodiq nevykdymq, saugos

darbe taisykliq, vidaus darbo tvarkos taisykliq paZeidimus, darbq, numatytq pareigineje instrukcijoje, kokybiSkai

ir laiku neatlikimq, patvirtinto biudZeto rodikliq nejvykdymq.

Bendrovds vadovo atlyginimo priedas nustatytas tik del vadovo darbo uimokesdio padidinimo ir

fakti5kai nebuvo susietas su Bendrovds veiklos rezultatais. Nors Bendrovd 2017 m. dirbo nuostolingai, tadiau

vadovui buvo iSmokamas priedas, kuris atliko ne motyvuojandiq funkcijq, o tiesiog suda16 vadovo mdnesin6s

algos dali. Taip pat, nesivadovaujant valdybos sprendimu, audituojamu laikotarpiu bendrovds vadovui buvo

mokamas 5 proc. didesnis, t.y. 25 proc. priedas prie atlyginimo.

e Valstybines kainq ir energetikos kontrol6s komis|l'os 2006-12-21 nutarimas Nr. 03-92 ,,D61 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo

paslaugq kainq nustatymo metodikos".
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Bendrovds valdybos protokolul0 vadovo pavaduotojui nustatyta mdnesin6 alga 10 procentr.l maZesn6

uZ jmonds vadovo menesinds algos dydj, tafiau nesivadovaujant valdybos sprendimu, audituojamu laikotarpiu

vadovo pavaduotojui buvo mokamas 5 proc. didesnis, t.y.25 proc. priedas prie atlyginimo.

Paiym6tina, kad Bendrove 2018-11-07 valdybos posedyje prieme sprendimq iSbraukti fiksuotq 20 proc.

priedo prie atlyginimo dydj, priedq prie atlyginimo jvardijant kintamqja atlyginimo dalimi, kurios dydis

nustatytas darbo apmok6jimo nuostatuose - iki 25 proc. nuo pastoviosios atlyginimo dalies, kuri generaliniam

direktoriui valdybos sprendimu, o departamentq direktoriams - generalinio direktoriaus jsakymu gali bOti

sumaiinta ar visai nemokama.

Bendrovds nepriklausomiems valdybos nariams yra atlyginama ui pareigas (atlygj sudaro 10 proc.

Bendroves vadovo pareiginio atlyginimo ir 25 proc. priedas), atlygis nevirS'11'a Savivaldybds kontroliuojamq

bendroviq valdymo organLl formavimo tvarkos apraie nustatyto dydZio.

LRV nutarimu rekomenduojama savivaldyb6ms, nustatant SKI vadovaujandiq darbuotojq darbo

uimokesdio nustatymo tvarkg, vadovautis 3io nutarimo nustatytais reikalavimais, pagal kuriuos jmon6s

vadovaujandiq asmenq darbo uZmokestj sudaro mdnesin6 alga ir prem'11'a. M6nesin6 alga susideda i3 pastoviosios

dalies, kuri nustatoma koeficientais, atsiivelgiant j jmones kategorijq (j bendroves darbuotojq skaidiq, valdomo

turto dydi, pardavimo ir (ar) paslaugq apimtis) ir kintamosios dalies, priklausaniios nuo bendrov6s nustatytq tikslq
jgyvendinimo ir veiklos rezultatq.

Atkreipiame demesi, kad Savivaldybdje nenustatyta SKI vadovaujandiq darbuotojq darbo uimokesdio

nustatymo tvarka.

Savivaldybei fgyvendinus Vyriausybds nutarimo rekomendacijas - parengus ir patvirtinus savivaldybes

kontroliuojamq jmoniq vadovaujandiq darbuotojq darbo uimokesiio nustatymo tvarkq ir Bendrov6s

vadovaujandiq darbuotojq darbo uimokestj susiejus su Bendrov€s veiklos rezultatais, bUtq sudarytos tinkamos

prielaidos efektyvesnei ir rezultatyvesnei Bendrov6s veiklai. Nuo pasiektq rezultatq priklausandio atlygio sistema

skatintq profesionalius ir motyvuotus jmoniq vadovus (2.2 poskyris).

3. Savivaldybds investicijq i Bendrovg grqia nepakankama

Investicijq j Bendrovg grqZos pakankamumq ivertinus dviem aspektais - pagal finansinius rodiklius:

nuosavo kapitalo grEZE, turto grqiq ir grynEjj pelningumq ir pagal i3mokdtus dividendus, nustatyta:

Audituojamu laikotarpiu Bendrov6s pelningumo rodikliai buvo nepatenkinami: 2015 m. - 2016 m.

nuosavo kapitalo pelningumas (grqia) buvo 0,2 proc., turto pelningumas (grAia) 0,1 proc., grynasis pelningumas

0,8 proc.2017 metais Bendrovei patyrus nuostolj, nuosavo kapitalo grqia taip pattapo neigiama-0,6 proc., o

grynojo pelningumo rodiklis nukrito iki -2,6 proc. Remiantis V5l ,,lnvestuok Lietuvoje" ataskaita, nuosavo kapitalo

grqia Lietuvoje Siuo metu vidutiniSkai turetq siekti apie 9 o/o, kad pateisintq investuotojq prisiimtq rizikq.

Bendrovds nuosavo kapitalo pelningumas (grEZa) audituojamu laikotarpiu buvo iymiai maiesnis ui V5l ,,lnvestuok

Lietuvoje" rekomenduojamq dydj: 2015 m. - 2016 m. 0,2 proc., o 2017 m. nukrito iki - 0,6 proc.

Bendroves teigimu, pagrindinis bendrovds tikslas yra patikimq ir kokybiSkq vandens tiekimo ir nuotekq

tvarkymo paslaugq teikimas visiems aptarnaujamos teritoruos gyventojams ir jmon6ms kuo maZesndmis

kainomis. Bendrovd yra vieSqsias paslaugas teikianti jmon6, kurios veiklq reguliuoja Valstybind kainq ir energetikos

komisija. VKEKK nutarimu patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq kainq nustatymo

metodikos 45.8.4 punkte nustatyta, kad pelno norma negalivir5yti 10 proc., apskaidiuojamq nuo verslo vieneto ir

paslaugos bazin6je kainoje jtrauktq butinqjq sqnaudq, atskaidius pelno mokestj. Bendrov6s paskirtis - uitikrinti

tiekiamo vandens kokybes ir iSvalomq nuotekq aplinkosaugos reikalavimus bei eksploatuoti infrastrukturq,

reikalingq vie5osioms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugoms teikti; bendrovd valdo

'0AB,,Klaipddosvanduo" 2012-07-03 valdybos posddiio protokolas Nr.2012/V-ADM.11-1 5.
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ypatingai didel6s vertds turtq (apie 143 mln. Eur) ir gauna santykinai nedideles metines pardavimo pajamas (apie

14 mln. Eur), tod6l pasiekti rekomenduojamus pelningumo rodiklius neturigalimyb6s.

Savivaldybds darbo grupei jvertinus Bendrov6s 2015 m; 2015 m.;2017 m. finansiniq rodikliq visumq,

atsiZvelgiant j pelningumo rodikliq atitikimg pastarqjq vidutin6ms normoms (bendrasis pelningumas >7 To,

veiklos pelningumas ir grynasis pelningumas >5 %o, turto grqZa> 8 o/o) ir nustadius, kad rekomenduojami

finansiniai rodikliaisistemiSkainepasiekiami, pateiktos rekomendac'L1'os parengti pagrjstq motyvuotE pagrindimq

d6l rekomenduojamq finansiniq rodikliq pakeitimo Bendrovei b0tinyb6s.

Bendrovd 2018-11-28 raitu Savivaldybds administracijai pateikd siulomus bendruosius (finansinius) ir

specifinius rodiklius ir jq siektinas reikSmes, atsiZvelgiant j tai, kad Bendrovd yra vie5as paslaugas teikianti imon6,

kurios veiklq reguliuoja Valstybine kainq ir energetikos kontroles komisija bei jvertinus veiklos specifikq, tod6l

rekomenduojamq pelningumo rodikliq vidutiniq normq pasiekti neturi galimybds.

Atkreipiame ddmesi, kad 2018-12-20 Savivaldyb6s tarybos priimtame Klaipedos miesto savivaldybds

valdomq jmoniq veiklos tikslq nustatymo, jq vertinimo tvarkos apraie itvirtinta nuostata, kad Savivaldyb6s

administracijos direktorius Bendrovei gali nustatyti Savivaldyb6s l0kesdius, tikslus ir jq matavimo rodiklius bei

finansinius, veiklos efektyvumo rodiklius, uitikrinandius tinkamg savivaldybes investuoto kapitalo grEZE,

atsiivelgdamas i Bendrovds veiklos specifikq, situacijq rinkoje.

LR Vyriausybes ir Savivaldybds tarybos priimti sprendimai savivaldybiq valdomq jmoniq valdysenos

politikos, paremtos gerojo valdymo principais, klausimais, pades uZtikrinti Savivaldybds valdomos Bendrov6s

valdymo kokybg kaip priemong veiklos rezultatams gerinti, atsiivelgiant j Bendroves veiklos specifikq, situacijq

rinkoje, siekiant efektyvios f monds veiklos (3.1 poskyris).

3.2. Vertindami investic'1'q j Bendrovg grgios pakankamumq, laikem6s nuostatos, kad investicijq j Bendrovg

grqia pakankama, jeigu bendroveiveikiant pelningai, akcininkai priima sprendimus skirti ir mok6ti dividendus.

Nustatyta, kad Bendrovei 2015 -2016 metais veikiant pelningai, pagrindind Bendrovds akcininke - Savivaldyb6

nusprend6 neskirti akcininkams dividendq. Bendrovds grynasis pelnas paskirtas privalomojo rezervo

suformavimui, socialin6ms reikmdms, paskolos grgZinimui ir paramai.

Pagrindinis Bendrov6s veiklos tikslas turdtq b0ti orientuotas j veiklos efektyvinimq, pelno siekimE bei i
geresnds kokyb6s paslaugq teikimg. Bendrovds akcininkq sprendimas dalj Bendroves grynojo pelno skirti

dividendams, o ne paramai, leistq Sias l65as panaudoti skaidriai per savivaldybes biudZetq finansuojant socialinds

apsaugos, Svietimo, sveikatos apsaugos, kult0ros ir kitas svarbias beivisuomenei naudingas sritis, sukurtq didesng

naudq visuomenei, o ne tik atskiroms paramos gavejq grupems. (3.2 poskyris).

4. Darbo organizavimo sistema

lSnagrin6jus Bendrovds valdymo struktOros ir darbuotojq skaidiaus bei funkcijq kaitq, nustatdme, kad

Bendrov6je sukurta valdymo strukt0ra uitikrina pakankamai efektyvq ZmogiSkqjq iStekliq panaudojimq.

Pagrindinds darbuotojq kaitos prieZastys - strukt0riniai pokydiai, atskirq struktrlriniq padaliniq darbo

reorganizavimas, darbuotojq atliekamq funkcijq perskirstymas. Pagrindinis tikslas - optimizuoti bendrov6s

strukturq, didinti darbuotojq veiklos efektyvumq, kelti darbuotojq kvalifikacijq, optimaliai panaudoti darbuotojq

darbo laikg, didinti atskirq tarnybq darbo naiumg. Pakankamai dainai periiurimos darbuotojq funkcijos, jq

perskirstymas, atnaujinimas rodo, kad Bendroves vadovybd siekia laiku ir tinkamai organizuoti darbus pagal

realiai esamq situacijq, pertvarko Bendrov6s strukt[rq, kad Bendrov6 veiktq kuo efektyviau ir bUtq uitikrinamas

veiklos tqstinumas.

Atlikus Bendrovds darbuotojq skatinimo priemoniq (vienkartiniq priedq skyrimo) analizq, nustatyta, kad,

nesivadovaujant Bendrovds darbo apmokejimo nuostatq 6.2 punktu, pagal kuri skiriamq vienkartinio ar

pastovaus pobudZio priedq dydis negali viriyti 50 proc. darbuotojo pagrindinio atlyginimo, audituojamuoju

laikotarpiu 16 atvejq darbuotojams skirta 14,7 tr.rkst. Eur vienkartiniq priedq, kuriq dydis viriijo 50 proc.
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darbuotojo pagrindinio atlyginimo, t.y. 7,3 tUkst. Eur daugiau nei bUtq skirta vadovaujantis minetu reikalavimu,

taikant maksimalq leidiiamg vienkartinio priedo dydi.

Bendroveje sukurta darbo apmokejimo sistema uitikrina pakankamai efektyvq darbo apmok6jimui skirtq

finansiniq iStekliq panaudojimq - darbo uimokestis apskaidiuojamas vadovaujantis teisds aktq ir Bendrovds

vidaus dokumentq reikalavimais, iSskyrus atvejus kai vienkartiniai priedai buvo panaudoti ne pagal Bendrovds

darbo apmokejimo nuostatLl reikalavimus (4 skyrius).

RekomendacUos

Saviva ldybes ad ministracijos d irektoriui

1. Siekiant uZtikrinti nepriklausomos Bendrov6s valdybos suformavimq, b0tina naujai redaguoti

Savivaldybes tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-205 patvirtintg savivaldybds kontroliuojamq bendroviq

valdymo organLl formavimo tvarkos apra5q, kuriame b0tq nustatyti kandidatams j savivaldyb6s valdomos

jmones kolegialaus organo narius taikomi nepriklausomumo kriterijai, atitinkantys LRV nutarimo nauja redakcija

patvirtintame ApraSe jtvirtintas nuostatas.

2. Siekiant sukurti SKI valdymo organLl motyvacijos sistemq, skatinandiq siekti efektyvesnds ir

rezultatyvesn6s jmonds veiklos, parengti ir patvirtinti savivaldybds kontroliuojamq jmoniq vadovaujandiq

darbuotojq darbo uimokesiio nustatymo tvarkq, vadovaujantis Vyriausybds rekomendacijomis.

AB,,Klaipedos vanduo" generaliniam direktoriui

1. Siekiant efektyviai panaudoti darbo apmokdjimui skirtus Bendrovds finansinius iSteklius, uitikrinti,

kad Bendrovds darbuotojams vienkartinio ar pastovaus pob0diio priedai butq skiriamivadovaujantis Bendrovds

darbo apmokejimo nuostatq reikalavimais.

Rekomendacijq jgyvendinimo priemon6s ir terminai pateikti ataskaitos dalyje ,,Rekomendac'1jq

jgyvendinimo planas" (27 psl.)
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IZANGA

AB ,,Klaipedos vanduo" veiklos tikslas yra tenkinti gyventojq, jmoniq ir organizac'11'q poreiki, tiekiant

geriamqjj vandenj, tvarkant nuotekas bei teikiant kitas paslaugas. Bendrovds veiklos objektas - geriamojo

vandens tiekimas, nuotekq tvarkymas ir su tuo susijusi veikla, statinio projektavimas.

AB ,,Klaipedos vanduo" akcininkq dalys Bendrov6s jstatiniame kapitale audituojamo laikotarpio pabaigoje:

Klaip6dos miesto savivaldybd - 86,07 proc., Klaipddos rajono savivaldyb€ - 13 proc., Neringos miesto savivaldybd

- 0,93 proc.

