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l. Objektyvi imonës baklès, veiklos vykdymo ir plètros øpívølga, pagrindiniry rizikos
rüiít¡ Ír neapibrëítumry, su kuriais imonè susiduria, apibñdinimas

UZdaroji akcine bendrovö ,,Giraitès vandenys" yra Kauno rajono savivaldybes

kontroliuojama imone, imones steigeja ir visq akcijq savininke - Kauno rajono savivaldybe.

UAB ,,Giraites vandenys" (toliau Bendrove) vykdo veikl4 nuo 1992 m. Ataskaitinis laikotarpis,

uZ kuri parengtas metinis prane5imas - 2020 m. Bendroves finansiniai metai sutampa su

kalendoriniais.

Bendrovés adresas: Topoliq g. 5, Giraites k., Uùliedùiq sen., Kauno rajono

savivaldybê.

UAB ,,Giraites vandenys" veiklos ruSys: geriamojo vandens tiekimas ir nuotekq

tvarkymas (Valstybines kainq ir energetikos kontroles komisijos 2015-05-28 nutarimu Nr. 03-

339 ir 2016-06-21 nutarimu Nr. 03-189 i5duota Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq

tvarkymo veiklos licencija Nr. L7-GVTNT-21); nuotekq i5veZimas asenizacinèmis transporto

priemonémis; pavir5iniq (lietaus) nuotekq tvarkymas.

Gyventojams ir organizacijoms geriamasis vanduo tiekiamas i5 71 vandenvietes,

eksploatuojami ir priZiürimi 143 arteziniai grçùiniai, 45 geriamojo vandens gerinimo stotys,

27 nuotekq valymo irenginiai ir 111 nuotekq siurbliniq.

Pavir5iniq nuotekq tvarþmas - veikla, kuri4 dalinai hnansuoja Kauno rajono

savivaldybe. 2020 m. sudarytos 49 pavir5iniq nuotekq tvarkymo sutartys.

UAB ,,Giraités vandenys" 2020 m. gruodZio 31 d. istatinis kapitalas

9 634 732,64 Eur. Per ataskaitini laikotarpi istatinis kapitalas nebuvo didintas.

Visos akcijos priklauso Kauno rajono savivaldybei. Savivaldybes akcijq skaiðius -
33 223 216 akcijq, vienos akcijos nominali verte - 0,29 Eur.

Per ataskaitini laikotarpi savq akcijq nebuvo isigyta.

Apmokejimas uZ savas akcijas, isigyjant jas uZ uZmokesti, nebuvo vykdomas.

Paskutine bendrovés istatr¿ redakcija 2019 m. gruodZio 30 d. iregistruota Juridiniq

asmenq registre.
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Praèjusiq finansiniq metq pabaigoje bendroveje dirbo 90 darbuotojq, ataskaitiniq metq

pabaigoje - 86 darbuotojai.

UAB ,,Giraites vandenys" 2020 finansinius metus baigè, kaip ir buvo planuota,

stabilios finansines bukles. Skolq biudZetui, valstybinio socialinio draudimo fondui, energijos

tiekejams neturi.

Ataskaitiniais metais vartotojai pateike 109 paklausimus ir skundus del geriamojo

vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo paslaugq teikimo, 2019 m. buvo pateikti 44 paklausimai.

I visus nusiskundimus nedelsiant sureaguota ir atsakyta.

Vykdant ilgametç geriamojo vandens kokybes gerinimo program4 99 procentai

tiekiamo geriamojo vandens atitinka Lietuvos higienos norrnos HN 24:2003 reikalavimus (HN

24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir kokybes reikalavimai" patvirtinta LR Sveikatos

apsaugos ministro 2003-07-23 isakymu Nr. V-455). Kiekvienais metais vis daugiau gyventojq

aprupinama geriamuoju vandeniu, atitinkanõiu kokybés reikalavimus. Bendroves tiekiamas

geriamasis vanduo valomas 45 vandens gerinimo stotyse.

