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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

Savivaldyb6s imon6s,,Kai5iadoriq paslaugos"

Savininkui

NuomonO

Mes atlikome savivaldybes imones ,,KaiSiadoriq paslaugos" (toliau - lmones) finansiniq
ataskaitq, kurias sudaro 2020 m. gruodZio 31 d. balansas ir tE dien4 pasibaigusiq metq pelno
(nuostoliq) ataskaita, pinigq srautq ataskaita, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita, ai5kinamasis
raStas, iskaitant reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Musq nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia

[mones 2020 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir tq dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos
rezultatus ir pinigq srautus pagal verslo apskaitos standartus.

Pagrindas nuomonei pareiklti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Mtisq atsakomybe pagal
Siuos standartus iSsamiai apibtidinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq
ataskaitq audit4". Mes esame nepriklausomi nuo lmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos
standartq valdybos i5leistq Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir
Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos
Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mtisq
surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami miisq nuomonei pagristi.

Kiti dalykai - poataskaitiniai ivykiai
2020 m. lapkridio 7 d. Lietuvoje paskelbtas antrojo karantino reZimas del COVID-l9 viruso
plitimo Salyje. Del ivestq apribojimq yra tiketina, kad tam tikram laikotarpiui, kuris Sios i5vados
pateikimo datai negali bUti apibreZtas del galimo karantino laikotarpio pratgsimo, fmones
pardavimq apimtis gali sumaZeti.

Kita informacija

Kit4 informacij4 sudaro informacija, pateikta [mones veiklos ataskaitoje, tadiau ji neapima
finansiniq ataskaitq ir miisq auditoriaus i5vados apie jas. Vadovybe yra atsakinga uZ kitos
informacij os pateikim4.

M[sq nuomond apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios
formos uZtikrinimo i5vados apie jq, i5skyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansiniq ataskaitq audit4, mlsq atsakomybe yra perskaityti kitq informacij4 ir
apsvarstyti, ar yra reik5mingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, arba
mtisq Zinioms, pagristoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikSmingai i5kraipyta. Jeigu
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remdamiesi atliktu darbu pastebime reikSming4 kitos informacijos i5kraipym4, mes turime
atskleisti 5i fakt4. Mes neturime su tuo susijusiq pastebejimq.

Mes taip pat privalome ivertinti, ar [mones veiklos ataskaitoje pateikta finansine informacija
atitinka tq padiq finansiniq metq finansines ataskaitas bei ar veiklos ataskaita buvo parengta
laikantis taikomq teisiniq reikalavimq. Mtisq nuomone, pagrista finansiniq ataskaitq audito metu
atliktu darbu, visais reik5mingais atZvilgiais:

o fmones veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka tq padiq finansiniq metq
finansiniq ataskaitq duomenis; ir

o [mon6s veiklos ataskaita buvo parengta laikantis Lietuvos Respublikos valstybes ir
savivaldybes imoniq lstatymo reikalavimq.

Vadovybds ir uZ valdym4 atsakingq asmenq atsakomybd uZ finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakingauL Siq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal verslo
apskaitos standartus, ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra biitina finansinems
ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti fmones gebejim4 tgsti veikl4 ir
atskleisti (ei bttina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos
principo taikymu, i5skyrus tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti fmong ar nutraukti veikl4
arba neturi kitq realiq alternatyvq, tik taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZilreti [mones finansiniq ataskaitq rengimo proces4.

Auditoriaus atsakomybE ui finansiniq ataskaitq auditq

Mtisq tikslas yra gauti pakankamq uZtikrinimq del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma ndra
reikSmingai iSkraipytos del apgaules ar klaidos, ir i5leisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama
musq nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad
reik5mingq i5kraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4, kuris atliekamas pagai
TAS. I5kraipymai, kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima
pagristai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams
sprendimams, priimamiems remiantis fi nansinemis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reik5mingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq
rizik4, suplanavome ir atlikome procedflras kaip atsak4 itoki4 rizikq ir surinkome pakankamq
tinkamq audito irodymq miisq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo del apgaules
neaptikimo rizika yra didesne nei reik5mingo iSkraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes

apgaule gali bflti sukdiavimas, klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas ai5kinimas arba
vidaus kontroliq nepaisymas.
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. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito proced[ras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie

[mones vidaus kontroles veiksmingumq.

. fvertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq
bei su jais susijusiq atskleidimq pagristumq.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar,
remiantis surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas
neapibreZtumas, del kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del [mones gebejimo tgsti veikl4.
Jeigu padarome iSvad4, kad toks reik5mingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje
privalome atkreipti demesi i susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq
atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo nuomong. Mlsq i5vados pagristos audito

irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, bUsimi ivykiai ar sqlygos
gali lemti, kad {mone negales toliau tgsti savo veiklos.

. [vertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, struktrir4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir
tai, ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir fvykiai taip, kad atitiktq
teisingo pateikimo koncepcij 4.

Mes, be visq kitq dalykq, privalome informuoti fi.valdymq atsakingus asmenis apie audito apimti
ir atlikimo laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles

GaiZiiinq g. 3, Kaunas, I-ietuva

Auditoriaus pazymejimo Nr. 000374

UAB,,Gaudera"

Audito imones pazymejimo Nr.00 I 223
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AUDITO ATASKAITA

DEL SAVMLDYBES IMONES ,,KAISIADORIU PASLAUGOS" 2020 METU
FINANSINIU ATASKAITU AUDITO

2021 -04-19 Nr. 20 I 041 19 I I

Kaunas

Adresatas:
Kai5iadoriq rajono savivaldyb0s administracija
Gedimino g. 133, LT -56149 Kai5iadorys

Savivaldyb6s imon6,rKaiSiadoriq paslaugos"
Katedros g. 4, LT -56121 Kai5iadorys

Audito atlikimo teisinis pagrindas

Savivaldybes imones ,,Kaisiadoriq paslaugos" 2020 metq finansiniq ataskaitq audit4 atlikome

vadovaudamiesi2O2} m. gruodZio ig a. sutartimi Nr. 2020112118 SUT-4 tarp UAB ,,Gaudeta",

savivaldybes imones ,,Kaisiadoriq paslaugos" (toliau [mones) ir Kai5iadoriq rajono

savivaldybes administracij os.

Audituotos ataskaitos

Mes atlikome {mones finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2020 m. gruodZio 31 d. balansas ir tq

dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita, pinigq srautq ataskaita, nuosavo kapitalo

potyiiq atask-aita,'aiSkinamasis rastas, iskaitant reik5mingg apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Audito tikslas

Audito darbq atlikimo tikslas - pareik5ti nuomong apie {monds 2020 metq finansines

ataskaitas.

Audit4 atliko

Audito darbo grupe: vadovaujandioji auditore Edita Maliikiene ir auditores padejeja Gintare

PalSiene.

II. NEPRIKLAUSOMUMAS

Mes patvirtiname, kad teises aktq nustatyt1 audit1 atlikusi auditore, audito imone ir partneriai,

auk5tlsnio rango vadovai ir vadovai yra nepriklausomi nuo lmones pagal Tarptautiniq

buhalteriq etikos standartq valdybos i5leist4 ,,Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4" (toliau -
TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito [statymo reikalavimus,

susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir laikesi kitq etikos reikalavimq, susijusiq su

Lieiuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu ir TBESV kodeksu.



III. AUDITO APIMTIS

oje yra pateikti tik tie reikSmingi me audito metu, ir

o metu nustatyti lmones valdymu ykai. Planuojant ir

iniq ataskaitr+ audita nera siekiama dymui ar prieZilrai

svarbius dalykus, todel audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

Si audito ataskaita skiriama i5skirtinai {mones bei lmones savininko naudojimui ir

naudojama kitiems tikslams. Si ataskaita negali b[ti pateikta jokiai trediai Saliai be

ra5ytinio UAB ,,Gaudera=' sutikimo, i5skyrus Lietuvos Respublikos istatymuose

privalomus audito ataskaitos pateikimo atvej us.

negali bfti
iSankstinio
nustatytus

patvirtiname, kad atliekant audit4 vadovavomes Tarptautines buhalteriq federacijos

patvirtintais tarptautiniais audito standartais, LR finansiniq ataskaitq audito i-statymu ir kitais

ieises aktais, reglamentuojandiais finansiniq ataskaitq auditq ir auditoriq datbq, bei laikemes

TBESV kodekso reikalavimq.

