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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 19 punktu, Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Druskininkų
savivaldybės tarybos 2011 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. TI-llS .Dėl Druskininkų savivaldybės
tarybos veiklos reglamento tvirtinimo",
156 punktu, Druskininkų
savivaldybės
taryba
n u spr e n d i a:
Pritarti akcinės bendrovės "Druskininkų šilumos tinklai" direktoriaus 2017 metų
ataskaitai (pridedama).
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AKCINĖS BENDROVĖS
"DRUSKININKŲ ŠILUMOS TINKLAI" DIREKTORIAUS
2017 METŲ ATASKAITA

BENDRIEJI DUOMENYS APIE BENDROVĘ
AB "Druskininkų šilumos tinklai", kodas - 152003098, PVM mokėtojo kodas LT52003 0917, buveinė - Pramonės g. 7, LT -66181 Druskininkai. Duomenys apie bendrovę kaupiami
juridinių asmenų registre Nr. 003710.
AB "Druskininkų šilumos tinklai" įstatinis kapitalas yra 1 772 332,10 (vienas milijonas
septyni šimtai septyniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt du eurai, dešimt centų) eurų.
Įstatinis kapitalas padalintas į 873070 paprastąsias vardines akcijas, kurios nominali vertė - 2,03 ( du
eurai trys centai) eurų. Pagrindiniam akcininkui, Druskininkų savivaldybės tarybai priklauso 852498
akcijos, t.y. 97,64 %, likusios 20572 akcijos (2,36 %) yra privataus kapitalo (22 smulkieji
akcininkai). Visos akcijos yra pilnai apmokėtos.
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Aukščiausias bendrovės valdymo organas yra visuotinis akcininkų susirinkimas.
Bendrovės veikla reglamentuojama
visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2008 m.
lapkričio 28 d., patvirtintais AB "Druskininkų šilumos tinklai" įstatais, Akcinių bendrovių įstatymu
ir kitais bendrovių veiklą reglamentuojančiais teisiniais dokumentais.
Per ataskaitinį laikotarpį įvyko vienas visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu
buvo patvirtintas 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas 2016 metų pelnas (nuostoliai),
išrinkta audito įmone ir nustatytos apmokėjimo sąlygos bei išrinktas naujas valdybos narys.
Kolegialus bendrovės valdymo organas - valdyba. Bendrovės valdybą sudaro:
Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Renaldas Viščinis
(valdybos pirmininkas), Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas
Mindaugas Jaskelevičius, Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė
Kuliešienė, Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotoja
Joana Verbickienė. Vietoje atsistatydinusio Investicijų ir turto valdymo skyriaus vyriausiojo
specialisto Mindaugo Vaikšnoro išrinktas Albinas Žaliaduonis - Savivaldybės administracijos
vyriausiasis specialistas civilinei saugai.
2017 metais įvyko 9 valdybos posėdžiai, kurių metu svarstyti klausimai, susiję su
bendrovės valdymo, ūkinės - finansinės veiklos ir kitais klausimais. Valdyba patvirtino bendrovės
2018 - 2020 m. strategiją, kurioje numatė finansinius ir nefinansinius trumpalaikius ir ilgalaikius

tikslus, kryptis,

kuriomis bendrovė vykdys savo veiklą.