Bendrov6s finansiniai metai - kalendoriniai metai. Bendrovds jstatinis kapitalas yra 61441478,08 Eur, kuris

padalintas i 2121598 paprastqsias vardines akcijas, vienos akcijos nominali verte yra 28,96 Eur.

Bendrovds valdymo organai yra visuotinis akcininkq susirinkimas, valdyba ir Bendrov6s vadovas. Bendrovds

valdymo organai privalo veikti bendrov6s ir jos akcininkq naudai, vadovautis jstatymais bei kitais teis6s aktais,

bendrov6s istataisll.
Bendroves veiklos prieii0rai atlikti yra sudarytas kolegialus organas - stebdtojq taryba i5 7 nariq, kurie nuo

2015-04-28 iSrinkti12 ketveriq metq laikotarpiui. 2015-09-14 patvirtintas Bendrovds steb6tojq tarybos darbo

reglamentasl3.

AB ,,Klaip€dos vanduo" nuo 2015-05-08 ketveriems metams iSrinkta nauja Bendrovds valdyba, sudaryta i5

penkiq Bendrov6s darbuotojqla. Bendrov6s valdybos pirmininku 2015-05-08 iSrinktas AB "Klaipedos vanduo"

generalinis direktoriusls.

Wl gerojo valdymo politika Lietuvoje remiasi EBPO gairdmis, kuriose yra pateikti pagrindiniai gerojo

valdymo principai ir kurios yra pripaZjstamos kaip vienos paiangiausiq Wlvaldymo klausimais.

EBPO pripaiintrl praktikq pagrindu Lietuvoje Wl politikq formuoja trys pagrindiniai teises aktai: Valstybes

turtiniq ir neturtiniq teisiq jgyvendinimo valstybes valdomose jmon6se tvarkos apraSas (Nuosavyb6s gair6s),

Valstybes valdomq jmoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gair6s (Skaidrumo gaires) ir Kandidatq j valstyb6s

jmones ar savivaldybds jmonds valdybq ir kandidatq j valstyb6s ar savivaldybds valdomos bendrovds visuotinio

akcininkq susirinkimo renkamq kolegialq prieiiuros ar valdymo organE atrankos apraias (Atrankos gair6s).

EBPO Valstyb6s valdomq jmoniq valdymo gaires SKI srityje taikyti nebUtina, tatiau gairese paZymdta, kad

jos yra tinkamos savivaldybiq kontroliuojamoms jmon6ms, tod6ljas taikyti svarbu, norint b0ti tikra paiangiq

valstybiq organizacijos dal imi.

Klaipedos m. savivaldyb6s kontroliuojamos AB ,,Klaipddos vanduo" valdysenos politikq vertinome

atsiZvelgdami i principus, kurie taikomi Wl valdysenoje.

AiSki jmones organizacind struktura, racionalus darbo funkcijq paskirstymas ir pokydiq iioje srityje analiz6

turi tiesiogin6s jtakos jmon6s veiklos rezultatams ir keliamq tikslq pasiekimui. Tinkamai sukurta ir gerai veikianti

jmones darbo organizavimo sistema leidiia efektyviai ir racionaliai valdyti ZmogiSkuosius ir piniginius iSteklius.

Siekiant nustatyti ir jvertinti Bendrovds darbo organizavimo privalumus ir trUkumus bei tobulinimo galimybes,

audito metu analizavome Bendrov6s darbo organizavimo sistemq.

11 AB,,Klaipedos vanduo" jstatai, 2018-07-09 iregistruotijuridiniq asmenq registre.
12 AB ,,Klaipedos vanduo" 2015-C/-28 visuotinio akcininkq susirinkimo posddiio protokolas Nr. 2015/V-ADM.13-1; 2015-05-08 stebetojq

tarybos posddiio protokolas N r. 201 5/V-ADM.1 2-2.
13 AB ,,Klaipedos vanduo" 201 5-09-14 steb€tojq tarybos posddiio protokolas Nr. 201 5/V-ADM.12-3.
14 AB ,,Klaipedos vanduo" 2015-05-08 stebetoiq tarybos posddZio protokolas Nr. 2015/V-ADM.12-2.
1s AB ,,Klaipedos vanduo" 201 5-05-08 valdybos pos€diio protokolas Nr. 201 S//-ADM.1 1 -10.
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AUDITO REZULTATAI

1. BENDRoVTS pn ZIURA IR VALDYMo oRGANU VEIKLA

1.1. Bendrov6s valdysenos politika

Vienas i5 EBPO gairdse pateikiamq imoniq valdysenos principq - aktyvus savininkas turi ivardyti jmon6s

tikslus. Jgyvendinant Wl reformq, Vyriausybds nutarimu patvirtintas Valstyb6s turtiniq ir neturtiniq teisiq

jgyvendinimo valstyb6s valdomose jmon6se tvarkos apraSas - vienas svarbiausiq pertvarkos dokumentq.

2018-06-27 jsigaliojo Nuosavybds gairiq pakeitimail6, kuriais atsisakyta jmoniq skirstymo i grupes bei detaliau

reglamentuotas lUkesdiq raStq rengimas ir vieiinimas, t. y. pereinama nuo bendrinio tikslq priskyrimo pladioms

jmoniq grupdms prie individualizuotq sprendimq, kurie turetq leisti, pasinaudojant vienodais jrankiais, nustatyti

individualius, konkredioms jmondms pritaikytus, finansinius ir nefinansinius tikslus.

Savivaldyb6, budama pagrindind Bendrovds akcininkd, turi sukurti valdysenos politikq. ltvirtinant
nuosavyb6s funkcijas, turi buti siekiama, kad Savivaldybe butq aktyvi turto savinink6 - nustatyttt Bendrovds

tikslus, reikalautq efektyvios veiklos ir gerq rezultatq.

Audito metu laikdmds nuomonds, kad Savivaldybd turitinkamq Bendrov6s valdysenos politikq, jei:

- valdysenos politikoje kelia iSmatuojamus tikslus savo kontroliuojamai Bendrovei;

- nustato kontrolds priemones ir kontroliuoja, ar tikslai pasiekti;

imasi priemoniq tokiu atveju, kai Bendrovd tikslq nepasiekia.

Nustatyta, kad Savivaldybe turi sukurusi pakankamq Bendrovds valdysenos politikq - kelia iSmatuojamus

tikslus savo kontroliuojamai Bendrovei; nustato kontrol6s priemones ir kontroliuoja, ar tikslai pasiekti; imasi

priemoniq tokiu atveju, kai Bendrov6 tikslq nepasiekia. Audituojamu laikotarpiu Savivaldybe, kurdama SKI

valdysenos politikq, pridm6 sprendimus kontroliuojamq jmoniq valdysenos politikos formavimo klausimais:

. Klaipedos m. savivaldyb6 tarybos sprendimulT patvirtino Savivaldybes imoniq, vieSqjq jstaigq, akciniq

ir uidarqjq akciniq bendroviq, kuriq dalyv6 yra Klaip6dos miesto savivaldyb6, strateginiq veiklos planq rengimo

rekomendacijas, kuriomis reglamentuota strateginiq veiklos planq struktr.rra, jq rengimo bei atsiskaitymo uZ

vykdymo rezu ltatus tvarka.
. Savivaldybds administracijos direktoriaus jsakymuls sudard darbo grupe del Klaipedos m. Savivaldybds

kontroliuojamq akciniq bendroviq, uZdarr4jq akciniq bendroviq, savivaldybes jmoniq ir vieSqjq jstaigq veiklos

tobulinimo ir 5iq jmoniq bei jstaigq veiklos strateginio planavimo, kuri audituojamuoju laikotarpiu pos6diiuose

svarstd savivaldybds valdomq jmoniq strateginius veiklos planus, veiklos planq ataskaitas bei savivaldybes

administracijos direktoriui ir jmoniq vadovams teike pastabas, siulymus ir rekomendacil'as imoniq veiklos

gerinimui ir tobulinimui.
. Klaipddos m. savivaldyb6s administracijos direktoriaus jsakymuls patvirtino Savivaldybes imoniq,

vieirjq jstaigq ir uZdarqjq akciniq bendroviq, kuriq dalyv6 yra Klaipddos miesto savivaldyb6, pavyzdines veiklos

plano formas.

16 Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2012-06-06 nutarimas Nr. 665 ,,D61 valstybds turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo valstybds

valdomose imondse tvarkos apra5o patvirtinimo" (su v€lesniais pakeitimais).
17 Klaipedos m. savivaldybes tarybos 2011-11-24 sprendimas Nr. T2-373 ,,D61 Savivaldyb6s lmoniq, vieiqjq istaigq, akciniq ir uidarqiq

akciniq bendroviq strateginiq veiklos planq rengimo ir igyvendinimo stebdsenos tvarkos".
18 Klaipddos m. savivaldybds administracijos direKoriaus 201 5-06-01 jsakymas Nr. AD1 -1626 ,,D61 darbo grupds sudarymo" (su vdlesniais

pakeitimais).
1e Klaipddos m. savivaldybds administraciios direhoriaus 2011-12-12isalcymas Nr. AD1-2494,,D€l pavyzdiniq finansinio veiklos plano formq

oatvirtinimo"
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. Klaipedos m. savivaldybds administracijos direktoriaus jsakymu 20 jpareigojo kontroliuojamq
bendroviq, istaigq ir jmoniq vadovus parengti vadovaujamos jmonds veiklos vieSinimo programas;

. Savivaldyb€s tarybos sprendimuzl patvirtino Klaipedos m. savivaldybds kontroliuojamq bendroviq

valdymo organLl formavimo tvarkos apraSq, kuriuo nustat6 bendrq savivaldybds kontroliuojamq bendroviq

valdybq formavimo tvarkq, atrankos komisijos formavimo ir veiklos principus, savivaldyb6s kontroliuojamq

bendroviq valdybq sud6tj, kandidatq j valdybq narius bendruosius atrankos kriterijus, nepriklausomq valdybq

nariq nepriklausomumo nustatymo kriterijus, atrankos vykdymo proceduras, bendroviq vadovq atrankos

kriterijus ir principus.

LRV nutarimu22 patvirtintame Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisitl jgyvendinimo savivaldybiq valdomose

imondse tvarkos apraSe ftvirtinta nuostata, kad savivaldybes valdomq jmoniq veiksmingai veiklai, kontrolei ir

skaidrumui uZtikrinti savivaldybes administracijos direktorius ne rediau kaip kas 4 metus pateikia savivaldybes

valdomai jmonei lUkesdiq ra5tq, kurio tikslas nustatyti savivaldyb6s l0kesfius, tikslus irjq matavimo rodiklius,

susijusius su konkredia savivaldybds valdoma imone; priii0ri, kad imon6s, atsiZvelgdamos j l0kesfio ra5to turini,

rengtq ir atnaujintq veiklos strategijas; siekia, kad jmonese bOtq nustatyta veiksminga vidaus kontrolds sistema,

kuri pad6tq uitikrinti veiklos teis6tumq, ekonomiSkumg, efektyvumq, rezultatyvumq ir skaidrumq, strategijos ir

veiklos planq jgyvendinimq.

Savivaldybe, atsiivelgdama j LRV nutarimo23 nuostatas, 2018 m. gruodZio 20 d. Savivaldybes tarybos

sprendimu2a pri6m6 Klaip6dos miesto savivaldybds valdomq jmoniq veiklos tikslq nustatymo, jq vertinimo

tvarkos apraiq, kurio paskirtis - uZtikrinti savivaldybds valdomq jmoniq valdymo kokybq kaip priemong jmoniq

veiklos rezultatams gerinti, siekiant veiksmingos valdomq jmoniq veiklos. Savivaldybd jsipareigojo nustatyti

savo valdomoms jmon6ms aiSkius lUkesdius, tikslus ir jq matavimo rodiklius; uZtikrinti, kad jmonds siektq verslo

augimo ir tinkamos savivaldybds investuoto kapitalo grq\os ir imoniq valdymo organai, atsiZvelgdami i lUkesdirt

ra5tq, nustatytq jmonds strategijq, ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus. Taip pat nustatd savivaldybds valdomq

jmoniq veiklos rezultatq vertinimo tvarkq ir apibreZd kontroles priemones, kuriomis uitikrintq, kad iSkeltitikslai

bUtq pasiekti, beiveiksmus, kuriq reikdtq imtis, jeigu jmone nepasiektq jai nustatytq finansiniq ir nefinansiniq

ilgalaikiq (strateginiq) ir trumpalaikiq (taktiniq) tikslq, ar juos pasiektq tik i5 dalies. Savivaldybds tarybos

sprendime numatyta, kad ApraSe nurodyti lukesdiq raStai turi bUti patvirtinti ir Klaipedos m. savivaldybds

valdomoms imondms pateikti iki 2019 m. liepos 1 d., o jmoniq veikla pagal ApraSo nuostatas vertinama uZ

2020 m. ir paskesnius finansinius metus.

1.2. Nesudaroma nepriklausoma valdyba

Siekiant pelningos ir efektyvios Bendrovds veiklos, vienas esminiq veiksniq - kompetentinga, motyvuota ir

nepriklausoma valdyba. Tai valdymo organas, atsakingas uZ s6kmingq nustatytq Bendrovds tikslq igyvendinimq,

nustatantis jmonds strateginius prioritetus, vertinantis jmon6s vadovq veiklq ir uZtikrinantis jq atskaitingumq.

Remiantis EBPO gairemis, valdybos turi buti sudarytos taip, kad brJtq jmanoma objektyviai ir nepriklausomai

priimti sprendimus. Tod6l, sudarant valdybas, svarbu uZtikrinti, kad 5is procesas butq skaidrus ir efektyvus, kad

pritrauktq nepriklausomus, kompetentingus ir jmoniq valdymo patirties turindius profesionalus.

Laik6mes nuostatos, kad Bendrovdje siekiama sudaryti objektyvq ir nepriklausomq kolegialq valdymo

organQ - valdybq, jei:

20 Kfaip€dos m. savivaldyb6s administracijos direktoriaus 2016-11-14 isakymas Nr. AD1-3474 ,,Ddl Klaipddos miesto savivaldybds

kontroliuojamq bendroviq, istaigq ir imoniq veiklos vieiinimo programq parengimo".
21 Klaipedos m. savivaldybds tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-205 patvirtintas Klaip€dos miesto savivaldybds kontroliuojam.{

bendroviq valdymo organq formavimo tvarkos apraSas.
22 Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2007-06-06 nutarimu Nr. 567 patvirtintas ,,Savivaldybiq turtinirt ir neturtiniq teisiq igyvendinimo
savivaldybiq valdomose imondse tvarkos apraias" (nauja redakc'rja nuo 201 9-01 -01, 201 8-03-28 nutarimas Nr. 31 3).
23 Ten pat.
24 Klaipedos m. savivaldybes tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. T2-282 ,,Ddl Klaipddos miesto savivaldybds valdomq imoniq veiklos tikslq

nustatymo, jLl vertinimo tvarkos apra5o patvirtinimo".
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- pakankamai ir tinkamai reglamentuoti bendroves valdymo organq formavimo procesai;

- valdybos nariq atranka yra skaidri ir pagrjsta objektyviais kriter'11'ais;

- j valdybq suddtj jtraukiami nepriklausomi nariai.