Darbai atlikti taikant dokumentini ir faktini metodus bei ra5ytines informacijos tikrinimo,

analizes, vertinimo, pokalbiq su darbuotojais procedtiras, taip pat kitus metodus, reikalingus

audito irodymll surinkimui.

Dalykq, apribojandiq auditoriaus darbo apimti, nebuvo.

Audito darbq metu atlikti Sie veiksmai:

l) Aptarta, kuo vadovaujantis lmone tvarko apskait4 ir sudaro finansines ataskaitas;

2) {vertinta, ar [mond, tvarkydama apskait4 uZ laikotarpf nuo 2020 m' sausio I d. iki2020. 
m. gruodi:io 3l d., vadovavosi verslo apskaitos standartais;

3) patikrinta, ar finansinio laikotarpio nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodZio 31 d.

fmones pajamos ir s4naudos, turtas, nuosavas kapitalas bei isipareigojimai visais

ieik5minga-is atZvilgiais apskaityti pagal verslo apskaitos standartus;

4) Ap1p1rtair ivertinta buhalterines apskaitos ir vidaus kontroles sistemos;

5) Su [mones vadovybe aptartiapgaules rizikos faktoriai bei rizikos faktoriai, sqlygojantys

klaidas, kylandias del neteiseto turto pasisavinimo;

6) Aptarti audito darbq atlikimo metu ki19 klausimai;

7) Atliktos kitos audito procediiros;

S) patikrinta, ar 2020 metq veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys atitinka

metiniq finansiniq ataskaitq duomenis bei, ar veiklos ataskaita buvo parengta laikantis

Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo reikalavimq.



Auditas neapeme:

- viesqjq pirkimq ivykdymo ir jq tinkamumo patikrinimo;

- lsigyto turto bei su turtu susijusiq darbq fizinity'techniniq savybiq patikrinimo,

iatp patisigytq paslaugq kokybes bei turinio atitikimo faktui patikrinimo;

- kitq dalykq, kurie pagal tarptautinius audito standartus ir Lietuvos Respublikos

teises aktq reikalavimus nera finansiniq ataskaitq audito objektas.

Audito procedurq pobudis, atlikimo laikas ir

ivertinimo ir planavimo procesais. Audito metu

uZbaigtas iki audito sutartyje nustatyto termino.

apimtis nustatyti remiantis atliktais rizikos

atliktos visos planuotos proceduros, auditas

,,Kittl dalykq" pastraipa, kad 2020 metq
ingai atspindi lmones 2020 m. gruodZio

apskaitos standartus. 
nansinius veiklos rezultatus ir pinigq

Auditoriaus iSvados ,,Kitq dalykq" pastraipoje mes pateikeme su poataskaitiniais ivykiais
susijusi dalyk4:

o 2020 m. lapkridio 7 d. Lietuvoje paskelbtas antrojo karantino reZimas ddl COVID-l9

viruso plitimo 5alyje. Del ivesiq apribojimq yra tiketina, kad tam tikram laikotarpiui,

kuris Sios i5vados pateikimo datai negali b[ti apibreZtas del galimo karantino

laikotarpio pratgsimo, fmones pardavimq apimtis gali sumaZeti.

Audito eigoje nebuvo dalykq, kurie atskirai arba kartu apribotq auditoriaus darbo apimti,

nebuvo jof.t.l nesutarimq r., i-orr.r vadovybe del faktq ar dalykq, kurie atskirai ar kartu

ivertinus buiq reik5mingi imones finansiniq ataskaitq rinkiniui irlar itakotq auditoriaus

nuomong.

Mes nenustateme reik5mingq neapibreZtumq, kurie atskirai arba kartu galetq kelti dideliq

abejoniq del [mones gebejimo tgsti veikl4.

Atlikus audito darbus ir vadovaujantis jq metu gautais irodymais, nustatyta, kad lmone

apskait4 tvarko ir finansines ataskaitas sudaro visais reik5mingais atZvilgiais vadovaujantis

verslo apskaitos standartais.

