Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio vanduo“
Bendrovės kodas 171265176, Gedimino g. 50, Radviliškis

METINIS PRANEŠIMAS
2014 m.
UAB “Radviliškio vanduo” reorganizuota iš valstybinės vandens tiekimo įmonės.
Valstybinė vandens tiekimo įmonė buvo įregistruota 1991-11- 04. Steigėjas – Radviliškio rajono
savivaldybės taryba. Specialios paskirties UAB „Radviliškio vanduo” įsteigta 1995-06-06 LR
įstatymų nustatyta tvarka, reorganizavus valstybinę vandens tiekimo įmonę. Specialios paskirties
statusas panaikintas 2002-11-10 visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovaujantis 2002-09-26
Radviliškio rajono savivaldybės sprendimu “Dėl specialios paskirties uždarųjų akcinių bendrovių
statuso panaikinimo”. UAB “Radviliškio vanduo” įregistruota 2002 m. lapkričio 26 d. valstybės
įmonėje Registrų centras, rejestro Nr. 047737, į/k 171265176, buveinė – Radviliškis, Gedimino g.
50.
UAB “Radviliškio vanduo” tiekia geriamąjį vandenį, surenka ir išvalo nuotekas, atlieka
įvairias paslaugas (lietaus vandens monitoringas įmonėms pagal sutartis, transporto nuoma,
remonto darbai ir kt.), prižiūri lietaus kanalizaciją Radviliškio mieste. Bendrovės pagrindiniai
tikslai ir uždaviniai – užtikrinti gyventojams kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
paslaugas, plėsti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, užtikrinti saugos ir kokybės
reikalavimus, apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.
Įmonė eksploatuoja 24 vandenvietes, 15 vandens gerinimo įrenginių, 218,6 km
vandentiekio tinklų. Geriamas vanduo tiekiamas 23169 gyventojams.
Nuotekos valomos 13-oje nuotekų valyklų, eksploatuojamos 53 nuotekų
perpumpavimo stotys ir 174,6 km nuotekų tinklų. Prie centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemų yra
prisijungę 21472 gyventojai.
Bendrovė vykdo projektą VP3-3.1-AM-01-V-02-101 – „Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Radviliškio rajone (Karčemose, Linkaičiuose,
Radviliškyje, Kutiškiuose, Šniūraičiuose, Šaukote, Alksniupiuose, Sidabrave, Šiaulėnuose,
Raudondvaryje, Pakiršinyje, Gražioniuose, Aukštelkuose)“.
Vykdant šį projektą 2014 m. baigtos 2 projekto sutartys su bendrovėmis KRS ir
Požeminės linijos, atlikta darbų už 24 166 tūkst. Lt. Prijungiant prie Radviliškio miesto tinklų
Linkaičių gyvenvietės tinklus paklota 3,8 km vandentiekio ir 2,6 km nuotekų tinklų, prijungiant
Kutiškių gyvenvietės tinklus – 1,5 km vandentiekio ir 2,4 km nuotekų tinklų. Aukštelkų tinklų
sujungimui su K. Gražionių tinklais nutiesta 2,5 km vandentiekio ir 3,0 km nuotekų tinklų. Vykdant
vandentvarkos infrastruktūros plėtrą Karčemų gyvenvietėje nutiesta 3,7 km vandentiekio ir 3,9
nuotekų tinklų, Kutiškių gyvenvietėje – 1,9 km vandentiekio ir 3 km nuotekų tinklų, renovuota 0,5
km nuotekų tinklų, Pakiršinio gyvenvietėje – 0,8 km vandentiekio tinklų, 2,1 km nuotekų tinklų,
Šaukoto gyvenvietėje – 0,9 km vandentiekio ir 6,0 km nuotekų tinklų, Šiaulėnuose – 2,0 km
vandentiekio ir 3,6 km nuotekų tinklų, Šniūraičiuose – 4,0 km vandentiekio ir 3,9 km nuotekų
tinklų, Raudondvaryje – 0,9 km vandentiekio ir 1,8 km nuotekų tinklų, Radviliškio mieste – 0,7 km
vandentiekio ir 1,4 km nuotekų tinklų, Sidabrave – 3,3 km nuotekų tinklų, Alksniupiuose – 2,0 km
nuotekų tinklų. Pastatyta Šniūraičių nuotekų valykla, rekonstruotos Šiaulėnų, Šaukoto, Kalno
Gražionių, Alksniupių nuotekų valyklos.
Radviliškio miesto paviršinio vandens nuotekų tinklų plėtrai ir eksploatacijai iš
Radviliškio rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos buvo skirta 80
tūkst. Lt, iš Savivaldybės biudžeto – 62 tūkst. Lt, iš viso 142,0 tūkst. Lt. Panaudota 141,815 tūkst.
Lt lėšų - atlikti lietaus nuotekų tinklų, šulinėlių, trapų valymo darbai Vilniaus, Kaštonų, Maironio,
Ligoninės, Purienų, Laisvės alėjos, Povyliaus, Alytaus, Vingėliškio, Jaunystės gatvėse; išvalyti ir