Nustatyta, kad Savivaldybd pakankamai ir tinkamai reglamentavo bendrovds valdymo organq formavimo
procesus ir nustatd skaidriq ir pagrjstq objektyviais kriter'11'ais Bendrovds valdybos nariq atrankos tvarkq.

Akciniq bendroviq jstatymozs 19 straipsnis numato, kad Bendrovd turiturdtivisuotinj akcininkq susirinkimq ir

vienasmeni valdymo organE - bendrov6s vadovq. Bendroveje gali buti sudaromas kolegialus prieZiuros organas

- stebdtojq taryba ir kolegialus valdymo organas - valdyba.

LRV nutarimu26 patvirtintas kandidatq jvalstybes imones ar savivaldybds jmon6s valdybq parinkimo

tvarkos apraSas, kuriuo nustatyta bendra kandidatq j valstybds ar savivaldybes imones valdybq atrankos tvarka:

kandidatus I valdybg vertina ir renka speciali atrankos komisija, jq sudaro nuolatiniai nariai ir trys nariai i5

valstybes jmon6s savininko teises ir pareigas jgyvendinandios institucijos.

Klaipedos m. savivaldybe audituojamuoju laikotarpiu Savivaldybes tarybos sprendimu 27 patvirtino

Klaipedos m. savivaldybds kontroliuojamq bendroviq valdymo organLlformavimo tvarkos apraiq, kuriuo nustate

bendrq savivaldybes kontroliuojamq bendroviq valdybq formavimo tvarkq, atrankos komisijos formavimo ir
veiklos principus, savivaldybds kontroliuojamq bendroviq valdybq suddtj, kandidatq j valdybq narius

bendruosius atrankos kriterijus, nepriklausomq valdybq nariq nepriklausomumo nustatymo kriterijus, atrankos

vykdymo procedUras, bendroviq vadovq atrankos kriter'y-us ir principus (Zr. 1 pav.).

1 pav. Klaip6dos m. savivaldybes kontroliuojamq bendroviq valdybq formavimo tvarka

. ne maZiau kaip 1/3 ir ne'il"a*ugiau kaip

ilt,'nl*iX,"TL',:,,jtJJ' 
atitihi

.valdybos nariu negali blti renkamas
savivaldybds administracijos valstyb6s
tarnaut6laq ddl kurio, ir 1o ariimq
giminaitiq gali kilti vielqjq ir privadiq
interesu konfliktas

. v1llVUojg.turi Uuti asmenrt, tuindiq:
veiklos srities,. kurioje veikia bendioVd,
tiniq; kompetencijq jmoniq valdymo
srityje; savivaldyb€s administracijos
valstyb€s tarnautoj'q ir
kontroliuojamos bend rovds atsiovtl;

. rekomenduojama nerinhi i valdybos
pirmininku saviValdyb6s valdomos
bendroveii 'darbuotojo, jeigu jis
iirinktas valdybos nariu

. aukitasis iisilavinimas ,,'

rteis€s aktu nustatwa tvarka neatimta
ir neaoribota teii€ eiti atitinkamas
pareigis j kurias keliamas kandidatas,

ir atfikt!' toms pareigoms priskirtas
funr(c|Ja5

. per_paskutinius 5 4etus asiiruo n6ra

,atSauktas i3 juridinio asmens organo
ddl netinkamo paieigq vykdymo :

.asmeniui turi b0ti .iSnykqs teiltumas
. ul bet kokig nusikalstamq VeiHq
.vadovauiamo darbo oatirtis veiklos
srltye. "tiuiibje veikia bendrov6 arba
tur!mg: kompetencija imoniq va!dymo
snIVle:a " I:t:t:uuuuuu:::::ut] :::t:t: uu:

. neia aplinkyUir{, ntmatytr.r ViiEqjq ir
privadiq interesq derinimo
valstybindje tamyboje istatymo
penktajame skirsnyji, d6l kuriq asmuo
neoali :diibti valstvbds valdomos
imonds vadovu ar buti koleqialaus' i' ' 

aorgan9.la|lu
. :;. .1,,

::::::::u:::::::::ttt:uut II I : u t tit:

':^r .r. ilr ::/:
';' ; 

:, 
,',. ..,.. t;

'. jis negali b0ti aativaidybei kontroliuojamos' bendiords (toliau SXB), j kuria ketiamis kandlda1as,
vadovai ar darbuotoja!, ir paskutinius 3 metus
netun blilr eies lokiu bareiou

! iis neturi qauti ir oer paskutlnlus 3 metus neturi
b0ti qav$-reiKminqo Dapildomo atlvqinimo i!

11q1i 
su*iigs imonei, isskyrus atlysl ui valdybos

nano uarenas :

. jii neturl turdti daugiau kaip 5 proc. baEq 
_

suteikianliq SKB akiiq, taip pat netud t6tovatti
toki,m aklni'1klii,,x;;. i , 

;i. 
,.

. jis n4ali tureti ir pgr praejusius 3 metui rEtul! b0t!
turejes svarbiq verslo rysiq su SK8, nei tiesiogiai,
nei ktio tudnCio tokiui rvSius subdekto oartneris, I ;:: I i:::l I :::::: a::a::::::a:: . t: : t:t:::::::tt -t::t i:
akcininkas, vadovas .

. jis negali b[tl ir per paskutlnlus 3 me.tus'.neturl botl'r
buves Cudito imon€C, kuri atlieka ar atliko S(B :

auditE, partneriu arba darbuotoju .

.jis neturi botl ejqs SKB valdybos nario pareigq
ilgiau kaip I metus

. iiineturi boti SKB vadovot apralo 20.1-?0.7
DaDuinklius€ nuroch/tu asmenu artimas 5€imoshai;s '..;

. iis neturi b0ti $avivaldVbds tarvbos narvs.-savivalO'ites 
rimauiJ'ias a*a savivaUvUei

" 
. 
*stovari.lantioJ instituclos aarUotolJi

. neturi b0ti kitq Cplinkybiq, d6l kuriq yra aba gali
kiltijo ar ahimo Seimos nario irSKB intteresq
konfliktas

..n€gali b0ti:.jmonds, kuri vykdo tokiq patiq wiklq, ar

H'ffi"l;d'fjtr;10!1Tts3,,Fjoil1'""*
'irba kitaip,tuslgs iu tokia lmone

L j.,
:; :::aa: : ::::: ::t::::::::

:,

Saltinis - Kontrolds ir audito tarnyba pagal Savivaldybes pateiktus duomenis

2s Lietuvos Respublikos 2OOO-07-13 akciniq bendroviq jstatymas Nr. Vlll-1835 (su vdlesniais pakeitimais ir papildymais)
26 LR Vyriausybds 201 5-06-17 nutarimu Nr. 631 (galiojo iki 2017-03-24) patvirtintas Kandidatq j valstyb€s jmonds ar savivaldybds jmon6s

valdybq parinkimo tvarkos apraias.
27 Klaipddos m. savivaldyb6s tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-205 patvirtintas Klaip6dos miesto savivaldybds kontroliuojamn

bendroviq valdymo organq formavimo tvarkos apraias.
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ApraSo 2 punkte numatyta, kad ApraSo nuostatos taikomos naujos kadencijos savivaldyb6s

kontroliuojamq bendroviq valdybq ir stebetojq tarybq sudarymui.

Nauja Bendroves valdyba ketveriems metams buvo iSrinkta 2015-05-08, t. y. iki ApraSo patvirtinimo.

Nustatyta, kad atsistatydinus esamiems valdybos nariams, valdybos suddtis steb6tojq tarybos sprendimais buvo

keidiama, atsiivelgiant j ApraSo reikalavimus:2017-05-16ir 2018-07-10 j valdybq iSrinkti 2 nepriklausomi nariai,

o 201 8-06- 1 9 - savivaldybds administracijos valstybds tarnautojaszs.

Savivaldybds administracijos direktoriaus jsakymu 2s sudaryta atrankos komisija vykde kandidatq i

Bendrovds nepriklausomus valdybos narius atrankq30 vietoje atsistatydinusio valdybos nario. lvertinus kandidatq

atitiktj pagal ApraSe jtvirtintus bendruosius atrankos ir nepriklausomumo kriterijus, privataus juridinio asmens

vadovas steb6tojq tarybos posedyje paskirtas Bendrov6s valdybos nariu.31

Nustatyta, kad j Bendroves valdybos sud6tj yra itraukti nepriklausomi nariai, iSskyrus tai, kad:

2017-11-20 tarp AB,,Klaipedos vanduo" ir privataus juridinio asmens, kurio vadovas2017-05-16 buvo

paskirtas Bendrov6s nepriklausomu valdybos nariu, sudaryta paslaugq teikimo sutartis.

Vienas i5 Apraie nurodytq kriterijq nustatant, ar savivaldybds kontroliuojamos bendrov6s valdybos narys

yra nepriklausomas - valdybos narys negali turdti ir per pradjusius 3 metus neturi buti turdjqs svarbiq verslo rySiq

su ta savivaldybds kontroliuojama bendrove, j kuriq keliamas kandidatas, nei tiesiogiai, nei kaip turindio tokius

ry5ius subjekto partneris, akcininkas, vadovas. Apra5o32 nuostatose numatyta, kad turindiu verslo ry5iq laikomas

subjektas, kuris yra svarbus prekiq arba paslaugq teikejas, kuris gauna reikSmingq jmokq i5 savivaldyb6s

kontroliuoja mos bend rovds.

Atkreipiame d6mesj, kad ApraSo nuostatose nereglamentuotas prekiq ar paslaugq teikejo svarbumo ir

imokq reikSmingumo kriter'rjq nustatymas, toddl audituojamuoju laikotarpiu nevertinome, ar aukSdiau mindtas

privatus juridinis asmuo, kuris nuo 2017-11-20 teikia paslaugas AB,,Klaipedos vanduo", yra laikomas svarbiu

prekiq ar paslaugq teikdju, ir ar privataus juridinio asmens vadovas, einantis Bendrov6s nepriklausomo valdybos

nario pareigas, atitinka aukidiau minetame Apraie nustatytus valdybos nariq nepriklausomumo kriterijus.

Nepriklausomo Bendroves valdybos nario veiklos sutartyje33 numatyta, kad valdybos narys jsipareigoja

visais jmanomais bOdais vengti vieiqjq ir privadiq interesq konflikto, taip pat privalo nedelsiant informuoti kitus

valdybos narius ir stebdtojq tarybq apie tokj interesq konfliktq.

Audito metu Bendrovd pateikd papildomus dokumentus - nepriklausomo valdybos nario 2017 m. rugs6jo

29 d. raitq ,,Privadiq interesq deklaracija"3a, kuriame nurodyta, kad aukidiau mindto privataus juridinio asmens

vadovas, einantis Bendrovds nepriklausomo valdybos nario pareigas, nusiSalina nuo bet kokirt (iodiniq ar raitiSkq)

veiksmq, susijusiq su finansiniq ir ekonominiq galimo abiejq bendroviq bendradarbiavimo galimybiq jvertinimo.

PagalvieSai skelbiamq informacijq nustatyta, kad privataus juridinio asmens, teikiandio paslaugas Bendrovei,

vadovas, vadovaujantis VieSqjq ir privadiq interesq derinimo valstybin6je tarnyboje jstatymo nuostatomis3s,

deklaravo privadius interesus,2018-05-11 pateikdamas privaiiq interesq deklarac'y-q, kurioje nurod6, kad yra AB

"Klaipedos vanduo" valdybos narys.

LRV pakeite ir nauja redakcija patvirtino ,,Kandidatq j valstybes jmon6s ar savivaldybes jmonds valdybq ir

kandidatq j valstybds ar savivaldyb6s valdomos bendrovds visuotinio akcininkq susirinkimo renkamE kolegialq

28AB,,Klaipddos vanduo" stebetojq tarybos posediiq protokolai: 2017-05-16 Nr.2017/V-ADM.12-2;2018-06-19 Nr.2018/V-ADM.12-3;
201 8-07 -1 0 N r. 201 8rt/-ADM.l 2-5.
2s Klaipedos m. savivaldybds administracljos direhoriaus 20'16-10-26 isakymas Nr. AD1-3267 ,,D€l Klaipddos miesto savivaldybds

kontroliuojamq bendroviq valdybq nariq atrankos komisijos sudarymo".
30 Atrankos komisijos 2017-02-23 pasitarimo protokolas (registruota 2017-05-05 Nr. ADMl-102).
31 Klaipddos m. savivaldybds administracijos direktoriaus 2017-05-08 raStas Nr. (4.29)-R2-1343.
32 Klaipedos m. savivaldybds tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-205 patvirtinto Klaip€dos miesto savivaldyb€s kontroliuojamq

bendroviq valdymo organq formavimo tvarkos apra5o 20.5 punktas.
33 Bendrovds valdybos nario 2017-05-24 veiklos sutarties,,D€l bendrovds valdybos nario veiklos" 3.3 p.
3a Nepriklausomo valdybos nario 2017-09-29 ,,Privadiq interesq deklaracija" (gauta AB ,,Klaipddos vanduo", 2017-09-29 Nr.2017/G.01-4374)
3s LR 1997-07-02 VieSqjq ir privaiiq interesq derinimo valstybindje tarnyboje istatymas Nr. Vlll-371 (su v€lesniais pakeitimais ir papildymais).
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prieZiuros ar valdymo organE atrankos apragE"36 (nuostatos taikomos naujos kadencijos savivaldybds valdomq

jmoniq valdybq ir steb6tojq tarybq sudarymui) ir savivaldybiq institucijoms, igyvendinanfioms savivaldybei

nuosavyb6s teise priklausandiq akciniq bendroviq akcijq suteikiamas turtines ir neturtines teises, pavedd uitikrinti,

kad nuo 201B m. liepos 1 d. kandidatq atrankos jsavivaldybds valdomos bendrov6s visuotinio akcininkq

susirinkimo renkamq kolegialq prieiiuros ar valdymo organE, b0tq atliekamos, laikantis apraSo nuostatq.

LRV nutarimu nauja redakcija patvirtintame Apraie jtvirtinta nuostata, kad vienas i5 kriterijq, nustatant, ar

kandidatas j savivaldybds valdomos jmonds kolegialaus organo narius yra nepriklausomas - kandidatas negali

tur6ti ir per pradjusius 3 metus neturi buti turdjqs verslo ry5iq su ta savivaldyb6s valdoma imone, i kuriq

pretenduoja, ir su susijusia bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turindio tokiq ry5iq subjekto partneris, akcininkas,

vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturindiu verslo ry5iq kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokiq

pajamq i5 savivaldybds valdomos jmonds arba susijusios bendrov6s (iSskyrus pajamas ui kolegialaus organo nario

pareigq 6jimq), tokiu budu aukidiau nurodyto privataus juridinio asmens vadovas, einantis Bendrov6s

nepriklausomo valdybos nario pareigas, neatitinka nepriklausomumo kriterijq.