Pateikiame 5i4 rekomendacij4 del bendryjq apskaitos principq taikymo:

l. lmones vyr. buhaltere V. Grendiene informavo, kad [mone kiekvien4 menesi skaidiuoja

ir pateikia Savivaldybei keleiviq veZimo mar5rutq nuostoliq ataskaitas kompensavimui,

todel buhalterines apskaitos programoje kiekvien4 menesi uZdaromos pajamq ir

sqnaudq s4skaitos, kur leidZia suformuoti kiekvieno menesio balans4 ir pelno

(nuostoiiq) ataskait4. AtsiZvelgiant i tai, kad finansiniq ataskaitq apskaitinis laikotarpis

yra vieneii metai, o daZnesnis pajamq ir sqnaudq s4skaitq uZdarymas buhalterines

apskaitos programoje priestarauja bendriesiems apskaitos principams ir sukelia

rrrnkumq a-tlielant analitines ir tikrinimo proceduras, rekomenduojame buhalterines

apskaitos programoje pajamas ir s4naudas kaupti nuo finansiniq metq pradZios iki



pabaigos ir ne kiekvien4 menesi, o tik finansinio laikotarpio pabaigoje, uLdaryti pajamq

i. s4iaudq sqskaitas. AtsiZvelgiant i btrtinybE pateikti kasmenesinq informacijQ

Savivaldybei, iekomenduojame apsvarstyti galimybg tai atlikti ne tiesiogiai kas menesi

iS buhalterine, progrun or formuojant balans4 ir pelno (nuostoliq) ataskait4, o

finansinius duomenis perkeliant ikit4 skaidiuoklg $vz. Excel).

V[I. VIDAUS KONTROLE

Audito metu nenustateme reik5mingq vidaus kontroles apimties ir procediirq pokydiq finansiniq

metq eigoje, galindiq tureti reik5mingos itakos [mones vidaus kontroles sistemai.

Mtisq nuomone, lmones vidaus kontroles sistema apima taisykles ir procediiras, reikalingas

veiksmingo vadovavimo uZtikrinimui, iskait nt valdymo politik4, turto apsaugQ, klaidq ir

apgaules galimybes i5ankstini nustatym4 ir prevencijq, apskaitos registry teisingum4 ir

iSUaigtuma bei patikimos finansines informacdc s parengim4'

Surinkta pakankamai irodymq, patvirtinandiq, kad imones kontroles proced[ros efektyviai

nustato ir Salina reik5mingus i5kraipymus.

Pasi[lymq vidaus kokybes kontroles sistemos tobulinimui nepateikeme.

{monei netaikomi specifiniai reikalavimai, nustatyti atskiruose teises aktuose.

Kitq imones valdymui svarbiq dalykq nepastebejome.

Audito metu nebuvo gauta jokios informacijos apie patvirtintus sukdiavimo atvejus, bei nebuvo

nustatyta galimo sukdiavimo pozymiq.

Audito metu nebuvo pastebeta reikSmingq apskaitos ir vidaus kontroles sistemq tr[kumq, todel

Lai5ko vadovybei neteikiame.

Finansiniq ataskaitq audito sutartyje nebuvo numatyta kitq dalykq, kuriuos reiketq atskleisti.

Ataskait4 pareng6:

Auditore
Auditoriaus paZymejimo Nr. 000374

UAB,,Gaudera"
GaiZi[nq g. 3, Kaunas, Lietuva
Audito imones pazymejimo Nr. 001223

2021m. balandZio 19 d.

Edita Maltikiene
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2020 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO  

AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Įregistravimo data ir kiti pagrindiniai duomenys 

Kaišiadorių Valstybinis autobusų parkas įregistruotas 1992 m. sausio 20 dieną. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos rejestro įstatymu Kaišiadorių rajono savivaldybė 

1995m. rugpjūčio 31 d. perregistravo į SP UAB Kaišiadorių autobusų parką. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos rejestro įstatymu Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija 2003 m. gegužės 21 d. įregistravo UAB Kaišiadorių autobusų parką. 

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 24 d. sprendimu 

Nr.V17-258, UAB „Kaišiadorių autobusų parkas“ nuo 2009 m. gruodžio 31 d. pertvarkytas į 

Savivaldybės įmonę „Kaišiadorių paslaugos“ (toliau – Įmonė). Įmonės kodas 258847030. Įmonės 

savininkas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė.  