BENDROVĖS VEIKLA
Pagrindiniai AB "Druskininkų šilumos tinklai" uždaviniai yra užtikrinti bendrovės
veiklos tęstinumą, vykdyti 2003 m. spalio 16 d. sutarties, pasirašytos su UAB .Litesko", sąlygų
vykdymą bei šioje sutartyje numatytų nuomininko įsipareigojimų kontrolę, vykdyti bendrovės turto
apskaitą ir kontrolę, dalyvauti organizuojant šilumos tiekimą šilumos vartotojams bei nagrinėjant
šilumos tiekėjo pateiktų investicijų ir šilumos kainų skaičiavimus.
Bendrovėje dirba du darbuotojai - direktorius ir vyriausioji buhalterė. Vidutinis
mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių 2017 m. sudarė 801,3 Eur.
Per 2017 metus bendrovė iš viso gavo 374,7 tūkst. Eur pajamų. Iš Turto nuomos
sutartyje Nr. 2003-10-16-019/41
numatyto nuomos mokesčio, susidedančio iš 4 dalių, bendrovė gavo
349,8 tūkst. Eur pajamų, t. sk.:
- Nuomos mokestis Nr. 1 - mokestis, skirtas bendrovės administracijos išlaikymui.
Mokestis per metus sudaro 28,8 tūkst. Eur (2,4 tūkst. Eur per mėnesį). Šis mokestis bendrovei
mokamas kiekvieną menesį.
- Nuomos mokestis Nr. 2 - lėšos, skirtos kompensuoti bendrovės mokamiems žemės
nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčiams. Už 2017 metus šio mokesčio priskaičiuota 67,2 tūkst.
Eur. Nekilnojamojo turto mokestis sumokamas Valstybinei mokesčių inspekcijai. Žemės nuomos
mokestis mokamas vieną kartą per metus, 0 turto mokestis mokamas dalimis kas ketvirtį.
- Nuomos mokestis Nr. 3 - lėšų, skirtų bendrovės finansiniams įsipareigojimams pagal
ilgalaikes kreditavimo sutartis padengti bei skirtumo tarp bendrovės trumpalaikio turto ir
įsipareigojimų padengimui. Šis mokestis paskirstytas tolygiai per visą nuomos periodą ir yra lygus
46,0 tūkst. Eur per metus.
- Nuomos mokestis Nr. 4 - mokestis išnuomoto turto nusidėvėjimui padengti. 2003 m.
spalio 16 d. sutartimi Nr.O 181196 numatyta, kad išnuomoto turto nusidėvėjimas dengiamas atliktomis
investicijomis. Šio mokesčio 2017 metais priskaičiuota už 207,8 tūkst. Eur.
Be pajamų, gaunamų pagal Turto nuomos sutarties Nr. 2003-10-16-019/41
sąlygas,
bendrovė 2017 metais dar gavo 24,9 tūkst. Eur pajamų, t. sk.:
- už Viečiūnų katilinės kamino nuomą mobilaus ryšio operatoriams UAB "Omnitel",
UAB .Bitė Lietuva", UAB .Telež" ir AB "Telecentras" - 7,4 tūkst. Eur;
- už Viečiūnų katilinės dalies patalpų ir kitą nuomą - 1,9 tūkst. Eur.
- kitos (už nereikalingo turto pardavimą ir kt.) - 15,6 tūkst. Eur;
Bendrovė per 2017 m. patyrė 316,3 tūkst. Eur dydžio sąnaudas, t. sk.:
- darbo užmokestis - 19,2 tūkst. Eur.
- socialinis draudimas - 5,9 tūkst. Eur.;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimas - 215,6 tūkst. Eur;
- transporto - 0,8 tūkst. Eur;
- ryšių paslaugos - 0,8 tūkst. Eur;
- mokesčiai - 69,5 tūkst. Eur;
- kanceliarinės - 0,5 tūkst. Eur;
- kitos (banko, audito, vertybinių popierių apskaitos, atostogų rezervas ir kt.) - 4,0 tūkst.
Eur;
2017 m. bendrovė iš UAB .Litesko" įsigijo ilgalaikio turto už 424,8 tūkst. Eur., t.sk.:
- Leipalingio katilinės vendens šildymo katilas KVRM-2 už 3163 Eur;
- Šilumokaičių Druskininkų katilinėje (2 vnt) už 23958 Eur;
- Leipalingio katilinės grįžtamos termofikacinės linijos rekonstrukcija už 0,3 Eur;
_ Šilumos tinklų linziniai kornpensatoriai (54 vnt.) Druskininkuose už 224042 Eur;
_ Operatyvinių pokalbių įrašymo įrenginys Druskininkų katilinėje už 0,3 Eur;

- Tinklo siurblio Nr. 1 rekonstrukcija už 18189 Eur;
- Korozijos monitoringo sistema Druskininkuose už 780 Eur;
- Termofikacinio vandens tinklo monitoringo sistema Druskininkuose už 1664 Eur;
- Tinklo siurblys Druskininkų katilinėje už 28174 Eur;
- Druskininkų katilinės ES-1 elektros skirstykla už 115663 Eur;
- Dearatorius Nr.2 Druskininkų katilinėje už 9175 Eur;
2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis bendrovės įsiskolinimas už perduotas investicijas
sudaro 374,7 tūkst. Eur.
Gautinos sumos (pirkėjų skolos bendrovei) 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė
14,7 tūkst. Eur. Per sausio mėnesį įsiskolinimai likviduoti.
Mokėtinos sumos ir kiti įsipareigojimai 2017 m. gruodžio 31 d. sudarė 391,1 tūkst. Eur.
Tai įsiskolinimai:
- UAB .Litesko" už parduotas investicijas - 374,7 tūkst. Eur;
- mokėtinas PVM - 5,6 tūkst. Eur;
- mokėtinas pelno mokestis - 4,1 tūkst. Eur;
- kiti - 6,7 tūkst. Eur.
2017 metais bendrovė gavo 58,4 tūkst. Eur grynojo pelno. Šiam finansiniam rezultatui
didžiausią
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Bendrovės balanse apskaitomas nepaskirstytas nuostolis sudaro 2017 m. gruodžio 31 d.
sudarė 582 tūkst. Eur.
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Bendrovėje atliktas metinių finansinių ataskaitų auditas, kuris yra privalomas pagal
Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą (20 straipsnis). Auditą atliko UAB .Added Value". Audito
išvada - finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir teisingą bendrovės
finansinę būklę, pasibaigusių metų finansinės veiklos rezultatus ir pinigų srautus, vadovaujantis
Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą ir
finansinių ataskaitų sudarymą bei verslo apskaitos standartais.
2017 m. mokestinį tyrimą atliko Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,
pažeidimų nenustatyta.