Pagal LRV nutarimo3T nuostatas, Savivaldybe savo turtines ir neturtines teises savivaldybes akcindse

bendrovdse jgyvendina per savivaldyb6s vykdomqjq institucijq - savivaldybds administracijos direktoriq, kuriam

Savivaldybds tarybos sprendimu3s pavesta jgyvendintisavivaldybds juridinio asmens dalyvio kompetencijai pagal

jstatymus priskirtas turtines ir neturtines teises akcindse bendrovdse ir vykdyti pareigas.

Nustatyta, kad Savivaldyb6s administracijos direktorius 2018-10-22 ir 2018-11-26 raitais3s kreip6si i

Bendrov6s steb6tojq tarybq del aukSiiau mindto valdybos nario pakeitimo kitu, nepriklausomumo kriterijus

atitinkaniiu valdybos nariu.

Atsiivelgiant j LRV nutarimu nauja redakcija patvirtintq ,,Kandidatq j valstybes imonds ar savivaldybds

jmon€s valdybg ir kandidatq j valstyb6s ar savivaldybds valdomos bendrovds visuotinio akcininkq susirinkimo

renkamE kolegialq prieZioros ar valdymo organq atrankos apraSq" (nuostatos taikomos naujos kadenc'1jos

savivaldyb6s valdomq jmoniq valdybq ir steb6tojq tarybq sudarymui), turdtq bUti naujai redaguotas ir Klaipedos

m. savivaldybds tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-205 patvirtintas savivaldyb6s kontroliuojamq bendroviq

valdymo organq formavimo tvarkos apraSas, kuriame bUtq nustatyti kandidatams j savivaldybds valdomos

jmonds kolegialaus organo narius taikomi nepriklausomumo kriterijai, atitinkantys nauja redakcija patvirtintame

ApraSe jtvi rti ntas nuostatas.

Tokiu budu bUtq galima uitikrinti, kad Bendrovds valdyba bUtq sudaroma i3 asmenq, nesusijusiq su kitais

juridiniais asmenimis ry5iais, d6l kuriq gal6tq kilti interesq konfliktas. I kolegialius organus i3rinkus fizinius

asmenis, atitinkaniius nepriklausomumo kriterijus, butq uitikrintas jq darbo Siuose organuose skaidrumas ir

suvaldyta rizika del privaiiq ir vieSq interesq derinimo.

2. BENDROVES VEIKLOS EFEKTYVUMAS

2.1. Bendroves strategijoje tikslai nustatyti

SKI valdysenos politika yra ne vieninteld priemon6, kurioje jvardijami jmones tikslai. Strateginis

planavimas - procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir bUdai vykdyti jmonds misijq, pasiekti

numatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, materialinius ir ZmogiSkuosius i5teklius.

36 LR Vyriausybes 2017-03-1 5 nutarimu Nr. 196 patvirtintas Kandidatq j valstyb6s imonds ar savivaldyb€s imon6s valdybq ir kandidatq i

valstyb€s ar savivaldybds valdomos bendrov€s visuotinio akcininkq susirinkimo renkamq kolegialq prieiiuros ar valdymo organq atrankos

apraias.
37 Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2007-06-06 nutarimas Nr. 567 ,,Ddl savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq igyvendinimo savivaldybiq

valdomose jmondse" (nauja redakci,l'a nuo 2019-01-01, 2018-03-28 nutarimas Nr. 313).
3sKlaipedos m. savivaldybds tarybos 2012-05-24 sprendimas Nr. T2-153,,Dd| pavedimo Klaip€dos miesto savivaldybds administracijos

direhoriui igyvendinti turtines ir neturtines teises".
3e Klaipedos m. savivaldyb€s administrac'rjos2018-10-22;2018-11-26 raStai Nr. (4.29E)-R2-3021; Nr. (4.29E)-R2-3343.
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SKI turi turdti aiSkius strateginius planus, kurie bOtq komunikacijos tarp savivaldybds ir imoniq valdybq bei

vadovq priemond. Strategijose jmonds turi nurodyti kryptis, kuriomis pl6tos savo veiklq, ilgalaikius ir

trumpalaikius tikslus bei konkredius rodiklius, kuriais bus matuojami siekiami tikslai. Plane, be tikslq ir rodikliq,

turi br.rti nurodyta strateginiq projektq jtaka jmonds vertei, jq finansavimo Saltiniai, jmonds aplinkos analiz6,

turimi iStekliai ir kt.

Laikemds nuostatos, kad Bendrov6s strategija siekiama didintiveiklos efektyvumq, jeigu:

Bendrov6 turi strategijq, kurioje nustatyti strateginiai tikslai;

nustatyti finansiniai tikslai yra ambicingi. a0

Klaipedos m. savivaldybd tarybos sprendimual patvirtino Savivaldybds jmoniq, vieSrtrjq jstaigq, akciniq ir

uidarr-jq akciniq bendroviq, kuriq dalyvd yra Klaipddos miesto savivaldybd, strateginiq veiklos planq rengimo

rekomendacijos, kuriomis reglamentuota strateginiq veiklos planq strukt0ra, jq rengimo bei atsiskaitymo ui
vykdymo rezu ltatus tvarka.

Nustatyta, kad Bendrovd turi strateg'1jq - patvirtintus audituojamojo laikotarpio strateginius veiklos planus,

kuriuose nurodyti ilgalaikiai ir trumpalaikiai strateginiai tikslai ir uidaviniai, finansiniai tikslai ir konkret0s rodikliai,

kuriais matuojami siekiami tikslai.

lSnagrin6jus Bendrovds strateginius veiklos planus nustatyta, kad strateginiuose veiklos planuose pateiktas

Bendrov6s veiklos apraiymas, atlikta Bendrovds aplinkos analize; aptartos stiprybds, silpnybds, galimybes ir

grdsmds, suformuluotavizija, misija, strateginiaitikslai ir uidaviniai, numatytos strategines kryptys.

Rengiant SVP kartu parengiamos ir finansinds prognozds (pajamq, sqnaudq, pelno (nuostoliq), investicijq

ir jq finansavimo Saltiniq, balanso, finansiniq rodikliq), rodaniios kaip keisis imonds finansine paddtis per

planuojamq laikotarpj. Bendroves SVP jgyvendinimo 201 5 - 2017 m. ataskaitose nurodyti, bendrovds vadovybds

prognozuoti ir pasiekti finansiniai rodikliai pateikti 3 priede. Nustatyta, kad Bendrove 201 5 m. - 2015 m. virS'tjo

finansiniuose veiklos planuose nustatytus siektinus finansinius tikslus, o 2017 m. veike nuostolingai ir nustatytq

finansiniq tikslq nepasiek6.

Tadiau finansiniq veiklos planq analizd rodo, kad audituojamu laikotarpiu Bendrovds nustatyti siektini

finansiniai tikslai buvo neambicingi ir nemotyvuojantys didinti veiklos efektyvumo, nes Bendrovd nusimatd

pasiekti maZesnius pelningumo rodiklius, nei buvo nustatyti ankstesniais laikotarpiais (Ziureti pavyzdj).

Nustatytrl siektinq finansiniq tikslq pavyzdys

Bendrovds audituojamojo laikotarpio finansiniuose veiklos planuose numatyta pasiekti: grynejj pelningumq 2015 m.

0,6 proc., o 2016 m. 0,4 proc., t.y. 0,2 proc. maiesnj; veiklos pelningumq 2015 m. -1,7 proc., o2016 m. -2,1 proc., t.y.

0,4 proc. maiesnj;turto grqiq 2015 m.0,1 proc.; o2016 -2017 m.0,0 proc., t.y.0,1 proc. maiesng; nustatyta pasiekti

nuosavybds grqia 2015 -2017 m. nekito ir buvo 0,1 proc.

PaZymdtina, kad Savivaldyb6s administrac'rjos direktoriaus jsakymua2 sudaryta darbo grup6 pos6dZiuosea3

vertino Bendrovds 2015 m.; 2016 m.;2017m. finansiniq rodikliq visumq ir nustadius, kad Bendroves uisibrditi

tikslai ir numatyti rezultatai ne visiSkai jgyvendinti, teik6 rekomendacijas d6l veiklos gerinimo: ieikoti sprendimq,

kaip pasiekti rekomenduojamus finansinius rodiklius; teikti pasiulymus d6l veiklos kaStq maZinimo, kas leistq

pasiekti teigiamg veiklos pelningumo rodikli.

Bendrovds teigimu, pagrindinis bendrovds tikslas yra patikimq ir kokybiSkq vandens tiekimo ir nuotekq

tvarkymo paslaugq teikimas visiems aptarnaujamos teritorijos gyventojams ir imondms kuo maiesndmis

kainomis. Bendrovd yra vieiqsias paslaugas teikianti imond, kurios veiklq reguliuoja Valstybin6 kainq ir energetikos

a0Prieiga per internetQ: https://vkc.sipa.ltlwp-content/uploads/2018/09/Strateginio-planavimo-ir-strateginio-valdymo-gairs.pdf.
ar Klaipedos m. savivaldybds tarybos 2011-11-24 sprendimas Nr. T2-373 ,,D61 Savivaldybds imoniq, vieiqjq istaigq, akcinirl ir uidarqiq

akciniq bendroviq strateginiq veiklos planq rengimo ir igyvendinimo stebdsenos tvarkos".
a2 Klaipedos m. savivaldyb6s administracil'os direktoriaus 2015-06-01 isakymas Nr. ADl -1626 ,,D61 darbo grupds sudarymo" (su vdlesniais

pakeitimais).
a3Darbo grupds pasitarimq protokolai: 2015-10-19 Nr. ADMl-221; 2016-10-26 Nr. ADM1-252;2017-08-01 Nr. ADMl-228;2018-08-02

Nr. ADMl-260.
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komisija. VKEKK nutarimu 4 patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq kainq

nustatymo metodikos 45.8.4 punkte nustatyta, kad pelno norma negali viriyti 10 proc., apskaidiuojamq nuo

verslo vieneto ir paslaugos bazineje kainoje jtrauktq butinqjq sqnaudq, atskaidius pelno mokestj, todel Bendrov6

nusistatyti didesniq siektinq finansiniq tikslq neturi galimybds. Bendrovds valdyba 2018-11-21 pos6dyjeas

apsvarst6 ir 2018-11-28 raStua6 Savivaldybds administrac'r.jai pateike siOlomus bendruosius (finansinius) ir

specifinius rodiklius ir jq siektinas reikSmes, atsiZvelgiant i tai, kad Bendrove yra vieias paslaugas teikianti imond,

kurios veiklq reguliuoja Valstybin6 kainq ir energetikos kontrol6s komisija, bei jvertinus veiklos specifikq (detaliau

ataskaitos 3.1 poskyryje).

2.2. Bendroves vadovq darbo uZmokestis nesiejamas su bendrov6s veiklos rezultatais

Vertinome, ar Bendrovds vadovq ir valdybos nariq darbo uZmokesfio ir priedq sistemos skatina siekti

geresniq bendrovds finansiniq rezultatq. Laik6me, kad Bendroves valdymo organq motyvacijos sistema yra

tinkama, jeigu:

bendrov6s vadovq darbo uZmokestis, premijos priklauso nuo pasiektq bendrov6s rezultatq,

valdybq nariams atlyginama ui atliekamq darbq.

Pagal LR Akciniq bendroviq jstatymoaT nuostatas, valdyba Bendrovds vadovui nustato jo atlyginimq,

skatina jj. Bendroves jstatuose numatyta, kad valdyba taip pat nustato Bendrov6s vadovo pavaduotojq

atlyginimus.

Nustatyta, kad Bendrov6s vadovq darbo uimokestis nepriklauso nuo pasiektq Bendrovds rezultatq, nes

buvo nustatytas darbo uimokesdio priedo fiksuotas dydis, kuris, neatsiZvelgiant j blogejandius bendrovds

veiklos rezultatus, nebuvo maiinamas.

Bendrovds valdybos posddiio protokoluas nusprgsta, kad generalinio direktoriaus darbo uimokestis

susideda i5 m6nesinio atlyginimo, kuris paskaidiuojamas valdybos nustatytQ bendrovds vidutiniq mdnesiniq

darbo uimokesdiq skaidiq dauginant i5 pradjusio ketvirdio bendrovds darbuotojq vidutinio mdnesinio darbo

uZmokestio bei priedo prie atlyginimo, kuris sudaro 20 proc. atlyginimo dydZio. Bendrovds valdybos pos6diiq

protokolaisae nusprgsta generaliniam direktoriui nustatyti m6nesinj atlyginimq - 3,8 (nuo 2016-04-01- 3,7; nuo

2017-04-01- 3,5) vidutinius mdnesinius bendrovds darbuotojq darbo uimokestius. Numatyta, kad priedas

prie atlyginimo gali br.rti sumaZintas, ar visai nemokamas uZ: technologinio reZimo paieidimq ar gamybiniq

uZduodiq nevykdymq, saugos darbe taisykliq, vidaus darbo tvarkos taisykliq paZeidimus, darbq, numatyttt

pareigin6je instrukcijoje, kokybiSkai ir laiku neatlikimq, patvirtinto biudZeto rodikliq neivykdymq.

Paiymdtina, kad Bendrov6s vadovo atlyginimo priedas nustatytas tik del didesnio vadovo darbo

uimokesiio ir fakti5kai nebuvo susietas su Bendrovds veiklos rezultatais. Nors Bendrovd 2017 m. dirbo

nuostolingai, tadiau vadovui buvo iSmokamas priedas, kuris atliko ne motyvuojaniiq funkcijq, o tiesiog sudard

vadovo mdnesin6s algos dalj. Taip pat, nesivadovaujant valdybos sprendimu, audituojamu laikotarpiu

bendrovdsvadovui buvomokamas5proc. didesnis,t.y.25 proc. priedas prieatlyginimo.

Bendrovds valdybos protokoluso vadovo pavaduotojui nustatyta mdnesin6 alga 10 procentq maiesnd uZ

jmonds vadovo m6nesin6s algos dydj, tadiau nesivadovaujant valdybos sprendimu, audituojamu laikotarpiu

vadovo pavaduotojui buvo mokamas 5 proc. didesnis, t.y.25 proc. priedas prie atlyginimo.

4 Valstybines kainq ir energetikos kontrolds komisijos 2006-12-21 nutarimas Nr. 03-92 ,,D61 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq

tva rkymo paslau g q kainq n ustatymo metodikos".
as AB,,Klaipedosvanduo" 2018-11-2l valdybos posddiio protokolas Nr.2018//-ADM.11-17.
a6 AB ,,Klaipddos vanduo" 2018-11-28 raitas Nr. 2018/5.01 -3182 ,,Ddl bendrovds veiklos strateginio planavimo gairiq"
47 LR 2000-07-13 Akciniq bendroviq istatymo Nr. Vlll-1835 (su v6lesniais pakeitimais) 34 str. 2 d.
48 AB ,,Klaipedos vanduo" 2009-05-07 valdybos pos€diio protokolas Nr. 2009//-ADM.1 1 -1 1'
ae AB ,,Klaip6dos vanduo,, valdybos posddZiq protokolai: 2009-05-07 Nr. 2009//-ADM-1 1-11; 2016-02-18 Nr. 2016/V-ADM.l1-4; 2017-01-

25 Nr.2017N-ADM.11-3.
s0AB,,Klaipedosvanduo"2012-07-03valdybosposddiioprotokolas Nr.2012/V-ADM.11-15.
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PaZym6tina, kad Bendrove 2018-11-07 valdybos posddyjesl priem6 sprendimq i3brauktifiksuotq 20 proc.

priedo prie atlyginimo dydj, priedq prie atlyginimo jvardijant kintamqja atlyginimo dalimi, kurios dydis

nustatytas darbo apmokejimo nuostatuose - iki 25 proc. nuo pastoviosios atlyginimo dalies, kuri generaliniam

direktoriui valdybos sprendimu, o departamentq direktoriams - generalinio direktoriaus isakymu gali buti

sumaZinta ar visai nemokama.