2020 m. gyventojams ir imonems, istaigoms ir kitiems juridiniams asmenims parduota

1186,8 tukst. m3 geriamojo vandens, tai yra 53,2 tukst. m3 ç4,7 
o/o) daugiau, negu 2019 m.

(1133,6 tukst. m3). Surinkta nuotekr¿ i5 visq paslaugos vartotojq 895,60 tükst. m3, tai yra

30,3 tukst. m3 13,5 
o/o) daugiau. negu 2019 m. (865,3 tükst. m3).

Geriamojo vandens pardavimai ir nuotekq tvarkymo apimtys 2020 m. padidejo del

naujq abonentq prisijungimo. Vykdant ES le5omis vandens ir nuotekq tinklq pletrq bei

gyventojams statant naujus individualius namus ir jungiantis prie bendrovès veikianðios

infrastrukturos 2020 m. geriamojo vandens ir nuotekq tvarkymo paslaugq abonentq skaiðius

padidejo 303.

Bendrove 2020 m. gavo 2 489 049 Eur pajamq. Pajamos 2020 m., palyginti su 2019 m.

(2 059 794 Eur), padidejo 429 255 Eur. Pajamq didejim4 leme pardavimq apimðiq didejimas

(didejant abonentq skaiðiui ir gerejant paslaugq kokybei). Vykdant ilgametg geriamojo vandens

kokybes gerinimo program4 kasmet patiekiama vis daugiau geriamojo vandens, atitinkanðio

nustatyt4 higienos nonn4 @N 24:2003).2020 m. pasiekeme, kad 99 proc. tiekiamo geriamojo

vandens atitinka nustatyt4 higienos norrnq.

ISgautas bei patiektas vartotojams didesnis geriamojo vandens kiekis, daugiau surinktq

bei i5valytq nuotekq s4lygojo ir didesnes s4naudas. 2020 m. Bendrovès sqnaudos didejo ir del

infrastrukturos plêtros bei investiciniq proj ektq igyvendinimo.

Ataskaitiniais metais buvo daug dirbama, igyvendinant ES Sanglaudos fondo le5omis

r,ykdytq ir uZbaigtq Nemuno auk5tupio investiciniq projektq stebêsenos (Bendroves
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lsipareigoiímas del gyventojt¿ prisijungímo prie naujai sukurtos infrastrukturoy' rodiklius -
prie paklotq vandentiekio ir nuotekq tinklq buvo prijungiami gyventojai ir organizacijos.

fvykdytq projektq gyventojq prisijungimo prie naujai irengtq vandentiekio ir nuotekq

tinklq rezultatai 2020 m. gruodZio 31 d. pateikiami 1 lentelöje.

I lentelê. frykdytq projektq stebèsenos rodikliai

Siektinus prisijungimo rodiklius planuojame pasiekti 202T m.

2020 m. toliau buvo vykdomas projektas ,,Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo

infrastruktüros atnaujinimas ir plêtra Kauno rajone (2014-2020 m. I etapas)6' Darbai

buvo rykdomi Kulautuvoje, Ramuöiuose ir Piliuonoje. Atliktq darbq apimtys pateikiamos

2 lenteleje.

2 lentelé. Informacija apie vykdomo projekto 2020 m. atliktq darbq apimtis

Projekto pavadinimas

Prijungtq prie sistemq gyventojq skaiõius,
2020-12-31

lvykdymas,
þroc

Planas Faktas

Vanduo Nuotekos Vanduo Nuotekos Vanduo Nuotekos
Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo
infrastrukturos renovavimas ir plêtra
Kauno rajone (EZerelyje, Neveronyse,
Slienavoje)