INVESTICIJŲ

DERINIMAS

IR VYKDYMAS

Šilumos ūkis nuolat atnaujinamas atliekant investicijas. Turto nuomos sutartyje
numatyta trys pagrindinės investicijų kryptys - katilinių, šilumos trasų rekonstravimas bei šilumos
punktų modernizavimas. Vadovaujantis LR Šilumos ūkio įstatymu, visos šilumos tiekėjo investicijos
turi būti suderintos su savivaldybių tarybomis. Druskininkų savivaldybės taryba 2008 m.
birželio 10 d. sprendimu Nr. Tl-188 patvirtino Šilumos ūkio investicinių planų derinimo tvarkos
aprašą. Planuojamas investicijas į šilumos ūkį nagrinėja Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio
modernizavimo ir renovavimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymo priežiūros komisija, 0
derina Druskininkų savivaldybės taryba. Vėliau šias investicijas dar derina Valstybinė kainų ir
energetikos kontrolės komisija.
Druskininkų savivaldybės taryba 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. Tl-49 suderino
2017 m. investicijų planą, 0 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. Tl-152 suderino 2017 m. investicijų
plano papildomas investicijas ..
Pateiktoje ataskaitoje apie 2017 m. atliktas investicijas UAB .Litesko" filialas
"Druskininkų šiluma" nurodo, kad 2017 m. įgyvendino šias investicijas:
- Druskininkų miesto šilumos tinklų nuo ŠK IV-2A iki ŠK 4V-3 bei nuo ŠK 4V-9
iki ŠK 4V-ll ir nuo ŠK 4V-IO iki Ateities g. 13 rekonstrukcija.

Investicija suderinta 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. Tl-49 derinant UAB .Litesko''
filialo "Druskininkų šiluma" 2017 m. investicijų planą. Įgyvendinant šią investicij ą buvo rekonstruota
šios šilumos trasų atkarpos:
- nuo ŠK 1V-2A iki ŠK 4V-3. Trasos ilgis 566,0 m, diametras 406~4/520;
- nuo ŠK 4V-9 iki ŠK 4V-ll. Trasos ilgis 168,0 m, diametras 219,11315;
- nuo ŠK 4V-10 iki Ateities g. Trasos ilgis 48,0 m, diametras 114,3/200.
Bendra investicijos vertė - 1232,041 tūkst. Eur. Europos sąjungos struktūrinių fondų
parama sudarė 550,388 tūkst. Eur, UAB .Litesko" lėšos - 681,653 tūkst. Eur.

- Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Vasario 16-osios g.S, Druskininkuose,
statyba.

Investicija suderinta 2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. Tl-65 derinant UAB .Litesko"
filialo "Druskininkų šiluma" 2016 m. investicijų planą. Įgyvendinant šią investiciją buvo sumontuota
8,0 m ilgio trasa, diametras 48,31110;
Bendra investicijos vertė - 6,269 tūkst. Eur.
- Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g.66, Druskininkuose, statyba.

Investicija suderinta 2016 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. TI-65 derinant UAB .Litesko''
filialo "Druskininkų šiluma" 2016 m. investicijų planą. Įgyvendinant šią investiciją buvo nutiesta28,93 m ilgio, diametras 48,31110;
Investicijos dydis - 11,224 tūkst. Eur.
- Šilumos tinklų įvado į FA ir S~L namus V. Kudirkos 10 statyba.