Nustatyta, kad Bendrovds nepriklausomiems valdybos nariams yra atlyginama uZ pareigas (atlygi sudaro

10 proc. Bendrov6s vadovo pareiginio atlyginimo ir 25 proc. priedas), atlygis nevirS'1ja Savivaldybds

kontroliuojamq bendroviq valdymo organq formavimo tvarkos apraie nustatyto dydZio.

LRV nutarimu s2 rekomenduojama savivaldyb6ms, nustatant SKI vadovaujandiq darbuotojq darbo

uimokesiio nustatymo tvarkq, vadovautis iio nutarimo reikalavimais, pagal kuriuos imon6s vadovaujandiq

asmenq darbo uZmokestj sudaro m6nesin6 alga ir premija. Mdnesind alga susideda i5 pastoviosios dalies, kuri

nustatoma koeficientais, atsiZvelgiant j jmones kategor'rjg (i bendrov6s darbuotojq skaidiq, valdomo turto dydi,

pardavimo ir (ar) paslaugq apimtis) ir kintamosios dalies, priklausandios nuo bendrovds nustatyttt tikslq

jgyvendinimo ir veiklos rezultatq.

lmon6s savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija:

. tvirtina konkredius jmon6s vadovo m6nesin6s algos pastoviosios dalies ir kintamosios dalies dydZius;

. motyvuotu sprendimu strateginq reikimg nacionaliniam saugumui turindios jmonds vadovui gali padidinti

pastoviosios dalies koeficientq iki 75 procentq;

. paveda imonds vadovui 5io nutarimo nurodyta tvarka jmonds vadovo pavaduotojams nustatyti 10-

20 procentq maiesnj atlygj ui jmon6s vadovo mdnesin6s algos dydj;

. ui gerus darbo rezultatus ir gerq darbo pareigq vykdymq, pasibaigus finansiniams metams ir patvirtinus

finansiniq ataskaitq rinkinius, jmonds vadovui i5 imonds pelno gali skirti prem'y'q, kurios dydis negali virSyti

vienos (iki 2016 m.), (nuo 2016 m.) keturiq, o i5 sutaupytq darbo uimokesdio leiq -vienos mdnesin6s algos

pastoviosios algos dalies dydZio.

Atkreipiame d6mesj, kad Savivaldybdje nenustatyta SKI vadovaujandiq darbuotojtl darbo uimokesdio

nustatymo tvarka.

Savivaldybei igyvendinus Vyriausybds nutarimo rekomendac'rjas - parengus ir patvirtinus savivaldybds

kontroliuojamq jmoniq vadovaujandiq darbuotojq darbo uZmokesdio nustatymo tvarkq ir Bendrov6s

vadovaujaniiq darbuotojq darbo uZmokestj susiejus su Bendrov6s veiklos rezultatais, b0tq sudarytos tinkamos

prielaidos efektyvesnei ir rezultatyvesnei Bendrov6s veiklai. Nuo pasiektq rezultatq priklausandio atlygio sistema

skatintq profesionalius ir motyvuotus jmoniq vadovus.

3. SAVIVALDYBES INVESTICIJU I BENDROVE GRAZA NEPAKANKAMA

Vienas budq ivertinti Bendrovds veiklq - finansin6 veiklos rezultatq analizd pagal finansinius rodiklius.

Finansine analizd yra Bendrovds veiklos rezultatq visuma, igalinanti jvertinti Bendrov6s finansinius gebdjimus ir

finansinj mechanizmq. Finansin6 analize leidiia jvertinti Bendrovds finansiniq iStekliq panaudojimE, turto bUkle

bei naudojamq priemoniq pelningumq. Finansin6je analizdje atsispindi ivair0s rodikliai, apskaidiuojami absoliut0s

ir santykiniai dydiiai, apibudinantys Bendrovds likvidumq, mokumq, pelningumq ir panaSiai. Pagrindiniu

pasirinktas akcininkq investuoto kapitalo efektyvumq geriausiai parodantis rodiklis - nuosavo kapitalo

pelningumas (ROE) (vadinamas ir grqios rodikliu). Su investic'q1'q grqZa sus'y'q rodikliai yra itin svarbUs savivaldybei,

jie parodo Bendrov6s gebejimg veiklq vykdyti efektyviai.

Investicijq j Bendrovg grqlos pakankamumas pasirinktas vertintidviem aspektais:

- pagalfinansinius rodiklius: nuosavo kapitalo grqZq, turto grqLqi gryneji pelningumq;

- pagal iSmokdtus dividendus.

s1 Bendroves valdybos 2018-11-07 pos6diio protokolas Nr. 201 8/V-ADM.1 1 -16.

s2 LRV 2002-08-23 nutarimo Nr. 1341 ,,D€l valstyb6s valdomq imoniq vadovq darbo uimokesiio" (su vdlesniais pakeitimais) 4 p.
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3.1. Bendrovds finansiniai rodikliai

Vertinti Bendrovds finansinius rodiklius pasirinkta, atsiZvelgiant i:

mokslindje literaturojes3 bei statistikos departamento rodikliq duomenq bazdjesa rekomenduojamus

dydiius;

- V5l ,,lnvestuok Lietuvoj."ss patraukliu investuotojams laikomq nuosavo kapitalo grqZos dydj.

Bendroves pasirinktiems finansiniams rodikliams - nuosavo kapitalo pelningumui, turto pelningumui,

grynajam pelningumui apskaidiuoti naudojami 5ie duomenys: grynasis pelnas (nuostoliai), nuosavas kapitalas,

apskaitinis turtas ir Bendrov6s pardavimo pajamos metq pabaigoje. Nustatyti Bendroves 5iq dydiiq pokydiai

audituoja mu lai kotarpiu, 16mg anal izuojam q finansiniq rod ikliq pokydius.

Bendrovds apskaitinio turto vertd augo ir 2017 m. sudard 129536,42 t0kst. Eur, palyginus su 2015 m.

padidejo 0,75 proc. Nuosavas kapitalas audituojamu laikotarpiu taip pat tik didejo: 2017 m.jis sudare

63281,72 tUkst. Eur, palyginus su 2015 m. padidejo 4,33 proc. Bendrovds bendros pajamos 2917 m. sudard

14056,41tr.rkst. Eur, palyginus su 2015 m., padid€jo 4,11 proc. Pagrindinds veiklos sqnaudos 2017 m. sudard

14762,17 t0kst. Eur ir buvo 754 tUkst. Eur arba 5,5 proc. didesnes u22015 m. sqnaudas. DidZiausiA jtakE sqnaudq

padidejimui dard darbo uimokesiio kartu su atskaitymq socialjniam draudimui sqnaudq augimas 340 t0kst. Eur.

Sios sqnaudos augo, nuo 2017 m. sausio 1 d. darbo uimokesdio fondg padidinus 7 proc. ddl LRV nutarimu

padidinto MMA dydZio. D6l 2016 m. pabaigoje i5 Klaipedos m. ir rajono savivaldybiq ui akc'g'as perimto turto

1710 tUkst. Eur vertds ilgalaikio turto, nusiddv6jimo sgnaudos padidejo 170 t0kst. Eur. Bendrovds jsipareigojimai

2017 m. finansiniq metq pabaigoje sudard 7337,41 tUkst. Eur, i3 jq: i5 banko gauta paskola - 4229,67 Eur; skolos

tiekdjams - 1757,14 tukst. Eur.

Nors apskaitinis turtas, nuosavas kapitalas ir pajamos augo, tadiau didejant ir sqnaudoms, Bendrovds

grynasis pelnas audituojamu laikotarpiu kasmet maZ6jo: 2016 m., palyginus su 2015 m., grynasis pelnas

sumaZdjo 2,78 proc. (nuo 109,89 t0kst. Eur iki 106,84 tr.rkst. Eur), o2017 metais rezultatas buvo nuostolingas

(359, 46 t0kst. Eur) - palyginti su 201 5 m. gautu pelnu, jis sumaZdjo 4 kartus (2r.2 pav.).

2 pav. Bendrovds apskaitinio turto, nuosavo kapitalo, gautq pajamq ir grynojo pelno pokyiiai2015-2017 m., tOkst. Eur
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Saltinis - Kontrolds ir audito tarnyba pagal Bendroves 2015 m.; 2016 m.;2017 m. finansines ataskaitas

Audito metu jvertinti Bendrov6s veiklos finansiniai santykiniai rodikliai, kurie apskaiiiuoti, naudojant 2015-

2017 metq Bendrovds finansinds atskaitomybds duomenis. lmonds finansin6s veiklos efektyvumq objektyviausiai

parodo pelningumo rodikliai. 15 Sios grupds rodikliq galima sprgsti apie investicijq pelningumQ, jtt naudojimo

efektyvumq ir galimybg gauti dividendq.

s3 Prof. Jonas Mackevidius, ,,lmoniq veiklos analizd", 2005 m.
s4 Prieiga per internetE: https://osp.stat.gov.ltlweb/guest/statistiniu-rodikliu-analize?hash =c9c1 8cb9-27c8-4c80-8dcb-54b1 de4e1 e33#/
ss,,lnvesticijq grqla".PrieigaperinternetQ:http://www.investlithuania.com/wp-content/uploads/2}16/03/lnvesticiju-graza.pdf.
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Nuosavo kapitalo pelningumo (ROE) rodiklis - tai savininkq (savivaldybiq) j kontroliuojamas jmones

investuotq leSq panaudojimo efektyvumo matas, kuris i5reikStas eurais, rodo, kiek grynojo pelno tenka vienam

nuosavo kapitalo eurui, t. y. kokia savininkq investuotq l65q dalis griZta kaip grynojo pelno forma ir padeda

sprqsti, kaip efektyviai panaudojamos savininkq le3os. Rodikliq vertinimo metodikoje pateikiama priimtina

rodiklio vidutine norma > 10 proc.

Turto pelningumo (ROA) rodiklis (turto grqla) - tai turto panaudojimo efektyvumo matas. lSreik3tas eurais

rodo, kiek grynojo pelno tenka vienam turto eurui. Turto grqia apibudina sugebejimq pelningiau naudotivisq

turtq, parodo kokia turto dalis grjZta grynojo pelno forma. Vertinant ROA reikimes laikoma, kad rodiklio
priimtina vidutine norma > B proc.

Grynojo pelningumo rodiklis rodo, kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimo pajamq eurui. Tai

galutinio imonds pelno dydZio jvertinimas, lyginant jj su pardavimo pajamomis. Jis apima visas jmonds veiklos

pajamas ir sqnaudas ir parodo galutinjjmonds veiklos efektyvumg. Rodikliq vertinimo metodikoje pateikiama

rodiklio priimtina vidutind norma > 5 proc.

Pagal 2015 m.; 2016 m. ir 2017 m. Bendrov6s finansin6s atskaitomyb6s duomenis, buvo apskaidiuota

nuosavo kapitalo grqia, turto grqia ir grynasis pelningumas (ir. 3 pav.)

3 pav. Bendrovds nuosavo kapitalo grqios, turto grqios ir grynojo pelningumo rodikliq dinamika 2015-2017 m.
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Saltinis - Kontrolds ir audito tarnyba pagal Bendroves 2015 m.; 2016 m;2017 m. finansines ataskaitas

Nustatyta, kad audituojamu laikotarpiu Bendrovds pelningumo rodikliai buvo nepatenkinami: 2015 m. -
2015 m. nuosavo kapitalo pelningumas (grqia) buvo 0,2 proc., turto pelningumas (grqZa) 0,1 proc., grynasis

pefningumas 0,8 proc.2017 metais Bendrovei patyrus nuostolj, nuosavo kapitalo grqiataip pattapo neigiama

- 0,6 proc., o grynojo pelningumo rodiklis nukrito iki -2,6 proc.

Statistikos departamento rodikliq duomenq bazeje pateiktos LR vandens tiekimo, nuotekq valymo, atliekq

tvarkymo ir regeneravimo sektoriuje veikiandiq imoniq finansiniq rodikliq reikimes atitinkamai buvo:
. nuosavo kapitalo pelningumas: 2015 m. 10,1 proc.; 2016 m. 1 1,5 proc.2017 m. 11,4 proc.

. turto pelningumas: 2015 m. 6 proc.; 2015 m. 6,,7 proc.;2017 m. 6,4 proc.

. grynasis pelningumas: 201 5 m. 1,64 proc.; 2016 m.7,7 proc.; 2017 m. 6,95 proc.

Bendrov6s 2015 - 2017 metais veiklos rezultatus parodantys finansiniai pelningumo rodikliai buvo iemesni

nei kitq didiiqjLt LR savivaldybiq kontroliuojamq jmoniq, veikiandiq vandens tiekimo, nuotekq valymo sektoriuje

- UAB ,,Vilniaus vandenys", UAB ,,Kauno vandenys", UAB ,,Siauliq vandenys", UAB ,,AukStaitijos vandenys"-

finansiniai pelningumo rodikliai (Zr. 4 priedq).

Remiantis V5l ,,lnvestuok Lietuvoje" ataskaitass, nuosavo kapitalo grqia Lietuvoje Siuo metu vidutiniSkai

tur6tq siekti apie 9 o/o, kad pateisintq investuotojq prisiimtq rizikq. Bendrovds nuosavo kapitalo pelningumas

o,to%

-0,60%

-7,6o0/o

s6 ,,lnvesticijq grgia". Prieiga per internetq: http://www.investlithuania.com/wp-content/u ploads/2916/03/lnvestic!ju-graza.pdf .
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(grqia) audituojamu laikotarpiu buvo iymiai maZesnis uZ V5l ,,lnvestuok Lietuvoje" rekomenduojamq dydj: 2015

m. - 2016 m. 0,2 proc., o 2017 m. nukrito iki - 0,6 proc.

Bendrov6s teigimu, pagrindinis bendrovds tikslas yra patikimq ir kokybiSkq vandens tiekimo ir nuotekq

tvarkymo paslaugq teikimas visiems aptarnaujamos teritorijos gyventojams ir jmondms kuo maiesnemis

kainomis. Bendrovd yra vieigsias paslaugas teikianti jmon6, kurios veiklg reguliuoja Valstybine kainq ir energetikos

komisija. VKEKK nutarimu s7 patvirtintos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq kainq

nustatymo metodikos 45.8.4 punkte nustatyta, kad pelno norma negali viriyti 10 proc. , apskaidiuojamq nuo verslo

vieneto ir paslaugos bazineje kainoje jtrauktq butinqjq sqnaudq, atskaidius pelno mokestj Bendrovds paskirtis -
uZtikrinti tiekiamo vandens kokyb6s ir iSvalomq nuotekq aplinkosaugos reikalavimus bei eksploatuoti

infrastruktUrq, reikalingq vieSosioms geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugoms teikti;
bendrovd valdo ypatingai dideles vertds turtq (apie 143 mln. Eur) ir gauna santykinai nedideles metines pardavimo

pajamas (apie 14 mln. Eur), todel pasiekti rekomenduojamus pelningumo rodiklius neturi galimyb6s.