475 508 107

Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo
infrastruktüros renovavimas ir plètra
Kauno rajone (Karmêlavoje ir
Ramuðiuose, Neveronyse,
Raudondvaryìe. Vilkiioie. Slienavoie)

l74t 3606 I s39 3700 88 r03

Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo
infrastrukturos renovavimas ir pletra
Kauno rajone ( ZapyÉkyje,
KluoniSkiuose, Dievogaloje,
Kaðergineje, Karmélavoj e ir
Ramuðiuose, Raudondvaryie)

tt94 262t I 150 2378 96 91

Priemoniq (veiklq) pavadinimas
Vandentiekio tinklai Buitiniq nuotekq tinklai

lrengta ar rekonstruota

tinklq, m
[rengta tinklq, m

Kulautuvos vandens tiekimo ir nuotekq surinkimo

tinklq statyba

1774,06 1852,44

Ramuðiq vandens tiekimo ir nuotekq surinkimo

tinklq statyba

3500,34 5159,15

Nuotekq tinklq statyba (l etapas) ir nuotekq

valymo irenginiq statyba Piliuonoje

143,08

Nuotekr¿ tinklq statyba Piliuonoje II etapas 68 9 I

I5 viso: 5274,40 7224,18
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2020 m. baigti Kulautuvos, Ramuðiq vandens tiekimo ir nuotekq surinkimo tinklq

statybos darbai, Piliuonos nuotekq tinklq ir nuotekq valyklos statybos darbai. Likusias projekto

veiklas (Kulautuvos nuotekq valyklos rekonstrukcij4 ir tinklq inventorizacij4) planuojama

baigti 2021m.

Prisijungimo prie naujai irengtq vandentiekio ir nuotekq tinklq rezultatai 2020 m.

gruodZio 3l d. pateikiami 3lentelêje.

3 lentelê. Vykdomo projekto stebésenos rodikliai

Prisijungimo rodikliq igyvendinimas -pagrindinis 2020 m. Bendroves veiklos tikslas.

Tam naudojamos ivairios priemonès: nemokamos konsultacijos, pagalba gyventojams rengiant

prisijungimo projektus, suteikiama galimybe sudarant tri5alç sutarti su rangovu apmoketi uZ

ivado ar i5vado irengimo darbus i5simokêtinai.

Proj ekto siektinus prisijungimo rodiklius planuoj ame pasiekti 2021 m.

Pagrindiniai imonès neapibrèãtumq ir rizikos faktoriai:

' Arti Kauno esanðiq gyvenvieðiq (didesnir¿ gyventojq skaiðiumi) vandentiekio ir

nuotekq tvarþmo tinklq prijungimas prie Kauno miesto tinklq;

' Prie Bendrovés tinklq naujai prijungiamose gyvenvietese nepatenkinama geriamojo

vandens teikimo ir nuotekq tvarkymo infrastruktüros bükle, daínai Siose gyvenvietèse nuotekos

visai nebuvo tvarkomos; reikalingos dideles investicijos, kad gyventojams teikti butinas

paslaugas;

' Rizikos faktoriai del galimo spartaus kainq didejimo: jeigu ir toliau prie Kauno

miesto esanðios dideles ir pelningos (vandentvarkos poZiüriu) gyvenvietes bus prijungiamos

prie Kauno miesto tinklq, nuo5alesnêms savivaldybes gyvenvietems vandens ir nuotekq kainos

Zenkliai dides. Bütina ivertinti Siq priemoniq nuostolingum4 Kauno rajono savivaldybes

gyventojams, galbüt ir kompensacinio mechanizmo taikym4;

' Del dideles Kauno rajono savivaldybès gyvenamqjq namq ir pramones plêtros kai

kuriose vietovése (Uùliedùial Giraitë, Karmölava, Ramuðiai, Voðkonys) artimiausiu metu gali

pritrükti geriamojo vandens i5tekliq, kartu reikia plesti nuotekq tvarkymo infrastruktur4.

Projekto pavadinimas

Prijungtq prie sistemq büstq skaiðius
2020-12-31

fvykdymas,
proc.