Investicijos suderintos 2015 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TI-33 ir 2017 m. rugsėjo 29
d. sprendimu Nr. TI-49. Įvado į FA korpusą darbų vertė 20,475 tūkst. Eur. Sumontuota 37,32 m ilgio,
diametro 114,3/200 ir 8,95 m ilgio, diametro 76,11140 trasų atkarpos. Įvado į S~L korpusą darbų
vertė 20,453 tūkst. Eur. Sumontuota 6,19 m ilgio, diametro 60,3/125 ir 54,15 m ilgio, diametro
88,9/160 trasų atkarpos.
Šilumos tinklai pakloti vartotojo lėšomis, todėl į bendrą investicijų apimtį
neįskaiči uoj ama.
- Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas.
Ši investicija buvo suderinta Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. TI-49 derinant 2017 metų investicijų planą. Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymu
šilumos tiekėjas privalo įrengti apskaitos prietaisus. Šilumos apskaitos prietaisams kas dveji metai
atliekama metrologinė patikra. Nepraėję metrologinės patikros skaitikliai keičiami naujais.
Per 2017 m. šilumos vartotojams pakeisti 12 šilumos energijos apskaitos skaitikiiai,
kurių vertė 6,529 tūkst. Eur.
- Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas.
Ši investicija buvo suderinta Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. TI-49 derinant 2017 metų investicijų planą.
Šilumos ūkyje yra naudojamas smulkus ilgalaikis turtas, kuris nusidėvi ir yra

atnaujinamas. Per 2017 m. gamybos veikloje buvo įsigytas

šis ilgalaikis turtas:

- automobilis Renault Master remonto brigados ir įrankių pervežimui už 3,967 tūkst.
Eur;
- Pramoninis vakuuminis dulkių siurblys ALTO už 0,569 tūkst. Eur.
Šio ilgalaikio turto gamybos veikloje vertė 4,536 tūkst. Eur.
Bendrojoje administracinėje
DELL už 1,079 tūkst. Eur.

veikloje 2017 m. buvo įsigyta nešiojamas kompiuteris

Pateiktoje ataskaitoje taip pat informuojama, kad 2017 m. pradėta ir 2018 m. bus baigta
įgyvendinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. Tl-49 suderinta
investicija - Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g. 68, Druskininkuose, statyba.
Ši neužbaigta investicija į 2017 m. atliktų investicijų apimtį neįtraukta.
Iš viso per 2017 m. atlikta investicijų už 1290,652 tūkst. Eur. Atėmus Europos sąjungos
struktūrinių fondų paramą ir vartotojo lėšomis atliktas investicijas, įgyvendintų investicijų suma
sudarė 711,289 tūkst. Eur.
Pagal 2003 m. spalio 16 d. sutartį Nr. 2003-10-16-0181196 .Dėl Druskininkų
savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo" per laikotarpį nuo sutarties pasirašymo į
Druskininkų savivaldybės šilumos ūkį planuota investuoti 4413,52 tūkst. Eur, 0 investuota 7440,5
tūkst. Eur, t.y. planuotos investicijos viršytos 68,6 %.
Investicijos pagal investicijų rūšis pagal pagrindinę 2003 m. spalio 16 d. sutartį
Nr. 2003-10-16-018/196 už 2004-2017 m., tūkst. Eur.
Metai
Katilinės
Silumos
Silumos
Iš viso
2004

tinklai

punktai

Pagal sutartį

144,81

24,62

209,97

379,40

7,53
289,62

20,85
24,62
49,81
28,09
14,0
28,09

174,93
516,97
834,97

2007

Faktiškai
Pagal sutartį
Faktiškai
Pagal sutartį
Faktiškai
Pagal sutartį

2008

Faktiškai
Pagal sutartį

2005
2006

2009
2010
2011
2012
2013

976,02

Faktiškai

29,25
144,81
1128,94

146,55
202,73
117,59
296,86
77,1
702,33
125,41

31,57
114,98

470,63
50,97

Pagal sutartį
Faktiškai
Pagal sutartį
Faktiškai

78,2
691,61
78,2
367,82

59,08
299,76
59,08
74,14

Pagal sutartį
Faktiškai
Pagal sutartį
Faktiškai
Pagal sutartį

78,2

59,08
59,95
59,08
11,58
59,08
127,43

Faktiškai
Biokuro katilas

667,57
434,43
108,1
144,81

78,2
78,2
60,82
1700,1

8,4

9,56

759,38
199,2
875,23
1130,68
647,01
1294,89
137,28
999,77
137,28
441,96
137,28
69,51
137,28
11,58
137,28
188,25
1700,1

2014

Pagal sutartį

78,2

59,08

137,28

2015

Faktiškai
Pagal sutartį

Faktiškai

28,96
78,2
28,2

0,58
59,08
1200,0

29,54
137,28
1228,2

Biokuro katilas

1888,2

1888,2

2016

Pagal sutartį
Faktiškai

2017

Pagal sutartį

78,2
7,9
78,2

59,08
117,9
59,08

137,28
125,8
137,28

1,7

709,6

711,3

1862,26
3128,4
3589,9
3113,41

668,73

Faktiškai

Per 2004-2017 m.