Savivaldybes darbo grupei ivertinus Bendrov6s 2015 m.;2016 m.;2017 m. finansiniq rodikliq visumq,

atsiZvelgiant j pelningumo rodikliq atitikimq pastarqjq vidutindms normoms (bendrasis pelningumas >7 Yo,

veiklos pelningumas ir grynasis pelningumas >5 o/o, turto grqia> 8 %) ir nustadius, kad rekomenduojami

finansiniai rodikliai sistemiSkai nepasiekiami, pateiktos rekomendacijos: parengti pagrjstq motyvuotq
pagrindimq del rekomenduojamq finansiniq rodikliq pakeitimo Bendrovei b0tinybes. Savivaldybes administrac'y'ai

rekomenduota perZi0rdti savivaldybes valdomq jmoniq, teikiandiq paslaugas maiiausia jmanoma kaina

gyventojams, pelningumo/veiklos efektyvumo rekomenduojamus rodiklius, teikti administracijos direktoriui
pasi0lymus del rodikliq nustatymo.

Bendroves valdyba 2018-11-21 pos6dyjess apsvarstd ir 2018-11-28 raStuse Savivaldyb6s administracijai

pateike siulomus bendruosius (finansinius) ir specifinius rodiklius ir jq siektinas reikimes. Atsiivelgiant jtai, kad

Bendrovd yra vieSas paslaugas teikianti jmon6, kurios veiklq reguliuoja Valstybind kainq ir energetikos kontrolds

komisija ir jvertinus veiklos specifikq, pasi0l6 nustatyti dvi grupes siektinq rodikliq:
. bendruosius (finansinius), kuriq reikimds apskaidiuotos pagal bendrov6s 2016-2017 metq ir 2018 m.

planuoja mus rezu ltatus, jvertinus VKEKK rei kalavi mus Bendrovds veiklai;
. specifinius (geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo sektoriaus lyginamuosius) rodiklius, kuriq

dydZiai atitinka 2017 m. Lietuvos vandentvarkos jmoniq I grupds viduting rodiklio reikimq.

Savivaldybd, atsiivelgdama j LRV nutarimo60 nuostatas, 2018-12-20 tarybos sprendimu6l pri6m6

Klaipedos miesto savivaldybds valdomq jmoniq veiklos tikslq nustatymo, jq vertinimo tvarkos apraSq, kuriame

numatyta, kad Savivaldybds administrac'1;'os direktorius, atsiZvelgdamas j kiekvienos savivaldybds valdomos
jmon6s veiklos specifikq, situacijq rinkoje, kas 4 metus nustato, tvirtina ir konkrediai savivaldybds valdomai jmonei

pateikia lUkesdiq ra5tq, kurio tikslas - nustatyti Savivaldyb6s l0kesiius, tikslus ir jq matavimo rodiklius bei

finansinius, veiklos efektyvumo rodiklius; likus ne veliau kaip 6 mdnesiams iki lukesiiq raSto pateikimo kreipiasi
j imonq, kad ji, jvertinusi, savo veiklos specifikq, pateiktq tikslq, jq matavimo rodikliq bei finansiniq, veiklos

efektyvumo rodikliq, kurie turi b0ti nurodyti lukesdiq ra5te, projektg. Darbo grupd vertina savivaldybes valdomq
jmoniq pateiktq tiksh.l projekto realumq, pagristumq bei atitiktj Savivaldybes strateginiams tikslams ir teikia iSvadq

Savivaldybes administracijos direktoriui.

Atsiivelgiant j auk3diau nustatytus dalykus, galima teigti, kad LR Vyriausybds ir Savivaldybes tarybos priimti

sprendimai savivaldybiq valdomq jmoniq valdysenos politikos, paremtos gerojo valdymo principais, klausimais,

s7 Valstybines kainq ir energetikos kontrolds komisijos 2006-12-21 nutarimas Nr. 03-92 ,,D61 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq

tvarkymo paslaugq kainq nustatymo metodikos".
s8 AB,,Klaipedosvanduo" 2018-11-2l valdybos posddiio protokolas Nr.2018//-ADM.11-17.
se AB,,Klaipedos vanduo" 2018-11-28 raStas Nr. 2018/5.01-3182 ,,D61 bendrov6s veiklos strateginio planavimo gairiq"
60 Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2007-06-06 nutarimu Nr. 567 patvirtintas ,,Savivaldybiq turtiniq ir neturtiniq teisiq jgyvendinimo

savivaldybiq valdomose imon6se tvarkos apraias" (nauja redakc'rja nuo 2019-01-01, 2018-03-28 nutarimas Nr. 313).
61 Klaipedos m. savivaldyb€s tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-205 patvirtintas Klaipddos miesto savivaldybds kontroliuojamq
bendroviq valdymo organq formavimo tvarkos apraias.
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pades uZtikrinti Savivaldybes valdomos Bendrovds valdymo kokybq kaip priemong veiklos rezultatams gerinti,

atsiZvelgiant j Bendroves veiklos specifikq, situacijq rinkoje, siekiant efektyvios jmonds veiklos.

3.2. Akcininkq sprendimu dividendai neskirti

SKI uidirbus pelnq, kai imonds teisind forma yra akcind bendrov6, j savivaldybds biudietq gali buti mokami

dividendai. Dividendaiyra akcininkui paskirta pelno dalis, proporcinga jam nuosavybds teise priklausandiq akc'rjq

nominaliajai vertei. 62 Visuotinio akcininkq susirinkimo sprendimu paskirti dividendai yrc bendrov6s

jsipareigojimas akcininkams. SKI atveju savivaldyb6ms priklauso 100 proc. arba didiioji dalis dividendq,

priklausomai nuo kontrol iuoja mo a kcijq paketo.

Vertindami investicijq j Bendrovg grqios pakankamumg, laikemes nuostatos, kad investicijq j Bendrovg

grqZa pakankama, jeigu bendrovei veikiant pelningai, akcininkai priima sprendimus skirti ir mok6ti dividendus.

Taip pat analizavome, kokia dalis pelningai veikusiq kitq to paties sektoriaus SKI ir kiek dividendq paskyrd

sumok6ti j savivaldybiq biudietus.

Bendrov6s akcininkai audituojamu laikotarpiu didindami istatinj kapitalq, j Bendrovq turtiniu ir piniginiu
jnaSais investavo i5 viso 5390,12 t0kst. Eur, i5 jq:

- Klaipedos miesto savivaldybe - 1588,14 tukst. Eur;

- Klaipedos rajono savivaldybe- 3801,98 tUkst. Eur.

Nustatyta, kad Bendrovei 2015 - 2016 metais veikiant pelningai, pagrindind Bendrovds akcininke -
Savivaldyb6 nusprendd63 neskirti akcininkams dividendq. Bendroves grynasis pelnas paskirtas privalomojo

rezervo suformavimui, socialin6ms reikmdms, paskolos grqiinimui ir paramai (2r.7 pav.).

7 pav. Bendrovds pelno paskirstymas 2015-2016 metais

fiS1& m*t*i
Fr l v* I cqn asis. rcrgrveS $$6

S*{is{in*m$

F*rsfi8i
3ls

- rxiftm*m!
1il$e

Ptr$Jcfis*$

gr4$lnimui
e3:"c

Saltinis - Kontrol6s ir audito tarnyba pagal Bendrovds pateiktus duomenis

Pagal Bendrovds etikos kodekse6a nustatytus paramos skyrimo principus, Bendrovd skirsto ir teikia

paramE jq gautiturintiems teisg asmenims ar organizacijoms, veikianiioms ar kitaip susijusioms su bendrovds

teikiamq paslaugq teritorija - prioritetai teikiami masiniq Klaipedos miesto ir rajono renginiq, vaikq ir

suaugusiqjq ekologinio Svietimo, kulturinio ir sporto uiimtumo, sveikatos apsaugos rdmimui; parama teikiama

tiesiogiai paramos gavdjams, panaudojantiems jq savo veikloje konkretiems tikslams pasiekti. Bendrovd

62 LR akciniq bendroviq istatymas, 2000-07-1 3 Nr. Vlll-1 835 (2011-12-15 redakcija Nr. Xl-1798), 60 str. 1-2 d.
63 Bendrov6svisuotinirJ akcininkq susirinkimq protokolai: 2016-04-29 Nr.2016/V-ADM.13-1;2017-04-28 Nr.20174-ADM.13-1
il Prieiga per internetQ: http://www.vanduo.ltletikos-kodeksas (13.1 d.; 13.2 d.)
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audituojamu laikotarpiu suteikd 131,7tUkst. Eur (2015 m.-42,45tukst. Eur;2016 m.-45,6tUkst. Eur;2017 m.-

42,2 tukst. Eur; 2018 m. - 1,45 tukst. Eur) paramos jos gavdjams - vie5osioms, biudietin6ms istaigoms,

asociacijoms, jvairioms bendruomendms.

Nustatyta, kad Bendrov6 2018-11-28 valdybos posddZio protokolu6s patvirtino Bendrovds paramos

teikimo tvarkos apraSq, kuris reglamentuoja paramos teikimo tvarkq, jos apskaitq bei kontrolg.

PaZym6tina, kad esami Bendrovds paramos skyrimo principai neuZtikrina paramos teikimo proceso

skaidrumo - nenustatytos maksimaliai aiSkios Bendrovds paramos teikimo sqlygos, kryptys, paraiSkq gauti

paramE vertinimo kriterijai skirtingose srityse. Atkreipiame ddmesi, kad nauja redakcija patvirtintame LR

Labdaros ir paramos jstatymess jtvirtinta nuostata, kad teikiant paramQ, savivaldybes bendrovds privalo

vadovautis iio jstatymo nuostatas atitinkandiomis savivaldybds bendrov6s paramos valdymo taisykl6mis,

kuriose turi bUti nustatyti socialinds atsakomyb6s politikos kryptys ir remtinos sritys, paramos teikimo tikslai,

paraiSkq gauti paramg teikimo tvarka, paraiSkq gauti paramq vertinimo kriterijai.

Nustatyta, kad pelningai veikiandios kitos to paties sektoriaus SKI i5 gauto grynojo pelno nusprendd skirti

akcininka ms dividendus (2r. pavyzdfl.

Pelningai veikusiq ir dividendus skyrusiq SKJ pavyzdys:

Pelningaiveikusios to paties sektoriaus SKJ, kurios nusprendd skirtidividendus: UAB,,Vilniaus vandenys" 2017 m, - 4000

tUkst. Eur; UAB ,,Kauno vandenys" 2016 m. - 500 tOkst. Eur;2017 m. - 1000 t0kst. Eur; UAB ,,Siauliq vandenys" 2015 m. -
289,620 tukst. Eur; 2017 m. -120 tukst. Eur; UAB ,,AukStaitijos vandenys" 2015 m. - 925,933 t0kst. Eur; 2016 m.-1096 tUkst.

Eur;2017 m.396,625 t0kst. Eur.

Pagrindinis Bendrovds veiklos tikslas tur6tq b0ti orientuotas j veiklos efektyvinimq, pelno siekimq bei i

geresnds kokybds paslaugq teikimq. Bendrovds akcininkq sprendimas dali Bendrovds grynojo pelno skirti

dividendams, o ne paramai, leistq Sias ldSas panaudoti skaidriai per savivaldyb6s biudZetq finansuojant socialin6s

apsaugos, Svietimo, sveikatos apsaugos, kult0ros ir kitas svarbias beivisuomenei naudingas sritis, sukurtq didesnq

naudq visuomenei, o ne tik atskiroms paramos gavejq grup6ms.

Bendrovds finansiniq rodikliq ir dividendq analizds rezultatai rodo, kad investicijq i Bendrovg grqia yra

nepakankama.

4. DARBO ORGANIZAVIMO SISTEMA

Darbo organizavimas - tai priemoniq sistema, pagal kurig galima racionaliai panaudoti darbuotojus

valdymo proceser taikant racionalq darbo pasidalijimq, darbo metodus, darbo vietq organizavimq ir aptarnavimq,

darbo sqlygas, darbo normavimq ir materialinj skatinimq. AiSkiimonds organizacind struktr.tra, racionalus darbo

funkc'1jq paskirstymas ir pokydiq Sioje srityje analiz6 turi tiesiogin6s itakos jmonds veiklos rezultatams ir keliamq

tikslq pasiekimui. Tinkamai sukurta ir gerai veikianti imonds darbo organizavimo sistema leidiia efektyviai ir

racionaliai valdyti imogiSkuosius ir piniginius iSteklius.

Audito metu laikdmds nuostatos, kad darbo organizavimo sistema uZtikrina efektyvq imogiSkqjq ir

finansiniq isteklir{ panaudojimq,jeigu:

- darbo organizavimo procesai tinkamai reglamentuoti Bendrov6s vidaus teisds aktais ir priimami savalaikiai

sprendimai d6l darbo organizavimo pokydiq;

darbo uimokestis, priedai, prem'y'os apskaiiiuojami ir mokamivadovaujantis teisds aktq ir Bendrovds

vidaus doku mentq reikalavimais.

Siekiant nustatyti ar pakankamai ir tinkamai reglamentuoti bendrov6s darbo organizavimo procesai buvo

analizuojami Bendrovds vidaus dokumentai- struktOrind valdymo schema, departamentq, padaliniq, tarnybq,

6s AB ,,Klaipddos vanduo" 2018-1 1 -28 valdybos pos€dZio protokolas Nr. 2018/V-ADM.1 1 -18.
66 LR 1993-06-04 Labdaros ir paramos jstatymas Nr. l-172 (2019-01-15 redakcija Nr. Xlll-l955, galioja nuo 2019-01-30)
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skyriq nuostatai, darbuotojq pareiginiai nuostatai ir darbo sutartys. Darbo organizavimo procesai analizuoti

atskirai kiekviename departamente ir tarnyboje, remiantis bendrov6s struktUrine valdymo schema.

Bendrov6s valdymo struktUrq sudaro departamentai ir padaliniai, kurie pavaldus generaliniam direktoriui

arba gamybos direktoriui. Audituojamu laikotarpiu buvo siekiama optimizuoti bendrovds veiklos procesus -
buvo jvykdyti strukt0riniai pakeitimai bei pastoviaivykdoma bendrov6s darbuotojq atliekamq funkcijq perZi0ra

ir pertvarkymas. Optimizuoti bendrovds valdymo struktrJrq siule ir darbo grup6, kuri teikia iSvadas del SKI veiklos

tobulinimo ir veiklos strateginio planavimo gairiq nustatymo.

lvykdyti stru ktU riniai pokydiai:

, 2016 m. buvo panaikinti 1-osios ir 3-osios vandenvietds padaliniai vietoje jq ikuriant Vandenviefiq

tarnybq. Atitinkamai panaikinant struktrlriniq padaliniq vadovq darbo vietas ir jkuriant naujos tarnybos vadovo

darbo vietq. StruktOros keitimo tikslas - didinti Vandens departamento veiklos efektyvumq, optimaliai

panaudoti darbuotojq darbo laikE;

. 2017 m. panaikintas Klaipddos rajono klientq aptarnavimo padalinys (buvqs Pardavimq departamento

sudetyje), vadovq ir Saltkalvius perkeliant j apskaitos prietaisq skyriq, kontrolieres - j kontrolieriq tarnybq.