Kaišiadorių rajono savivaldybės perduotas ir Įmonės įsigytas nuosavybės teise turtas 

priklauso Įmonės savininkui. Šį turtą Įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja, vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių 

turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybės įmonių įstatymu, Kaišiadorių savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais. 

Įmonė turi licenciją Nr.1, kuri suteikia teisę vežti keleivius Kaišiadorių rajono keliais ir 

licencija Nr.009871, kuri suteikia teisę vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais Lietuvos 

Respublikos teritorijoje. 

2012 m. lapkričio mėn. 14 d. Kaišiadorių savivaldybės administracijos direktorius ir SĮ 

„Kaišiadorių paslaugos“ direktorius, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2011, Nr. 123-5813) 10 straipsnio 5 dalimi, 

Viešųjų pirkimų tarnybos 2012 m. rugsėjo 13 d. raštu „Dėl sutikimo vykdyti pirkimą Viešųjų 

pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje nustatytu būdu“, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir 

teisės aktais, sudarė komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutartį. Komunalinių atliekų 

tvarkymo paslaugos pradėtos teikti nuo 2013 m. kovo 1 dienos pagal grafiką. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2017 metais vykdė komunalinių atliekų 

surinkimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo įrenginius, 

vietas paslaugų viešojo pirkimo atviro konkurso būdu konkursą. 

2017 m. gruodžio 12 d. Kaišiadorių savivaldybės administracija ir UAB VSA Vilnius 

pasirašė „Komunalinių atliekų surinkimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir jų 
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transportavimo į apdorojimo įrenginius, vietas paslaugų teikimo“ sutartį Nr.VP-297.  Nuo 2018m. 

birželio 1 d. UAB VSA Vilnius pradėjo teikti paslaugas pagal pasirašytą sutartį. 

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu 

Nr.V17-386 „Dėl nuompinigių dydžio nustatymo ir sutikimo nuomoti turtą, esantį Gedimino g. 34 C 

Kaišiadoryse“, suteiktas sutikimas išnuomoti, komercinei veiklai vykdyti Kaišiadorių turgaus 

paviljonų patalpose ir aikštelėje. Nuo 2015 m. gruodžio 12 d. pradėta nuomoti turgaus prekybos 

paviljonai ir aikštelė.  

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu 

Nr.V17-307 „Dėl turto perdavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai“, Įmonė perdavė 

turgaus turtą esantį Gedimino g. 34 C,  Kaišiadoryse ir turgaus veiklą, Kaišiadorių rajono 

savivaldybei. 

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu 

Nr.V17-300 „Dėl Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energetinio efektyvumo didinimo 

programos patvirtinimo“,  paskirta SĮ „Kaišiadorių paslaugos“  Programos administratoriumi. 

2. Informacija apie įmonės buveinę 

Buveinės adresas: Gedimino g. 133, Kaišiadorys, LT56149. Įmonė filialų neturi. 

3. Finansiniai metai 

Įmonės finansiniai metai trunka 12 mėnesių, jie prasideda sausio 1 dieną ir baigiasi gruodžio 

31 dieną.  

4. Įmonės veikla 

Pagrindinė Įmonės veikla yra teikti viešąsias paslaugas: keleivių vežimas autobusais mieste 

ir priemiestyje, komunalinių atliekų surinkimas, tvarkymas, šalinimas, nepavojingų atliekų 

tvarkymas ir šalinimas (antrinių žaliavų surinkimas, stambiagabaritinių atliekų surinkimas), kita 

niekur nepriskirta verslui būdinga paslaugų veikla (turgaus prekybos paviljonų ir aikštelės nuoma 

iki 2019 m.gruodžio 31d., automobilių stovėjimo aikštelės nuoma ir kt.). 

5. Įmonės savininko kapitalo pokyčiai 

2018 metais Įmonės savininko kapitalas padidėjo 53236,97 Eur.  

