PRITARTA
Kupiškio rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. TS-127
UAB „KUPIŠKIO VANDENYS“
DIREKTORIAUS 2015 METŲ ATASKAITA
UAB „Kupiškio vandenys“ valdymas ir pagrindiniai rodikliai
UAB „Kupiškio vandenys“ paskirtis – aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir
mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės vandenį vartotojams, surinkti bei valyti nuotekas.
UAB „Kupiškio vandenys“ (toliau – Bendrovė) buvo įregistruota 1990-11-19, registro
Nr.114837. Bendrovės pagrindinė veikla yra geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas.
Įmonės kodas 164702145. Buveinė – Ugniagesių g. 5, Kupiškis.
Bendrovės įstatinis kapitalas 2015 m. gruodžio 31 d. – 3 566 453 Eur. Jis padalintas į
123 151 paprastąją vardinę 28,96 Eur nominalios vertės akciją. Visos akcijos nuosavybės teise
priklauso Kupiškio rajono savivaldybės tarybai.
Bendrovės valdymo organai yra šie: visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus
valdymo organas valdyba ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. Bendrovėje
stebėtojų taryba nesudaryta. UAB „Kupiškio vandenys“ santykiuose su kitais asmenimis Bendrovės
vardu vienvaldiškai veikia Bendrovės vadovas.
Bendrovė teikia paslaugas gyventojams ir įmonėms Kupiškio rajono savivaldybės
teritorijoje. Bendrovė 2015 m. liepos 7 d. gavo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
veiklos licenciją Nr.L7-GVTNT-45. Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 17 d.
sprendimu Nr. TS-397 UAB „Kupiškio vandenys“ paskyrė viešuoju vandens tiekėju ir nuotekų
tvarkytoju. Bendrovės teikiamų pagrindinių paslaugų kainas nustato Kupiškio rajono savivaldybės
taryba. 2015 metais galiojo 2013 m. patvirtintos paslaugų kainos. Kainas 2013 m. gegužės 30 d.
sprendimu Nr. TS-126 patvirtino Kupiškio rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos
geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 11 straipsnio 3 punktu, Geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika ir atsižvelgdama į
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 13 d. nutarimą Nr. O-154
„Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų kainų derinimo“. Naujų paslaugų kainų galiojimas – ketveri metai po Kupiškio
rajono savivaldybės tarybos patvirtinimo.
2015 metais įvyko 9 valdybos posėdžiai. Bendrovės valdyba posėdžiuose svarstė 2014
metų Bendrovės atskaitomybės, 2014 metų pelno (nuostolio) paskirstymo, 2014 metų metinio
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pranešimo, einamųjų metų bendrovės veiklos klausimus. Posėdžiuose svarstomais klausimais
priimti atitinkami sprendimai. 2015 metais pasikeitė penki Bendrovės valdybos nariai.
Bendrovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą ir teisingą pateikimą
auditavo UAB „Audija“. Auditoriaus nuomone, pateiktos metinės finansinės ataskaitos visais
reikšmingais atžvilgiais parodo tikrą ir teisingą Bendrovės 2015 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį
ir jos 2015 m. veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikos verslo apskaitos
standartus.
Bendrovės finansiniai rodikliai:
TURTAS
1. Ilgalaikis turtas
2. Trumpalaikis turtas
2.1. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai, nebaigtos vykdyti
sutartys
2.2. Per vienerius metus gautinos sumos
2.3. Kitas trumpalaikis turtas
2.4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
TURTO, IŠ VISO:
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Kapitalas
2. Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis)
3. Dotacijos ir subsidijos
4. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
4.1. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai
įsipareigojimai
4.2. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai
įsipareigojimai
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