Strukt0ros keitimo tikslas - didinti kontrolieriq darbo naSumq, sumaiinti laiko sqnaudas vidiniq dokumentq

pildymui, suvienodinti Klaipddos miesto ir rajono Saltkalviq darbq fiksavimq.

Bendrovds darbuotojq atliekamq funkcijq perZiura ir pertvarkymas buvo vykdomi savalaikiai

audituojamu laikotarpiu 20 kartq buvo keistas pareigybiq skaifius naikinant esamas ir ikuriant naujas tuo metu

reikalingas pareigybes, kad darbuotojq atliekamos funkcijos kuo geriau atitiktq bendrov6s tikslus, o darbai butq

organizuojami pagal realiai esamq situacijq. Paiymetina, kad galutinis darbo vietq skaiiius bendrov6je keitdsi

neiymiai, tatiau atlikus pokyfius buvo optimizuotiveiklos procesai, efektyviau naudojamiimogiikieji iStekliai,

optima I iai naudoja mas darbuotojq darbo lai kas.

Siuo metu galiojandioje Bendrovds struktUrin6je valdymo schemoje6T nurodyta, kad generalinio

direktoriaus pavaldume yra gamybos direktorius ir 4 departamentai (Pletros, Pardavimq, Finansq, Teises ir

bendrqjq reikalq), o gamybos direktoriaus pavaldume yra 3 departamentai (Vandens, Nuotekq, Tinkl'l) bei 5
padaliniai (Dispederine, Energetin6 tarnyba, Informaciniq technologi.l'q valdymo skyrius, Transporto-mechanind

tarnyba, AprUpinimo skyrius). Departamentus sudaro tarnybos ir skyriai. Bendrov6je visi darbuotojai yra

suskirstyti j dvi grupes: specialistai ir tarnautojai; darbininkai.

Analizuojant darbuotojq kaitq, buvo apskaidiuoti pagrindiniai koeficientai (apyvartumo, pri6mimo ir

atleidimo), kurie audituojamuoju laikotarpiu kito neiymiai- tai rodo, kad Bendroveje darbuotojq kaita yra normali

ir neturi neigiamos jtakos Bendrov6s veiklos rezultatams ir keliamq tikslq pasiekimui.

lSnagrinejus Bendrovds valdymo strukt0ros ir darbuotojq skaidiaus bei funkc'1jq kaitq, nustat6me, kad

Bendrovdje sukurta valdymo struktr.rra uZtikrina pakankamai efektyvq imogiSkqjq iStekliq panaudojimq.

Pagrindin6s darbuotojq kaitos prieiastys - struktUriniai pokyiiai, atskirq struktUriniq padaliniq darbo

reorganizavimas, darbuotojq atliekamq funkc'1jq perskirstymas. Pagrindinis tikslas - optimizuoti bendrovds

struktrJrq, didinti darbuotojq veiklos efektyvumq, kelti darbuotojq kvalifikacijq, optimaliai panaudoti darbuotojq

darbo laikq, didinti atskirq tarnybq darbo na6umg. Pakankamai dainai perii0rimos darbuotojq funkcijos, jq

perskirstymas, atnaujinimas rodo, kad Bendroves vadovybd siekia laiku ir tinkamai organizuoti darbus pagal

realiai esamq situacijq, pertvarko Bendrov6s struktUrQ, kad Bendrovd veiktq kuo efektyviau ir b0tq uitikrinamas

veiklos tgstinumas.

Darbo apmokejimo sistema yra nustatyta Bendrovds kolektyvin6je sutartyje6s, kurioje kaip priedas

patvirtinti Darbo apmok6jimo nuostatai. Bendrovdje taikoma laikin6 ir vienetind darbo apmokdjimo sistema.

Darbuotojams, dirbantiems pamainomis, nustatomas valandinis atlygis, o darbuotojams, kuriq darbq galima

iSreikSti kiekybiniais matais (vienetais), taikomas vienetinis progresyvinis darbo apmokdjimas, likusiems -

67 Patvirtinta AB ,,Klaipddos vanduo" generalinio direktoriaus 2017-02-01 isakymo Nr. 2017/V-ADM.07-59 3 priede.
68 Kolektyvine sutartis pasiraiyta 2009-06-26, 2015-01-01 isigaliojo nauja jos redakcija, iki 2018-09-01 kolektyvin€ sutartis buvo keista 3

kartus.
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mdnesind pareigind alga. Kolektyvineje sutartyje numatyta, kad generalinio direktoriaus ir departamentq

direktoriq atlyginimus nustato ir tvirtina bendrovds valdyba, o kitq darbuotojq atlyginimo dydi nustato

generalinis direktorius.

Darbo uimokestis darbuotojams, dirbantiems pagal laiking darbo apmokdjimo sistemq, susideda i5:

pagrindines - pastoviosios atlyginimo dalies; kintamosios dalies; priemokq ir priedq; premijq. Darbo uZmokesti

darbuotojams, dirbantiems pagalvieneting darbo apmokejimo sistemq, sudaro: pagrindind, gaunama skaitikliq

keitimo jkainj dauginant i5 pakeistq skaitikliq kiekio, atlyginimo dalis; kintamoji dalis; priemokos ir priedai;

premijos. Darbuotojq, dirbandiq pagal progresyvinq laiking darbo apmokdjimo sistemq, darbo uimokesdio

sandara: bazinis valandinis tarifas; bazinio valandinio tarifo priedas; kintamoji atlyginimo dalis; priemokos ir

priedai; premijos.

lia nalizavq Bend rovds darbuotojq darbo apmokdjimo sistemq, nustatdme:

- Darbuotojq pareiginis atlyginimas ir valandinis jkainis nustatomas atsiZvelgiant j LR Vyriausybds

nustatytq minimalios mdnesin6s algos dydj.

- Vadovq, specialistq ir tarnautojq pareigybds bendrov6je yra suskirstytos j 5 darbo apmokdjimo grupes

pagal valdymo lygius, grupei nustatant iemuting ir aukSdiausiq pastoviosios atlyginimq dalies pareiginiq

atlyginimq ribas, kurios audituojamu laikotarpiu buvo keistos tris kartus. Bendrov6s darbuotojams nustatyta

minimalioji pareiginio atlyginimo riba yra aukitesnd ui tuo metu Salyje nustatytE MMA.

Atlikus Bendrovds darbuotojq skatinimo priemoniq (vienkartiniq priedq skyrimo) analizq, nustatyta, kad,

nesivadovaujant Bendrovds darbo apmok6jimo nuostatq 6.2 punktu, pagal kurj skiriamq vienkartinio ar

pastovaus pob0dZio priedq dydis negali virSyti 50 proc. darbuotojo pagrindinio atlyginimo, audituojamuoju

laikotarpiu 16 atvejq darbuotojams skirta 14,7 tUkst. Eur vienkartiniq priedq, kuriq dydis viriijo 50 proc.

darbuotojo pagrindinio atlyginimo, t.y.7,3 tukst. Eur daugiau nei butq skirta vadovaujantis min6tu reikalavimu,

taikant maksimalq leidZiamq vienkartinio priedo dydj.

Bendrov6je sukurta darbo apmokdjimo sistema uZtikrina pakankamai efektyvq darbo apmokejimui skirtq

finansiniq istekliLt panaudojimq - darbo uimokestis apskaidiuojamas vadovaujantis teisds aktq ir Bendrovds

vidaus dokumentq reikalavimais, iSskyrus atvejus kai vienkartiniai priedai buvo panaudoti ne pagal Bendrov6s

darbo apmokdjimo nuostatq reikalavimus.

Savivaldyb6s kontrolie16

Patar6ja

Vyriausioji specialist6

Daiva eeporiutd

Daina Zdanevidiene

Inga Bodkiend
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REKOMENDACTJU IGYVENDtNtMO PTANAS

AB ,,Klaipddos vanduo"

veiklos audito ataskaita

Eit.

Nr.

Rekomendacija Subjehas, kuriam
pateiKa rekomendacija

Veiksmai/priemonds/komentarai Rekomendacijos

igyvendinimo ir
informavimo aoie

iqwendinima data*

Siekiant uitikrinti nepriklausomos
Bendrovds valdybos suformavimq,
bItina naujai redaguoti Savivaldybds
tarybos 2016-07-28 sprendimu Nr. T2-
205 patvirtintQ savivaldybds
kontroliuojamq bendroviq valdymo
organU formavimo tvarkos apraiq,
kuriame bUtq nustatyti kandidatams j

savivaldybds valdomos jmonds
kolegialaus organo narius taikomi
nepriklausomumo kriterijai, atitinkantys
LRV nutarimo nauja redakcija
paWirtintame ApraSe itvirtintas
nuostatas.

Savivaldybds
administracijos

direktorius

Pakoreguotas Savivaldybds
tarybos 2016-07-28
sprendimu Nr. T2-205
patvirtintas savivaldyb€s
kontroliuojamq bendroviq
valdymo organq formavimo
tvarkos aoraias.

201 9-08-01

2. Siekiant sukurti SKI valdymo organq
motyvacijos sistemQ, skatinanfiq
siekti efektyvesn6s ir rezultatyvesnds
jmon6s veiklog parengti ir patvirtinti
savivaldybds kontroliuojamq jmoniq

vadovaujandiq darbuotojq
uimokesdio nustatymo tvarkq,
vadovaujantis Vyriausybds
rekomendacijomis.

Savivaldybds
administracijos

direktorius

Pakoreguotas Savivaldybds
tarybos 2016-07-28
sprendimu Nr. f2-205
patvirtintas savivaldybds
kontroliuojamq bendroviq
valdymo organq formavimo
tvarkos apra5as, numatant
atlygio sistemE

nepriklausomiems SKI

valdybq nariams.
Pateikta rekomendacija SKI

d€l vadovaujanf iq darbuotojq
darbo uZmokesiio tvarkos
nustatymo, vadovaujantis LR

Vyriausybds
rekomendaciiomis.

201 9-08-01

3. Siekiant efektyviai panaudoti darbo
apmok€jimui skirtus Bendrov€s
fi nansinius iSteklius, uitikrinti,
kad Bendrov€s darbuotojams
vienkartinio ar pastovaus pobudZio
priedai b0tq skiriami vadovaujantis
Bendrovds darbo apmokdjimo
nuostatu reikalavimais.

AB ,,Klaip6dos vanduo"
generalinis direktorius

Paskirtas asmuo, atsakingas
ui darbuotojams i5mokamq
priedq prie atlyginimo
skyrimo kontrolg.

lgyvendinta

- priemones ir terminus rekomendacuoms igyvendinti pateike subjektas Gai).
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PRIEDAI

AB ,,Klaipedos vanduo"

veiklos audito ataskaitos

1 priedas

SANTRUMPOS tR SAVOKOS

TAAIS - Tarptautiniai aukSdiausiqjq audito institucijq standartai
tRV - Lietuvos Respublikos Vyriausyb6
LR - Lietuvos Respublika

Savivaldyb6- Klaipedos miesto savivaldybd
SKI - Savivaldybds kontroliuojama jmon6

Bendrov6 - AB ,,Klaipddos vanduo"

lstatai - 2018-07-09 juridiniq asmenq registre jregistruoti AB ,,Klaipedos vanduo" jstatai.

ABI - akciniq bendroviq jstatymas

EBPO - Tarptautin6 ekonominio bendradarbiavimo ir pl6tros organizacija
EBPO gair6s - Tarptautin6s ekonominio bendradarbiavimo ir pletros organizac'1jos valstyb6s valdomq
jmoniq valdymo gair6s

SVP - AB ,,Klaipedos vanduo" strateginiai veiklos planai

Nuosavyb6s gair6s - Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2012-06-06 nutarimas Nr. 665 ,,Del Valstybds
turtiniq ir neturtiniq teisiq jgyvendinimo valstybes valdomose jmon6se tvarkos apraSo patvirtinimo
Skaidrumo gair6s - Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2010-07 -14 nutarimas Nr. 1052 ,,Del Valstybes
valdomq jmoniq veiklos skaidrumo uZtikrinimo gairiq apraSo patvirtinimo"
Atrankos gair6s - Lietuvos Respublikos Vyriausybds 2015-06-17 nutarimas Nr. 631 ,Del Kandidatq j

valstybds jmon6s ar savivaldybds jmonds valdybq ir kandidatq j valstyb€s ar savivaldyb6s valdomos

bendrov6s visuotinio akcininkq susirinkimo renkamq kolegialq prieii0ros ar valdymo organA atrankos
apraSo patvirtinimo
KolegialUs organai - AB ,,Klaipedos vanduo" steb6tojq taryba, valdyba
Vienasmenis valdymo organas - AB ,,Klaip6dos vanduo" generalinis direktorius
Tikslas - AB ,,Klaip6dos vanduo" valdysenos politikoje nustatytas i5 Bendrov6s laukiamas

rezultatas; kiek tai jmanoma, tikslai tur6tq b0ti tokie, kuriuos b0tq galima kiekybiSkai jvertinti, pvz.,

finansiniai
Finansinis tikslas - piniginiu ar procentiniu rodikliu iSreikita laukiama reikim6, skirta siekti efektyvaus
jmones finansq valdymo, tvarios veiklos ir grq\os investuotojui
Ambicingas, motyvuotas finansinis tikslas - toks finansinis tikslas, kurio reikimd nustatoma atsiribojant
nuo ankstesniais metais pasiektq rezultatq ir siekiant priart6ti prie rodikliq vertinimo metodikoje nurodytq
priimtinq (arba siektinq) jmoniq finansiniq rodikliq reikSmiq

Finansinig rodiklig analiz6 - priemon6, skirta dabartinei jmoniq finansinei situacijai jvertinti ir
numatyti galimus pokydius ateityje
Nuosavo kapitalo pelningumo (ROE) rodiklis - tai savininkq (savivaldybiq) j kontroliuojamas jmones

investuotq l65q panaudojimo efektyvumo matas, kuris iSreikitas eurais, rodo, kiek grynojo pelno tenka

vienam nuosavo kapitalo eurui, t. y. kokia savininkq investuotq l65q dalis grjZta kaip grynojo pelno

forma ir padeda sprqsti, kaip efektyviai panaudojamos savininkq leSos

Turto pelningumo (ROA) rodiklis (turto grEia) - tai turto panaudojimo efektyvumo matas. lSreikitas

eurais rodo, kiek grynojo pelno tenka vienam turto eurui. Turto grqZa apib[dina sugebejimq

pelningiau naudoti visq turtq, parodo kokia turto dalis griita grynojo pelno forma

Grynoio pelningumo rodiklis - rodo, kiek grynojo pelno tenka vienam pardavimo pajamq eurui. Tai

galutinio jmon6s pelno dydZio jvertinimas, lyginant jj su pardavimo pajamomis. Jis apima visas imonds
veiklos pajamas ir sqnaudas ir parodo galutiniimonds veiklos efektyvumq

Mokslin6 literatura, rodiktig vertinimo metodika- jvair0s Lietuvos ir uisienio apraSomieji straipsniai,

nurodantys priimtinas arba siektinas finansiniq rodikliq reikSmes

MMA - LR Vyriausyb6s nustatytas minimaliosios mdnesinds algos dydis
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AB,,Klaipddos vanduo"

veiklos audito ataskaitos

2 priedas

Audito apimtis ir metodai

Audito apimtis

Audito tikslas - jvertinti ar AB ,,Klaipddos vanduo" valdysena ir darbo organizavimo sistema uitikrina
skaidriq ir efektyviq veiklq.