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimu 

Nr.V17-300 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė Įmonei valdyti, naudoti ir juo 

disponuoti patikėjimo teise, Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: 

1000 vnt. 240 litrų talpos ir 1750 vnt. 120 litrų talpos konteinerių, kurių įsigijimo vertė 53236,97 

Eur.  
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2018 metų pabaigoje Įmonės savininko kapitalas sudarė 753637 Eur. 

Praėjusiais ataskaitiniais finansiniais metais Įmonės savininko kapitalas sumažėjo 313614,99 

Eur.  

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu 

Nr.V17-38,  Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė Įmonei valdyti, naudoti ir juo 

disponuoti patikėjimo teise Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: 

turgaus aikštės tvorą, kurios įsigijimo vertė  - 8705,83 Eur, likutinė vertė -  4933,23 Eur. 

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimu 

Nr.V17-287, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė Įmonei valdyti, naudoti ir juo 

disponuoti patikėjimo teise Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: 

autobusą RENAULT MASTER T35, kurio įsigijimo vertė – 9700 Eur, likutinė vertė 5119 Eur ir  

autobusą WV LT-35, kurio įsigijimo vertė – 14481 Eur, be likutinės vertės. Įmonė autobusą WV 

LT-35 įvertino tikrąją vertę - 1000 Eur. 

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d sprendimu 

Nr.V17-38 „Dėl turto perdavimo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai“, Įmonė perdavė 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai, Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turgaus 

turtą esantį Gedimino g. 34 C, Kaišiadoryse, kurio likutinė vertė 323667,47 Eur. 

Praėjusių ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Įmonės savininko kapitalas  sudarė 

440022,14 Eur. 

Ataskaitiniais finansinias metais Įmonės savininko kapitas padidėjo 352694,03Eur.       

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimu Nr.V17E-

13 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo 

teise, Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: pusiau požeminius, 

mišrių komunalinių atliekų, biologinių (žaliųjų) atliekų, popieriaus, stiklo, plastiko atliekų 

rūšiavimo konteinerius, kurių bendrą įsigijimo vertė 342509,50 Eur. 

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimu 

Nr.V17E-106, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė Įmonei valdyti, naudoti ir  

juo disponuoti patikėjimo teise, Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: 

stiklo atliekų rūšiavimo konteinerius, kurių įsigijimo vertė 1562,62 Eur.  

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimu 

Nr.V17-192, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė Įmonei valdyti, naudoti ir  juo 

disponuoti patikėjimo teise, Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: 

autobusą IVECO DAILY, kurio įsigijimo vertė – 34343,14 Eur., be likutinė vertės. Įmonė autobusą 

IVECO DAILY įvertino tikrąją vertę - 4500 Eur. 
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Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu 

Nr.V17E-292 Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė Įmonei valdyti, naudoti ir juo 

disponuoti patikėjimo teise, Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: 

popieriaus atliekų rūšiavimo konteinerius, kurių įsigijimo vertė 7500,00 Eur.  

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu 

Nr.V17E-292, Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė Įmonei valdyti, naudoti ir 

disponuoti patikėjimo teise, Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą: 

termovizorių su grindų stovu, kurio įsigijimo vertė 1121,91 Eur., automobilį VW Golf Variant, 

įsigijimo vertė 14481,00 Eur., be likutinės vertės.  Įmonė automobilį VW Golf Variant įvertino 

tikrąją vertę 2000 Eur.  

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Įmonės savininko kapitalas sudarė 792716,17 Eur. 

6. Darbuotojų skaičius 

Per ataskaitinius finansinius metus buvo priimti 8 darbuotojai, iš jų: 7 darbuotojai – pagal 

neterminuotas darbo sutartis, 1 darbuotojas – pagal terminuotą darbo sutartį.  

 2020 metais buvo atleista 11 darbuotojų, iš jų: 10 dirbusių pagal neterminuotas darbo 

sutartis ir vienas dirbęs pagal terminuotą darbo sutartį. 

 Ataskaitiniais finansiniais metais vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius – 43, praėjusiais 

ataskaitiniais finansiniais metais – 44. 