Pagal sutartį
Faktiškai
Biokuro katilai

Iš viso pagal
Sutartį

3776,6

1882,53
535,5

1614,92

1882,53

4413,52
7440,5
3588,3
6610,86

Įvertmus abu biokuru kurenamus vandens šildymo katilus, į Druskirunkų šilumos ūkį
investuota 11,029 mln. Eur. Iš viso nuo nuomos pradžios su ES parama (iš viso gauta 4,895 mln. Eur,
iš jų katilams - 3,417 mln. Eur, tinklams - 1,478 mln. Eur.) investuota 15,924 mln. Eur.
2004 - 2017 m. atliktos investicijos, įvertinus abiejų biokuro katilų investiciją (be

ES struktūrinių fondų paramos), tūkst. Eur.
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VYKDYMAS

1. 2017 metais UAB .Litesko" filialo "Druskininkų šiluma" atliktos investicijos
nagrinėtos Druskininkų savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo sutartimi prisiimtų
įsipareigojimų vykdymo priežiūros komisijoje. Visos investicijos nustatyta tvarka suderintos su
Druskininkų savivaldybės taryba. Pritarta šioms su Savivaldybės taryba suderintoms 2017 m.
atliktoms investicijoms:
1.1. Druskininkų miesto šilumos tinklų nuo ŠK IV -2A iki ŠK 4V -3 bei nuo ŠK 4V-9
iki ŠK 4V-I1 ir nuo ŠK 4V-10 iki Ateities g. 13 rekonstrukcija;
1.2. Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Vasario 16-osios g.5, Druskininkuose,
statyba;
1.3. Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g.66, Druskininkuose, statyba;
1.4. Šilumos tinklų įvado į FA ir S~L namus V. Kudirkos 10 statyba;
1.5. Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas (12 vnt.);
1.6. Ilgalaikio turto įsigijimas ir atnaujinimas (automobilis Renault Master, dulkių
siurblys AL TO, nešiojamas kompiuteris DELL).

2.2017 m. pradėta ir 2018 m. bus baigta įgyvendinti šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį
namą Gardino g. 68, Druskininkuose, statyba.
3. Nepradėta įgyvendinti Tarybos 2017 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. T1-152 bei 2017
m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TI-49 suderintos investicijos:
3.1. Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo
katilą;
3.2. Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g. 41, Druskininkuose, statyba;
3.3. Šilumos tinklų įvado statyba į naujai statomą pastatą Vytauto g. 37, Druskininkuose.
4. Pagal bendrą investicijų dydį UAB .Litesko" filialas "Druskininkų šiluma" Sutartyje
numatytą grafiką vykdo. Per laikotarpį nuo sutarties pasirašymo į Druskininkų savivaldybės šilumos
ūkį planuota investuoti 4413,52 tūkst. Eur, 0 investuota 7440,5 tukst. Eur, t.y. planuotos investicijos
viršytos 68,6 %. Įvertinus biokuru kūrenamų vandens šildymo katilų įrengimo investicijas, į
Druskininkų šilumos ūkį investuota 11029 tūkst. Eur, su ES parama investuota 15924 tūkst. Eur.
5.2003 m. spalio 16 d. sutartimi Nr.0181196 numatyti nuomos mokesčiai mokami laiku
ir nustatytų dydžių.
NUMATOMOS INVESTICIJOS
Numatoma, kad 2018 m. bus tęsiamos ir baigiamos įgyvendinti su savivaldybės taryba
suderintos investicijos:
- Šilumos tinklų įvado į gyvenamąjį namą Gardino g. 68, Druskininkuose, statyba.
- Leipalingio katilinės rekonstrukcija, įrengiant biokuru kūrenamą vandens šildymo
katilą

;"

'

,:; I

I

,.

..,..,..,\ v ,

mme".,

n(l

\r in.

skynus

.j,

.~.:

t

;)

'.r-,

\ ".!.,
"f?

'

\ ',,:

!"I~~~djOS

~

~/.

.0/,"
"'"

-".. ----~
* ./--::/

-