Pagrindiniai audito klausimai:
. ar efekt) /iai ir rezultatyviai veikia bendrov6s valdymo ir prieiiuros organai;
. ar bendrove siekia veikti efektyviai;
. ar pakankama investicijq j bendrovq grqia;
. ar darbo organizavimo sistema uitikrina pakankamdi efektyvq imogiSkqjq ir finansiniq iStekliq

panaudojimq.

Audituojamas subjektas - akcin6 bendrovd ,,Klaipddos vanduo", buveinds adresas: Ryiininkq g. 11, LT-

91 1 16 Klaipeda.

Audituojamas laikotarpis 2015-01-01 - 2018-09-01.
Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus 5s ir tarptautinius aukStiausiqjq audito institucijq
standartus.To

Audito duomenq rinkimo ir vertinimo metodai

Audito ataskaitos

skyrius/poskyris

Taikyti duomenq rinkimo ir vertinimo metodai Tikslas

1. Bendrovds prieiiUra ir

valdymo organq veikla

Dokumentq perii0ra.

PeriiUr€jome EBPO parengtus dokumentus,
nagrindjome LR teisds aktus, Savivaldybds priimtus
sprendimus, reglamentus SKI valdymo ir kolegialiq
organq formavimo klausimais, bendrov6s istatus,
valdybos, stebetojq tarybos ir akcininkq susirinkimo
protokolus. sudarytas sutartis su valdybos nariais.

Poka I biai: su bend rovds vadovaujandiais darbuotojais
Palvoinamoii analiz6.

. Analizavome, kokie jmondms siehini tikslai yra

nustatyti teisds aktuose, ar savivaldyb6 nustato aiSkius

siektinus tikslus bendrovei. Vertinome, ar tie tikslai ndra

nustatomi taip, kad butq nejmanoma iSmatuoti arba
nepasiehi jq, ar savivaldybd reglamentais nustato
kontrolds priemones, skirtas bendrov€s tikslq
pasiekimui kontroliuoti, ar imasi priemoniq, kai

bendrovd tikslq nepasiekia, arba jos veikla yra

nuostolinga; ar buvo svarstoma, kad valdymo organq
nariai tinka eiti pareigas; ar Bendrov6s vadovui butq
nemokama atlygio kintamoji dalis arba ji proporcingai
b0tq maiinama; ar valdybos nariams b0tq nemokama

atlygio kintamoji dalis arba ji proporcingai b0tq
maiinama;
. Analizavome, at yn numatyta steigti valdybq,

stebetojq tarybq, kokios yra nustatytos valdybos nariq,

neoriklausomu nariu atrankos tvarkos. kaio faktiSke'

Nustatyti, ar:

. Savivaldybd turi tinkamq Bendrovds

valdysenos politikQ, kaip ir kokie siehini
tikslai keliami kontroliuojamai jmonei,

. ar pakankamai ir tinkamai
reglamentuoti Bendrovds valdymo
organq formavimo procesai; ar valdybos
nariq atranka yra skaidri ir pagrjsta

objektyviais kriterijais, ar i valdybq suddtj
jtraukiami nepriklausomi nariai,

6e Valstybes kontrolieriaus 2002-02-21 jsakymu Nr. V-26 patvirtinti Valstybinio audito reikalavimai
70 3000-asis TMIS ,,Veiklos audito standartas" prieiga per internetq: https://www.vkontrole.ltlpaoe.aspx?id=350
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vykdoma atranka j valdybos narius, kiek valdybos nariq
privalo sudaryti nepriklausomi nariai ir kiek valdybos
nariq faktiSkai sudaro nepriklausomi nariai, arjie atitinka
neoriklausomumo kriteriius.

2. Bendrov6s veiklos

efektyvumas

Dokumentu oerii0ra.
PerZi0rdjome EBPO gaireg nagrindjome LR teises aktus,

Savivaldybds priimtus sprendimus, reglamentus

strateginiq veiklos planq rengimo klausimais, imon6s
metinius strateginius veiklos planus, igyvendinimo
ataskaitas; valdybos posedZiq protokolus, darbo grupiq
posedZiq protokolus; LR teisds aKus,

reglamentuojandius SKI vadovaujaniiq darbuotojq
darbo uimokesdio nustatymo tvarkq, jmonds jstatus,

bendrovds valdybos posediiq protokolus, nustatytq ir
fahiSkai iSmok€tq atlyginimq dokumentus, valdybos

nariq veiklos sutartis.
Pokalbiai: su bend rov€s vadovauja ndiais darbuotojais.
Palvoinamoii analiz6.

. Analizavome, ar bendrovd turi patvirtintq veiklos

strateguE, kurioje nustatyti siektini finansiniai tikslai ir
konkret0s rodikliai; ar keliami finansiniai tikslai yra

ambicingi; ar strateguoje numatoma siekti tikslq (pvz.,

pel ning u mo), kurie nustatomi, atsiivelgiant i mokslineje

literat0roje rekomenduojamoms normas.; analizavome

bendrov6s prognozuotus ir pasiehus finansinius tikslus.

Nagrin€jome, kaip kolegialUs organai priiiuri bendrov6s

veiklq, ar buvo Saukiami posddiiai, kuriuose vadovybd
pristate bendrovds 0kinds veiklos rezultatus, bendrovds
veiklos organizavimo ir strategijos igyvendinimo
klausimus; ar bendrov€s savininkas (savivaldyb6) teikia
siulymus, kuriant bendroves strategUE ir vertinant
pasiektus veiklos rezultatus; ar Bendrovd atsiivelgia j

savivaldyb6s si0lymus.

. Analizavome bendrov6s vadovo darbo uimokesdio
nustatymo tvarkq - kaip nustatoma darbo
uimokesiio pastovioji dalis, ar darbo uimokesdio
kintamoji dalis priklauso nuo bendrov6s rezultatq,

kokie kriteril'ai buvo nustatyti jvertinti tikslq
pasiekiamumq; Vertinome, ar nustatytas ir koks

atlygis nustatytas valdybos nariams; kaip yra

motyvuojami bendrov€s vadovai, valdybq nariai, ar
jiems yra mokamos premijos ui gerai atlihq darbg,

kurj galima iSmatuoti/apibrdki; ar gauna premi,l'q, kai
jmon6 nepasieke jai i5keltq tikslq.

Skaidiavimas.

Skaidiavomg koks didZiausias SKI vadovo atlyginimas
gali buti pagal LR teisds aktus, reglamentuojandius

darbo uimokesdio nustatymo tvarkq; bendrovds

vadovui nustatytQ darbo uimokesti lyginome su

teises aktais nustatytu maksimaliu SKI vadovo
mdnesinds aloos dvdiiu.

Nustatyti, ar:

. Bendrovds strategUa siekiama

didinti jmon6s efektyvumq: ar imone
turi strateguE, kurioje nustatyti

finansiniai tikslai ir konkretUs rodikliai;

ar finansiniai tikslai yra ambicingi.
. Bendrovds valdymo organq

motyvacijos sistema yra tinkama ir
skatina siekti geresniq imonds
finansiniq rezultatq - bendrovds

vadovq darbo uimokestis, premijos
priklauso nuo pasiektq jmonds

rezultatq; valdybq nariams atlyginama

uZ atliekamq darbq.

2.Savivaldybes

investicijq j bendrove

grqZa nepakankama

Dokumentq periiUra

Nagrin€jome moksling literat0rq bei rodikliq vertinimo
metodikq, bendrovds finansines ataskaitas, kitq
savivaldybiq to paties sektoriaus SKI finansines

ataskaitas.
Pokalbiai: su bend rovds vadovauja ndiais darbuotojais.

Skaidiavimas.

15 bendrovds ir kitq savivaldybiq to paties seKoriaus

SKI finansiniq ataskaitq duomenq skaidiavome

finansinius pelningumo rodiklius - nuosavo kapitalo
grgiq, turto grqiq ir grynqji pelningumq.

Palyginamoji analizd.

Analizavome, ar bendrov€s finansiniai pelningumo

rodikliai yra geri, ar atitinka gerq praktikq - finansiniq

rodikliq reikSmds lyginome su mokslin-dje literatUroje
rekomenduoiamomis rodikliu reikSmdmis bei VSl

Nustatyti:
.kokie yrc Bendrov€s finansiniai

santykiniai rodikliai (nuosavo kapitalo
grq\a, turto grqia ir grynasis

pelningumas), palyginti juos su

mokslin6je literat0roje bei rodikliq
vertinimo metodikoje rekomenduojamais

dydiiais bei VSI ,,lnvestuok Lietuvoje
patraukliu investuotojams laikomu

nuosavo kapitalo grqios dydiiu, taip pat

su kitq LR savivaldybiq to paties

sektoriaus kontroliuojamq imoniq veiklos

rezultatais.
. ar bendrovei veikiant pelningai

akcininkai nusprend6 skirti dividendus.
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,,lnvestuok Lietuvoje" patraukliu investuotojams
laikomu nuosavo kapitalo grqios dydiiu (9 %), taip
pat su to paties sektoriaus kitq savivaldybiq SKI

finansiniais rodikliais. Analizavome, ar buvo paskirti

ir mokami dividendal j savivaldyb6s (bendrovds

akcininko) biudZetQ; Atsiivelgiant i nustatytus

dalykus, vertinome, ar Bendrovds finansiniai rodikliai
geri, ar pakankama savivaldybds investicijq i
bendrove qraZa.

. ar Bendrovds finansiniai rodikliai geri,

ar investicijq j Bendrovg grqia
pakankama.

4. Darbo organizavimo

sistema

Dokumentu oeriiura
Nagrin6jome LR teis6s aktus, reglamentuojanfius
darbo santykius, bendrovds istatus, valdybos,

steb6tojq tarybos pos6dZiq protokolus, pareiginius

nuostatus, Bendrovds vidaus dokumentus:
kolektyvinq sutartj, darbo apmok6jimo nuostatus,

darbuotojq darbo sutartis, veiklos isakymuq
personalo jsakymus, tarnybinius prane5imus, darbo
uimokesdio apskaidiavimo ir iSmok jimo
dokumentus.
Pokalbiai: su bendrov6s vadovauja ndiais darbuotojais
Palvoinamoii analizd.
. Analizavome, ar Bendrov€s teisds aktais tinkamai
nustatyti darbo organizavimo procesai, ar priimami
savalaikiai sprendimai del darbo organizavimo
pogdiq, nagrin€jome Bend rov6s valdymo struktu ros

ir darbuotojq kaitq.
. Analizavome ar Bendrovdje yra patvirtinti visq

darbuotojq pareiginiai nuostatai, ar keidiantis

bend rovds valdymo stru ktO rai darbuotojq pareigi niai

nuostatai buvo periiurimi ir pritaikomi prie naujos

organizacinds struktUros.
. Analizavome Bendroves darbo apmok.djimo
nuostatus, Bendrov6s darbo apmokdjimo praktikq ir
darbuotojq skatinimo priemoniq pagrjstumq, jq dydi
darbo uimokestio sqnaudq strukturoje, atlikome
vienkartiniq priedq skyrimo analizg.

Skaidiavimas.

15 bendrovds pateihq duomenq skaidiavome:

darbuotojq kaitos koeficientus: apyvartumo,
pridmimo ir atleidimo; darbuotojams skirtq
vienkartiniq priedq dydiio santykj su nustatytu
paqrindiniu atlyqinimu.

Nustatyti:
. ar darbo organizavimo procesai

tinkamai reglamentuoti Bendrov€s vidaus

teisds aktais ir oriimami savalaikiai

sprendimai del darbo organizavimo
poVdiq;
. ar darbo uimokestis, priedai, premijos

apskaidiuojami ir mokami vadovaujantis

teisds aktq ir Bendrovds vidaus

dokumentq reikalavimais.
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AB ,,Klaipddos vanduo"

veiklos audito ataskaitos

3 priedas

Bendrov6s 2015-2017 m. prognozuoti ir pasiekti finansiniaitikslai

RODIKTIAI

LAIKOTARPIS

2015 metai 2015 metai 2017 metai

Planas Faktas Nukr.To Planas Faktas Nukr.% Planas Fahas Nukr.%

Balansiniai rodikliai

Likvidumas (t.b.>1) 1,1 3 1,10 -2,76 1,01 0,9 -10,83 1,01 0,99 -2,01

Kritinis likvidumas

(t.b.> 1)

1,02 1,01 -0,65 0,91 0,81 1 1,58 0,96 0,92 -4,41

Akcininkq

nuosavyb6/kapitalas

(t.b.>0,5)

1,08 1,08 0,29 1,08 1,08 0,16 1,08 1,07 -0,66

Pelningumo rodikliai

Bendrasis pelningumas

(t.b.>7%)

12,4 0/o 14,7% 18,37 12,50/o 14,1% 12,68 14,2% 10,8% -24,07

Grynasis pelningumas

(t.b.>5 %)

0,6% 0,80/o 15,10 0,40/o 0,80/o 66,49 0,50/o -2,60/o -659,94

Veiklos pelningumas

(t.b.>5 %)

1,7 0/o -0,20/o -85,56 -2,10/o -0,7% -67,73 0,7 0/o -3,9% -690,U

Turto gr4ia (t.b.>8 %) 0,10/o 0,10/o 15,31 0,0% 0,1% 66,20 0,0% -03% -680,76

Nuosavyb6s grqZa

(t.b.> 10 %)

0,10/o 0,20/o 17,80 0,10/o 0,20/o 62,71 0,10/o -0,60/o -636,89

Apyvartumo rodikliai

Pirkejq skolq

apyvartumas (skola

dienomis (t.b.<60)

48 55 t5 46 46 I 45 46 2

Skolq tiek€jams

apyvartumas (skola

dienomis)

16 25 58 20 27 35 26 50 97

Grynqjq pinigq

apyvartumas (dienomis)

39 37 -7 31 26 -16 26 1 -96

Atsargq apyvartumas

(dienomis)

7 o -1 6 I 28 7 6 -18

Saltinis-Kontrolds ir audito tarnyba pagal Bendroves pateiktus duomenis
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AB ,,Klaipedos vanduo"

veiklos audito ataskaitos

4 priedas

Bendrov6s finansiniq rezultatq palyginimas su kitq to paties sektoriaus SKI finansiniais rezultatais 2015-2017 m.
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