nušienauti Radviliškio m. lietaus nuotekų valymo įrenginiai; suremontuoti lietaus surinkimo
šulinėliai ir tinklai Kaštonų, Laisvės alėjos, Kudirkos, Naujosios, Vaižganto, Maironio, Povyliaus,
Jaunystės gatvėse; įrengtos lietaus nuotekų linijos Eibariškių, Povyliaus, Vaižganto, Žemaitės,
Šermukšnių, Vilniaus, Valančiaus, Vingėliškio, Giraitės, Kovo 11-ios, Alytaus g. gatvėse; sutvarkyti
lietaus nuotekų tinklai Naujojoje g. prie planuojamų renovuoti namų.
Papušynio gyvenvietės vandens gerinimo įrenginių statybai iš Radviliškio rajono
savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos buvo skirta 100,0 tūkst. Lt.
Radviliškio rajono savivaldybės Radviliškio ir Šeduvos miestų bei kaimiškųjų
gyvenviečių vandentvarkos infrastruktūros plėtrai iš Savivaldybės biudžeto lėšų skirta 480,0 tūkst.
Lt lėšų. Panaudotos visos Savivaldybės biudžeto lėšos – Radviliškio mieste įrengti vandentiekio ir
buitinių nuotekų tinklai Karklų, Dariaus ir Girėno, Kalinausko, Trumposios, Kalnelio, Vandens,
Gilių, Šviesos, Sakalausko, Jaramino, Turgaus, Vingėliško gatvėse – 1262 metrų nuotekų tinklų,
2016 metrų vandentiekio tinklų. Šeduvoje Vytauto ir Vilniaus gatvėse nutiesta 152 metrai
vandentiekio ir 276 m nuotekų tinklų. Kutiškių gyvenvietės Alyvų g. nutiesta 33 m nuotekų tinklų.
Dalis šių lėšų panaudota geodezinėms išpildomosioms nuotraukoms.
2014 m. lėšų paskirstymas pagal šaltinius, tūkst. Lt:
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Reikšmingų rizikų ir neapibrėžtumų nebuvo.
Palyginsime 2014 m. ir 2013 m. gamybinius-ekonominius rodiklius.
PAGRINDINĖS VEIKLOS RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas

Metai
2014 m.

2013 m.

+ augimas, mažėjimas

Augim
o%

Mažėji
mo %
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1
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Vandens išgavimas, m³
Vandens pardavimas, m³
Netektis, m³
Netektis, %
Nuotekos pagal apskaitą, m³
Realizuota nuotekų,m³
Infiltracija, m³
Infiltracija, %
Gauta pajamų, iš viso: (Lt)
Iš jų: vandens tiekimo
nuotekų tvarkymo
nuotekų vežimo mob tr priemonėmis
iš viso vandens ir nuotekų
pardavimo
kitos veiklos

810 637
626 639
183 998
22,7
1 138 612
491 518
647 094
56,8
4 885 066
1 805 592
2 098 531
152 002
4 056 125
429 222
399 628

803 493
608 935
194 558
24,2
1 204 869
476 488
728 381
60,5
4 669 957
1 749 182
2 014 939
162 564
3 926 685
418 765
324 399

+7 144
+17 704
-10 560
-1,5
-66 257
+15 030
-81 287
-3,7
+215 109
+56 410
+83 592
-10 562
+129 440
+10 457
+75 229

0,9
2,9
5,4
-5,5
3,2

4,6
3,2
4,1
6,5
3,3
2,5
23,2

1

2

3

4

finansinės investicinės veiklos
Sąnaudos, iš viso: (Lt)
Iš jų: vandens tiekimo
nuotekų tvarkymo
nuotekų vežimo mob tr priemonėmis
iš viso vandens ir nuotekų
pardavimo
kita veiklos
finansinės investicinės veiklos