Planas Faktas
Vanduo Nuotekos

Vanduo Nuotekos Vanduo Nuotekos
Vandens tiekimo ir nuotekq
tvarkymo infrastrukturos
atnaujinimas ir plétra Kauno rajone
(2014-2020 m. I etapas)

310 573 124 t4s 34 25
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2. Finønsíniry ir nefinansiniry veiklos rezultatq ønalizè, su aplinkosaugos ir
p ers o n a lo k Ia us imøis s us ij us í info r macíj a

Pagrindiniai bendrovés ataskaitiniq metq finansinês veiklos rezultatai irjq palyginimas

su praejusiais metais pateikti 4 lenteleje.

4 lentelè. FinansÍnès veiklos rezultatai 2020-2019 m. (Eurais)

2020 m. gauta 2 489 049 Eur pajamq, i5 jq: i5 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq

tvarkymo paslaugq 2 435 763 Eur, i5 kitos veiklos - 52 585 Eur. Pajamos2020 m., palyginus

su 2019 m., padidej o 429 255 Eur.

Bendrovê 2020 m. patyrê 2 468 175 Eur s4naudq, i5 jq: geriamojo vandens tiekimo ir

nuotekq tvarkymo veikloje patirta 2141 839 Eur s4naudq, kitoje veikloje - 13 002 Eur.

SEnaudos 2020 m., palyginti su 2019 m., padidejo.

Padidejo 5iq straipsniq s4naudos:

' darbo uZmokesðio s4naudos iSaugo 132 352 Eur. Lietuvos Respublikos Vyriausybei

didinant minimali4 mènesio alg4 (ir minimah¿ valandini atlygi) padidejo vandenvieðiq ir

nuotekq valymo irenginiq operatoriams priskaitomas darbo uZmokestis del i5moketq i5eitiniq

kompensacijq;

Eit.
Nr. Rodikliq pavadinimas 2020 m. 2019 m.

I Ilgalaikis turtas 30 9s0 767 28 61s 285
2 fstatinis kapitalas 9 634 733 9 634 733
J Pelnas (nuostolis) 20 814 8 253
4 Darbo uZmokestis 1 021 586 944 867
5 Vidutinis mèn. vieno darbuotoio atlysinimas 994 917
6. Darbuotolq skaiðius 86 90
7 Vandens tiekimas ir nuotekq tvarkymas (pelnas +, nuostolis -) 294 626 234 714
8 Kitos paslaugos (pelnas +. nuostolis -) 7695 5536
9 Finansinè veikla (pelnas +, nuostolis -) -s 967 -3 2st
l0 Pardavimo paiamos i5 viso 2 449 762 2 0s2 498

10.1 ls Jr¿: vandens tiekimo ir nuotekq ðalinimo 2 435 763 2 041 469
10.2 pardavimu ir Þaslausu t3 999 11 02q
ll Finansines veiklos pajamos ir IT pardavimo pelnas 39 287 7 296
12 Ið viso pa.iamu (10 eil.+l1 eit.): 2 489 049 2 059 794
l3 Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo s4naudos 2 t4t 839 1 806 75s
14. Bendrosios ir administracines sanaudos 313 334 228 746
15 Pardavimtl ir paslaugq s4naudos 5 602 5 493
16. Palukanq s4naudos 7 400 10 s47
l7 I5 viso s4naudq: 2 468 t7s 2 Osr 541
l8 Vartotoirl skolos i5 viso: 380 280 214 168
l8.l i5 irl: gyventoiq 293 498 218 216
18.2 organrzac\lv 86 782 55 9s2
19 Mokètinos sumos ir isipareigoi imai 3 097 264 t 573 501

l9.l i5 iq: tiekeiams 571 630 520 358
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' ilgalaikio turto nusidevêjimo s4naudos padidejo 97 040 Eur del vykdomos

infrastruktürines plêtros ;