(Eur)
2015 m.
7 904 055
369 721
94 151

2014 m.
4 632 377
1 234 826
577 414

70 448
0
205 122
8 273 776
2015 m.
3 566 453
- 614 075
4 157 194
1 164 204

431 463 *
0
225 949
5 867 203
2014 m.
3 566 699
- 628 050
1 753 030
1 175 524

1 164 204 **

1 175 524

8 273 776

5 867 203

(*) tame skaičiuje išankstiniai apmokėjimai pagal sutartis rangovams vykdantiems investicinius
projektus – 530 216 Eur,
(**) tame skaičiuje Kupiškio rajono savivaldybės turtinis įnašas 878 900 Eur.
Ilgalaikis turtas padidėjo, kadangi bendrovė 2015 metais įvykdė 2 investicinius
projektus. Pirmasis

projektas – „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra

Kupiškio rajone (Noriūnuose, Subačiuje)“. Projekto vertė – 3 749 080 Eur. Antrasis projektas –
„Kupiškio miesto vandens gerinimo įrenginių nauja statyba“. Projekto vertė – 692 522 Eur.
Projektams vykdyti bendrovė gavo 4 197 523 Eur dotaciją. Bendrovė prie projektų vykdymo
prisidėjo 247 079 Eur. 2015 metais Kupiškio rajono savivaldybė perdavė bendrovei turto rinkos
verte už 878 900 Eur. Perduotas turtas yra Adomynės ir Palėvenėlės kaimuose.
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Bendrovės veiklos rezultatai:

(Eur)

Straipsniai

2015 m.

2014 m.

1. Pardavimo pajamos
2. Pardavimo savikaina
3. Veiklos sąnaudos
4. Tipinės veiklos pelnas (nuostolis)
5. Kitos veiklos rezultatas
6. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas
7. Pelno mokestis
8. Grynasis pelnas (nuostolis)

753 974
564 443
148 548
40 983
7
634
2041
39 583

755 335
538 981
135 196
81 158
-11
191
3879
77 459

Bendrovė 2015 metais teikė ne tik geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas, bet ir su šia veikla susijusias paslaugas – specialios paskirties transporto ir mechanizmų
nuomą, vandens bokštų ploto nuomą, vandentiekio ir nuotekų įvadų pajungimo–atjungimo ir jų
remonto paslaugas.
Bendrovės pajamos:
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos

(Eur)
Praėję finansiniai metai

Finansiniai metai

711 904

Geriamo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas

701 171

Kiti darbai ir paslaugos

52 803

43 431

753 974

755 335

Iš viso:

Bendrovės sąnaudos:

(Eur)

Paslaugų ir prekių pardavimo sąnaudos

Finansiniai metai

Praėję finansiniai metai

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymas

688 731

664 286

Kiti darbai ir paslaugos

24 260

9 891

712 991

674 177

Iš viso:
Bendrovės veiklos rezultatai pagal veiklas:

(Eur)

Bendrovės veiklos rezultatas

2015 m.

2014 m.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo rezultatas

12 440

47 617

Kitų darbų ir paslaugų teikimo rezultatas

28 543

33 540

Palyginti su 2014 metais, 2015 metais padidėjo nusidėvėjimo sąnaudos 18 385 Eur.
Nusidėvėjimo sąnaudos per lyginamą laikotarpį išaugo dėl įsigyto turto per 2015 metus. Vandens
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ūkio nusidėvėjimo sąnaudos išaugo dėl iš savivaldybės perimto eksploatuoti turto, esančio
Palėvenėlėje ir Adomynėje, pradėtų eksploatuoti naujų objektų Kupiškyje, Subačiuje ir Noriūnuose,
naujų objektų Kupiškyje, Noriūnuose ir Subačiuje. Nusidėvėjimo sąnaudas didina ir keičiamų
geriamojo vandens skaitiklių vertė.
Bendrovės patirtos sąnaudos pajamoms uždirbti:
Bendrovės sąnaudų struktūra 2015 m.