91
4 707 698
1 758 259
2 135 565
127 262
4 021 086
356 980
311 648
17 984
+177 368
+47 333
-37 034
+24 740
+35 039
72 242
87 980
-17 893
2,81

108
4 646 762
1 785 116
2 151 572
108 576
4 045264
398 553
178 129
24 816
+23 195
-35 934
-136 633
+53 988
-118 579
+20 212
+ 146 270
-24 708
2,94

-17
+60 936
-26 857
-16 007
+18 686
-24 178
-41 573
+133 519
-6 832
+154 173
+83 267
+99 599
-29 248
+153 618
+52 030
-58 290
+6 815
-0,13

4,58

4,76

-0,18

Nuostolis(-), pelnas (+) iš viso: (Lt)

Iš jų: vandens tiekimo
nuotekų tvarkymo
nuotekų vežimo mob tr priemonėmis
iš viso vandens ir nuotekų
pardavimo
kitos veiklos
finansinės investicinės veiklos
Šalto vandens 1m³ vid. pardavimo
savikaina, Lt
Nuotekų tvarkymo 1m³ vid. pardavimo
savikaina, Lt

5

6

15,7
1,3
1,5
0,75
17,2
0,6
10,4
75,0
27,5

Skaičiuojant vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainas, veiklos sąnaudos paskirstomos
pagrindinėms veikloms, todėl 2014 m. 709217 Lt veiklos (administracinės) sąnaudos paskirstytos
taip – vandens tiekimo veiklai – 303188 Lt, nuotekų tvarkymo veiklai – 368341 Lt, paslaugoms –
37688 Lt.
Pagrindinė bendrovės veikla yra šalto vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas. Iš šios veiklos
bendrovė uždirbo virš 80% visų pajamų.
Bendrovės pajamos išaugo 4,6 % - 2014 m. pajamos – 4 885,1 tūkst. Lt, 2013 m.
pajamos 4 670,0 tūkst. Lt. Pajamų augimą lėmė išaugę pardavimai, padidėjus vartotojų skaičiui.
Vandens pardavimai išaugo 2,9 % - nuo 608,9 tūkst. m3 2013 m. iki 626,6 tūkst. m3 2014 m.
Pajamos už vandens tiekimo paslaugą išaugo nuo 1 749,2 tūkst. Lt iki 1 805,6 tūkst. Lt , t.y. 3,2 %.
Vandens netektis 2014 m. - 22,7 % , 2013 m. - 24,2 % .
Pajamos už nuotekų tvarkymo paslaugą išaugo nuo 2 014,9 tūkst. Lt iki 2 098,5 tūkst. Lt,
t.y. 83,6 tūkst. Lt. Nuotekų infiltracija 2014 m. - 56,8 % , 2013 m. - 60,5 %. Aukštas gruntinio
vandens lygis bei sudėtingos meteorologinės sąlygos įtakoja didelę nuotekų infiltraciją.
Bendrovės sąnaudos išaugo 1,3 % - 2014 m. sąnaudos – 4 707,7 tūkst. Lt, 2013 m.
sąnaudos – 4 646,8 tūkst. Lt.
Savikainos sudėtis : darbo užmokestis ir atskaitymai soc. draudimui - 50,7 %;
nusidėvėjimo sąnaudos – 14,8 %, žaliavos, medžiagos – 8,7 %; elektros energija – 13,3 %; kitos –
12,7 %.
Sąnaudų augimo priežastys :
- IMT nusidėvėjimo sąnaudų augimas - dėl naujo turto įvedimo į eksploataciją.
- Darbo apmokėjimo ir su juo susijusių sąnaudų augimas - sąnaudų didėjimo
priežastis – minimalaus mėnesinio atlyginimo didinimas. Siekiant išlaikyti atlyginimo pagal darbų
sudėtingumą diferenciaciją, padidintas mėnesinis atlyginimas kiekvienam darbuotojui vidutiniškai
po 35 Lt. Ilgalaikiams įmonės darbuotojams priskaičiuota išeitinių pašalpų 38,1 tūkst Lt ir 11,8
tūkst. Lt socialinio draudimo sąnaudų.
- IMT nurašymas – baigiant vykdyti ES finansuojamus projektus, per 2014 m.
nurašyta turto už 103,4 tūkst. Lt.
Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą - 177 368 Lt, pelno mokestis – 7204 Lt,