' mokesðiq s4naudos padidejo 30 230 Eur del nekilnojamojo turto mokesðio -
21706 Eur, valstybines Zemes nuomos mokesðio - 15 154 Eur (iki 2020 m. Kauno rajono

savivaldybes taryba nuo Siq mokesðiq Bendrovç atleisdavo). Padidejus i5gaunamo vandens

kiekiui ir geriamojo vandens pardavimq apimtims vandens i5tekliq mokestis padidejo

4 731Eur. Vandens i5tekliq mokesðio 2020 m. i valstybes biudZet4 buvo sumoketaT3 634Eur,

2019 m. - 68 903 Eur. SumaZejo tar5os ir kiti mokesðiai 11 361 Eur;

' del padidejusiq nuotekq tvarkymo apimðiq padidejo dumblo tvarþmo paslaugq

s4naudos 24 574Eur (2020 m. sudare 41 4348ur,2019 m. - 16 860 Eur);

' del ataskaitiniu laikotarpiu idiegtos naujos vartotojq aptamavimo ir atsiskaitymq uZ

suteiktas paslaugas programos padidejo mokejimo praneSimq pristatymo vartotojams, vartotojq

informavimo, programos palaikymo ir prieZiüros s4naudos 32 339 Eur. 2020 m. gyventojams

mokejimo prane5imq pristatymo ir kitos imokq administravimo s4naudos sudare 52 960 Eur,

20T9 m. -20 621Eur.

UAB ,,Giraites vandenys" 2020 m. pabaigoje dirbo 86 darbuotojai, i5 j,+:

vandentvarkos objektq eksploatacijos ir remontq srityje 62 darbuotojai, administracijoje - 9,

kiti specialistai, iskaitant padaliniq vadovus - 15.

3. Metínèse Jinansinèse ataskøitose pateíktry duomenry nuorodos ir papildomi

paaiíkinìmai

Mokétinos sumos ir isipareigojimai 2020 m. guodZio 31 d. i5 viso - 3 097 264 Eur,13

kuriq didZiqa dali isipareigojimq (2 115 128 Eur) sudaro isipareigojimai akcininkui (tai

Bendrovei turtui isigyti skirtos biudZeto le5os pagal Savivaldybes biudZeto le5q naudojimo

sutarti). Moketinos sumos akcininkui padidejo, nes per ataiskaitini laikotarpi istatinis kapitalas

nebuvo didintas.

Kiti isipareigojimai sudaro 982 136 Eur, i5 jq skolos tiekejams - 571630 Eur. Skolos

tiekejams padidejo 51 272 Eur.

Pagrindine skolq padidejimo prieZastis - skolos rangovui, kuris atlieka projekto

,,Buitiniq nuotekq tinklq plêtra Kauno r. aglomeracijose vir5 2000 G.E." darbus 104 431 Eur,

uZ projekto Vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo infrastruktüros pletra Kauno r. (2014-

2020 m.I etapas)" rangos darbus isipareigojimai sumaZejo 5 480 Eur.

Gyventojq isiskolinimas ui, paslaugas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra

293 498 Eur ir, palyginti su 2019 m, padidejo 75 282Eur.

Abonentai, kurie laiku nedeklaruoja rodmenq, laiku nemoka uZ suteiktas komunalines

paslaugas yra informuojami siunðiant i jq telefonus trump4sias Zinutes. Toliau



7

bendradarbiaujame su skolq i5ie5kojimo firma ,,Sergel" ir pernai i5ie5kojimui buvo pateikti

673 skolingi abonentai. I5siqsti 1379 prane5imai, 7 862 SMS Zinutes, sudarytos 48 skolos

gr4Zinimo sutartys. Teismams pateikti 48 ieskiniai, iSnagrineti - 47 vnt., teismo antstoliams

i5ie5kojimui pateikti 56 vykdomieji ra5tai. Abonentai yra konsultuojami atsiliepiant i jq
telefoninius skambuöius, atsakant i para5ytus elektroninius laiðkus, rengiamos paZymos del

atsiskaitymq notarq biurams, bankams.