Pirkta elektros
energija
11%

Pirktos paslaugos
10%
Mokesčiai
2%

Valst.soc.draudimas
11%

Turto nusidevėjimas
14%
Sunaudotos atsargos
8%
Kuro sąnaudos
5%

Darbo užmokestis
38%

Bendrovės veiklos pelningumas priklauso nuo suteiktų paslaugų kiekio. Per 2015 metus
bendrovė pardavė 93 proc. planuoto geriamojo vandens kiekio ir surinko 92 proc. planuoto,
skaičiuojant paslaugų tarifą, nuotekų kiekio.
2015 metų pabaigoje Bendrovėje dirbo 34 darbuotojai: administracijoje – 5
darbuotojai, vandens ūkio pardavimų tarnyboje – 3, vandens ūkyje – 20, vandens ūkį
aptarnaujančiuose padaliniuose – 6. Bendrovėje dirba 7 moterys ir 27 vyrai.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais (bruto) – 654,00.
UAB „Kupiškio vandenys“ teikiamos paslaugos ir jų vartotojai
2015 metais užbaigus įgyvendinti ES Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos
vyriausybės biudžeto ir Bendrovės lėšomis finansuojamą projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros plėtra Kupiškio rajone“ naujai buvo paklota 928 m vandentiekio tinklų
Noriūnų kaime ir 3111 m Subačiaus mieste bei 1183 m buitinių nuotekų tinklų Noriūnų kaime ir
3812 m Subačiaus mieste, naujai įrengtos 4 buitinių nuotekų siurblinės, naujai pastatytos 2 nuotekų
valyklos Noriūnuose ir Subačiuje, kurių vienos našumas siekia 200 kub. m nuotekų per parą.
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Vandens tiekimo sektoriuje 2015 metais Bendrovė eksploatavo 13 vandenviečių,
kuriose iš 18 veikiančių artezinių gręžinių buvo išgauta 391,0 tūkst. kub. m vandens. Visose
vandenvietėse yra įrengti vandens gerinimo įrenginiai, kurių bendras metinis pajėgumas siekia 2
216,0 tūkst. kub. m ir kurie užtikrina, kad Kupiškio m., Subačiaus m., Alizavos mstl., Skapiškio
mstl., Šimonių mstl., Adomynės k., Aukštupėnų k., Byčių k., Juodpėnų k., Laičių k., Naivių k.,
Noriūnų k., Palėvenėlės k., Pyragių k., Rudilių k., Valakų k. ir Virbališkių k. vandens vartotojams
būtų tiekiamas išvalytas ir Lietuvos higienos normas HN 24:2003 reikalavimus atitinkantis
geriamas vanduo. Tokio išvalyto vandens 2015 metais vartotojams pateikta 370,0 tūkst. kub. m.
Taip pat Bendrovė prižiūrėjo ir eksploatavo:
- 89,4 km šiuo metu turimų vandentiekio tinklų;
- 3 švaraus vandens rezervuarus (2x1200 m³ Kupiškyje ir 10 m³ Subačiuje);
- 2 antro pakėlimo siurblines Kupiškio ir Subačiaus vandenvietėse;
- vieną trečio pakėlimo siurblinę Šepetoje;
- 90 priešgaisrinių hidrantų.
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovės eksploatuojamuose vandentiekio tinkluose
likviduoti 49 gedimai ir avarijos.
Buitinių nuotekų šalinimo ir tvarkymo sektoriuje Bendrovė 2015 metais prižiūrėjo ir
eksploatavo 11 buitinių nuotekų surinkimo ir valymo sistemas, esančias Kupiškio m., Subačiaus m.,
Alizavos mstl., Salamiesčio mstl., Šimonių mstl., Adomynės k., Juodpėnų k., Noriūnų k.,
Palėvenėlės k., Rudilių k. ir Šepetos k. Minėtose nuotekų šalinimo sistemose Bendrovė
eksploatuoja:
- 8 biologinio su mechaniniu valymu nuotekų valyklas;
- 2 denitrifikacijos su biologiniu ir mechaniniu valymu Kupiškio ir Noriūnų nuotekų
valyklas;
- Šepetos filtracijos laukus (3 ha);
- dumblo apdorojimo įrenginius, kurių metinis pajėgumas 131,4 tūkst. kub. m per
metus;
- 68,7 km buitinių nuotekų tinklų;
- 24 nuotekų perpumpavimo siurblines su jose įrengtais 42 nuotekų siurbliais.
Per 2015 metus į Bendrovės eksploatuojamas nuotekų valyklas buvo surinkta ir išvalyta
541,8 tūkst. kub. m nuotekų, tame tarpe apie 1,0 tūkst. kub. m nuotekų surinkta asenizacine mašina