grynasis pelnas - 170 164 Lt.
Bendrovėje taikomos 2012 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. O3-392 VKEKK
suderintos ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. T-407
nustatytos kainas, kurios galioja nuo 2013m. vasario 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d.
Aplinkos apsaugos programa yra vykdoma, vadovaujantis taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimu, išduotu LR aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos
apsaugos departamento.
Geriamojo vandens kokybė tikrinama, atliekant nuolatinę ir periodinę priežiūrą pagal
higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Kontrolės
dažnumas bei mėginių ėmimo vietos yra suderintos su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.
Pagal mikrobinių ir toksinių rodiklių tyrimų rezultatus nustatyta, kad visų
vandenviečių tarša neviršijo leistinų normų. Kaimų vandenvietėse, neturinčiose vandens gerinimo
įrenginių, kai kurie indikatoriniai rodikliai (geležies, mangano, amonio, savito elektrinio laidžio ir
kt.) viršija leistiną normą, tačiau indikatorinio rodiklio didesnės nei specifikuotos vertės tiesioginio
poveikio sveikatai neturi.
2014 m. vidutinis darbuotojų skaičius bendrovėje 76 žm., 2013 m. - 77 žm. Vidutinis
mėnesinis vieno darbuotojo bruto darbo užmokestis 2013 m. - 1996 Lt, 2014 m.-2041 Lt, t. y.
išaugo 2,3 %.
2014-01-31 įstatinis pasirašytasis kapitalas sudaro 9 739 400 Lt (97394 akcijų ir 21
akcijų priedas).
Įstatinis įmonės kapitalas 2014-12-31 sudarė 9 739 400 Lt. Paprastųjų vardinių akcijų
skaičius 97394 vnt ir 21 akcijų priedas. Nominali akcijos vertė 100 Lt. Visų akcijų savininkas –
Radviliškio rajono savivaldybė.
Vykdant projektą VP3-3.1-AM-01-V-02-101 iš sutaupytų lėšų tęsiamos rangos darbų
sutartys:
- „Radviliškio miesto Vaisių, Lizdeikos ir Turgaus gatvių vandentiekio ir nuotekų tinklų
plėtra“ bei „Radviliškio miesto teritorijos tarp Puškino ir Gražinos gatvių vandentiekio ir nuotekų
tinklų išplėtimas, I etapas“ su uždarąja akcine bendrove „Šiaulių plentas“. 2014 m. atlikta darbų už
1 946,8 tūkst. Lt. Sutartį numatoma baigti 2015 m. I ketv.
- „Alksniupių, Raudondvario, Šniūraičių kaimų, Sidabravo miestelio ir Radviliškio
miesto vandens ir nuotekų tinklų plėtros papildomi darbai“ už su uždarąja akcine bendrove
„Šiaulių ryšių objektų statyba“ bei uždarąja akcine bendrove „Šiaulių dujotiekio statyba“, kurios
veikia jungtinės veiklos sutarties pagrindu. 2014 m. atlikta darbų už 1 517,7 tūkst. Lt. Sutartį
numatoma baigti 2015 m. I ketv.
- „Radviliškio miesto vandens gerinimo įrenginių rekonstrukcijos sutartis“ su uždarąja
akcine bendrove „Eigesa“ bei „Administravimo ir techninės priežiūros paslaugų sutartis“ su
uždarąja akcine bendrove „Generalis“. Darbų vertė – 4 982,0 tūkst. Lt. Per 2014 m. atlikta darbų už
426,8 tūkst. Lt. Sutarties įvykdymo pabaiga – 2015 m. IV ketv.
2015 m. iš sutaupytų 914,2 tūkst. Lt numatoma atlikti Radviliškio m. vandentiekio ir
nuotekų tinklų plėtros II etapą. Iš papildomo 2 377,8 tūkst. Lt finansavimo bus atliekamas
Radviliškio m. teritorijos tarp Puškino ir Gražinos gatvių vandentiekio ir nuotekų tinklų išplėtimo II
etapas. Šie darbai bus baigti 2015 m. IV ketv.
Įgyvendinus šį projektą, bus užtikrintas tinkamas nuotekų tvarkymas, ženkliai sumažės
aplinkinių vandens telkinių tarša, bus apsaugota aplinka nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio.
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