4. Vßt¡ jmonès isigtttq ir turímry savry akcijtl skøiðíus, jr¡ nominaliojí vertè ir istatínío
køpìtalo dølis, kuriq tos økcíjos sudaro

Visos akcijos priklauso Kauno rajono savivaldybei.

Savivaldybes akcijq skaiðius - 33223 216 akcijq, vienos akcijos nominali verte-

0,29Bur.

{statinio kapitalo dydis, kur! tos akcijos sudaro - 9 634 732,64 Eur.

Per ataskaitini laikotarpi istatinis kapitalas nebuvo didintas. Paskutine bendrovês istatq

redakcija 2019 m. gruodZio 30 d. iregistruota Juridiniq asmenq registre.

5. Per øtaskøitini laíkotarpi jsígttt¿ ir perleístt¡ søvt¡ ukcíjt¡ skøíðíus, jt¿ nomínøliojí

vertè ír istøtínío kapítølo dalis, kuríq tos økcíjos sudaro

Per ataskaitini laikotarpi savq akcijq nebuvo isigyta.

6.Informacíja apie søvry akcijt¿, jeígu jos þigfiamos ør perleidí,iamos aí, uímokesti,

apmokèjimq

Apmokejimas uZ savas akcijas, isigyjant jas uZ uZmokesti, nebuvo vykdomas.

7. {monès søvry akcíjt¡ isigijimo per øtøskaìtíni løikotarpi prieíastys

Apmokéjimas uZ savas akcijas, isigyjant jas uZ uZmokesti, nebuvo r,ykdomas.

8. Informøcija apíe imonës Jilíalus ir atstovybes

Bendrovè filialq ir atstovybiq neturi.

9. Informøcíja apie svørbÍus ivykius, ivykusius pofinønsiníry metry pabaígos

Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo bei pavir5iniq nuotekq

tvarkymo paslaugq kainq nustatymo metodika, UAB ,,Giraites vandenys" perskaiðiavo ir
suderino su Valstybine energetikos reguliavimo taryba geriamojo vandens tiekimo ir nuotekq

tvarkymo paslaugq perskaiðiuotas bazines kainas (Valstybines energetikos reguliavimo tarybos

2020-12-31 nutarimas Nr. O3E-1578). Kauno rajono savivaldybes taryba 2021m. sausio 28 d.

Sprendimu Nr. TS-10 ,,Del UAB ,,Giraites vandenys" perskaiðiuotq geriamojo vandens tiekimo

ir nuotekq tvarkymo bei pavir5iniq nuotekq tvarkymo paslaugq bazinir¿ kainq nustatymo"

nustate UAB ,,Giraites vandenys" perskaiðiuotas teikiamq paslaugq bazines kainas tokias

paðias, kaip suderino Valstybinê energetikos reguliavimo taryba 2020 m. gruodZio 31 d.

nutarimu Nr. O3E-1578.
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Nustaðius perskaiðiuotas bazines kainas, geriamojo vandens tiekimo kaina nesikeiðia

(lieka ta pati vidutine vieno kub. m kaina 0,88 Eur/m3), o nuotekq tvarkymo paslaugq kaina

dideja 0,09 Eur/m3 (iki kainq perskaiõiavimo vidutinè vieno kub. m kaina buvo 1,23 Eur/mr, po

perskaiðiavimo - 1,32 Eurlm3).

10. {monès veiklos plønaí ír prognozès

Pagrindiniai tikslai:

' toliau tçsti ir r,lukdyti geriamojo vandens kokybes gerinimo programq, irengiant
geriamojo vandens gerinimo irenginius ir maZiausiai (iki 200) gyventojq turinðiose

gyvenvietese;

' aktyviai dalyvauti, igyvendinant ES le5omis vykdomus Nemuno aukStupio baseino

investicinio plano projektus, dumblo panaudojimo Lietuvoje projektus ir kitus aptamaujamoje

teritorij oj e igyvendinamus vandentvarkos proj ektus;