iš gyventojų. 2015 metais dumblo apdorojimo įrenginiuose apdorota 7,9 tūkst. kub. m dumblo, kurį
nusausinus gauta 1,1 tūkst. t sausų medžiagų, kurios pateiktos ūkininkams žemių tręšimui. Per 2015
metus nuotekų tinkluose pašalinti 134 tinklų sutrikimai ir avarijos.
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2015 metais Bendrovės teikiamomis paslaugomis Kupiškio rajono savivaldybėje
naudojosi 4954 vartotojai (10403 gyventojai) ir 209 abonentai, kaimo vietovėse 1097 vartotojai
(2304 gyventojai).
2015 metais Bendrovė realizavo 289,9 tūkst. kub. m geriamojo vandens, t. sk.
daugiabučių namų gyventojams – 84,7 tūkst. kub. m, individualių namų gyventojams – 92,7 tūkst.
kub. m, abonentams – 112,5 tūkst. kub. m. Atitinkamai parduota nuotekų tvarkymo paslaugų
daugiabučių namų gyventojams – 84,4 tūkst. kub. m, individualių namų gyventojams – 47,3 tūkst.
kub. m, abonentams – 124 tūkst. kub. m. 2015 m. Bendrovės pardavimai, palyginti su 2014 metais,
sumažėjo 3972 kub. m. Kupiškio mieste vartotojai geriamojo vandens tiekimo suvartojimą
sumažino 1,2 tūkst. kub. m, nuotekų tvarkymo paslaugas – 1,4 tūkst. kub. m. Per 2015 metus dėl
vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtros naujai prisijungė 174 paslaugų vartotojai.
UAB „Kupiškio vandenys“ investicijos, vykdomi ir planuojami projektai
Bendrovė savo lėšas investicijoms planuoja vadovaudamasi 2012 metais Kupiškio
rajono savivaldybės tarybos patvirtintu UAB „Kupiškio vandenys“ 2012–2016 metų veiklos ir
plėtros darbų planu. Pagal šį planą per 2015 metus atlikti šie darbai:
- įgyvendinus ES fondų lėšomis finansuojamą projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-012
„Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kupiškio rajone (Subačiuje,
Noriūnuose)“ pradėti eksploatuoti nauji buitinių nuotekų valymo įrenginiai su naujais vandentiekio
(4,04 km) ir buitinių nuotekų (4,99 km) tinklais;
- įgyvendinus projektą Nr. VP3-3.1-AM-01-V-05-038 „Kupiškio miesto vandens
gerinimo įrenginių nauja statyba“ pradėti eksploatuoti nauji 100 m³/h našumo vandens gerinimo
įrenginiai;
- bendrovės vardu įregistruoti Adomynės ir Palėvenėlės kaimuose esantys
vandentvarkos objektai su žemės nuosavybe;
- parengtas Aukštaičių g., Kupiškio mieste vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų
techninis darbo projektas, kuriame numatyta pakloti 490 m vandentiekio ir 353 m buitinių nuotekų
tinklų. Taip pat pradėti šių tinklų klojimo darbai. Jau paklota 238 m vandentiekio ir 168 m nuotekų
tinklų;
- Vytauto g., Kupiškio mieste renovuota 125 m ilgio (DN 250) nuotekų vamzdyno
atkarpa;
- išvežtas perteklinis dumblas iš Palėvenėlės, Alizavos ir Šimonių nuotekų valyklų.
2015 metais Bendrovė pagal 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos

priemonę Nr.05.3.2-APVA-R-014 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ pradėjo vykdyti projektą „Geriamojo vandens
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tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Šimonių mstl., Kupiškio r.“ 2015 m. parengtas
vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų Šimonių mstl. statybos techninis projektas, kuriame
numatoma naujai pakloti 1,83 km vandentiekio ir 8,21 km buitinių nuotekų tinklų su 4 nuotekų
siurblinėmis. Taip pat parengti projektiniai pasiūlymai nuotekų valyklos statybai.
Bendras šių projektų tikslas yra modernizuoti ir išplėsti vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūrą Kupiškio rajone pagal nustatytuosius paslaugų kokybės, aplinkosaugos ir
sveikatos apsaugos reikalavimus.

Direktorius

Albertas Audickas