' siekti, kad prie naujq vandentiekio ir nuotekq tinklq butq prijungti visi suplanuoti

gyventojq ivadai ir i5vadai;

' ypating4 demesi ir toliau skirti atsiskaitymq kontrolei ir skolq i5ieSkojimui;

' kartu su Kauno rajono savivaldybês administracija tçsti pradétus darbus,

igyvendinant vandens tiekimo ir nuotekq tvarkymo sistemq pletros ir renovavimo projektus,

pleðiant savivaldybès gyventoj ams paslaugq prieinamum4, gerinant paslaugq kokybç;

' siekti veiklos skaidrumo - vie5qjq pirkimq ir personalo politikos skaidrumo bei

korupcijos prevencijq uZtikrinimas. (Veiklos vie5inimas, skaidrus viesieji pirkimai, skaidri

personalo politika, atvirq durq politika);

' didinti veiklos efektyvum4, kuris apimtu infrastruktùros automatizavimq, gamybos

procese susidaranðiq galutiniq produktq panaudojim4, darbuotojq kompetencijos ugdymas;

' tenkinti vartotojq poreiki idiegiant savitamos svetainç, i5maniqjq technologijq

paslaugq plêtra klientq informavimui ir aptarnavimui. Esamo internetinio puslapio

atnauj inimas, bei paprastesni s informac ij o s pateikimas ;

' elektros s4naudq maZinimas, infiltracijos i nuotekr¿ tinklus maZinimas;

. griZtamojo rySio tarp darbuotojo ir vadovo stiprinimas.

ll.Informacijø apìe imonès tyrimry ìr plëtros veiklq

Veiklos planai ir darbr¿ apra5ymas iSdestyti Kauno rajono savivaldybés tarybos

2020 m. geguZes 28 d. sprendimu Nr. TS-208 patvirtintame UAB ,,Giraités vandenys" 20lg-
2021m. veiklos plane.

12. Inþrmøciia apie Jinansinës rizikos valdymo tikslus, nøudojamøs apsitlraudimo

priemones, kurioms taikoms apsidraudimo sandoriry apskøitø, ír imonës kaínry rizikos,

kredito rizíkos, likvidumo rizikos ir pínigry srautry rízikos mastq, kaí imonè nøudojø
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Jinønsines priemones ír køi tai yra svarbu vertinønt i.monès turtq, nuosovq kapítalq,

þipareigojimus, pøjømas ír sqnøudøs

Bendrové hnansiniq priemoniq - akcijq, obligacijq, investiciniq fondq vienetq ar kitq

teisiq bei isipareigojimq neturi.

Informacija apie UAB ,,Giraitês vandenys'o vadov4, valdybos narius, stebètojg

tarybos narius:

UAB ,,Giraites vandenys" administracijos vadovas - Andrius Dzevyùis, direktoriaus

pavaduotojas, vykdantis UAB ,,Giraitès vandenys" direktoriaus funkcijas. Andrius Dzevyùis

kitq vadovaujamq pareigq kitose imonese neina ir nêra jokios kitos lmones valdymo arba

prieZiüros organo narys. Pagrindinê Andriaus Dzevyùio darbovietê - uZdaroji akcine bendrove

,,Giraites vandenys".

UAB ,,Giraites vandenys" imones kodas 159702357, buveine: Topoliq g. 5, Giraites

k.,Uùliedùiq sen., Kauno rajono savivaldybe.

UAB ,,Giraitös vandenys" valdyba nesudaroma.

UAB,,Giraites vandeny s" stebetoj q taryba nesudaroma.

Visuotinis akcininkq - Kauno rajono savivaldybes tarybos - susirinkimas yra

auk5ðiausias uZdarosios akcinês bendroves,,Giraités vandenys" valdymo organas.

Direktoriaus pavaduotoj as,

vykdantis UAB,,Giraites vandenys"
direktoriaus funkcijas

Andrius Dzevyùis