Įmonės darbuotojų, skaičius pagal grupes 

  

Darbuotojų skaičius 

2020-12-31 2019-12-31 

Įmonės vadovai ir jų pavaduotojai 2 1 

Struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai  1 2 

Specialistai 7 8 

Kvalifikuoti darbuotojai (C lygis) 27 29 

Nekvalifikuoti darbuotojai (D lygis) 4 3 

Iš viso: 41 43 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys 

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, 
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Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir 

savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Verslo apskaitos standartais ir 

kitais Lietuvos Respublikos apskaitą reglamentuojančiais norminiais teisės aktais. 

Įmonė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansinių ataskaitų rinkinį, vadovaujasi šiais 

bendraisiais apskaitos principais: 

1) įmonės; 

2) įmonės veiklos tęstinumo; 

3) periodiškumo; 

4) pastovumo; 

5) piniginio mato; 

6) kaupimo; 

7) palyginimo; 

8) atsargumo; 

9) neutralumo; 

          10) turinio viršenybės prieš formą. 

2. Įmonės apskaitos politika 

 Įmonėje apskaita tvarkoma vadovaujantis Įmonės apskaitos politika, atliekant dvejybinį 

įrašą.  

Nuo euro įvedimo  2015 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos įmonių valiuta, naudojama 

ūkinėms operacijoms ir ūkiniams įvykiams registruoti, apskaita tvarkoma ir apskaitos dokumentai 

surašomi naudojant piniginį vienetą – eurą, o prireikus – ir eurą ir užsienio valiutą. Ūkiniai įvykiai 

ir ūkinės operacijos, kurių buvimas ir atlikimas ar rezultatų įforminimas Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka susiję su užsienio valiuta, apskaitoje perskaičiuojami į eurus pagal 

Lietuvos banko nustatytą užsienio valiutos santykį, galiojantį ūkinio įvykio arba ūkinės operacijos 

atlikimo dieną. Apskaitos dokumentai surašomi ir apskaitos registrai sudaromi lietuvių kalba.  

Finansinės ataskaitos sudaromos sveiko euro tikslumu. 

3. Turto apskaitos politika 

Turto įkainojimas finansinių ataskaitų rinkinyje 

Įmonės savininko perduotas ir įmonės įgytas turtas nuosavybės teisė priklauso įmonės 

savininkui. Įmonės savininkas yra Kaišiadorių rajono savivaldybė. Šį turtą įmonė valdo, naudoja ir 

juo disponuoja vadovaudamasi Valstybės ir Savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo 

juo įstatymu ir kitais teisės aktais. 

 



SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, 258847030, Gedimino g. 133, Kaišiadorys 

2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  

 6 

Nematerialusis turtas 

Nematerialiajam turtui priskiriamas, identifikuojamas materialios formos neturintis 

nepiniginis turtas, kuriuo Įmonė disponuoja ir kurį naudodama tikisi gauti tiesioginės ir 

netiesioginės ekonominės naudos. Nematerialusis turtas pripažįstamas, jeigu jis atitinka 

nematerialiojo turto apibrėžimą pagal 13-ąjį verslo apskaitos standartą. 

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos  minimali nematerialiojo turto vertė – 500 eurų. Įsigijimo metu 

nematerialusis turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine 

verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą amortizaciją. Įmonėje nustatyta 

likvidacinė vertė nuo 2015 m. sausio 1 d.  – 1 euras. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsigyto ar 

pasigaminto nematerialiojo turto vertės apskaitos registruose nekeičiamos. 

Nematerialiojo turto nusidėvėjimas skaičiuojamas kiekvieną mėnesį. Amortizacija 

skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos to 

mėnesio savikainai.  

Nustatyta ši nematerialiojo turto grupė ir turto amortizacijos laikas: 

Turto grupė Amortizacijos laikas (metais) 

Programinė įranga 3 

Patentai, licencijos 3 

Kitas nematerialus turtas  3 

Ilgalaikis materialusis turtas 

Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje pagal 12-ąjį verslo 

apskaitos standartą. Ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas turtas, kurį įmonė valdo ir kontroliuoja, 

iš kurio tikisi gauti ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais, kuris bus naudojamas ilgiau nei 

vienus metus, kurio įsigijimo savikainą galima patikimai nustatyti ir kurio vertė didesnė už 

nustatytą mažiausią turto vertę.  

Nuo 2015 m. sausio 1 dienos  minimali ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė – 500 

eurų, likvidacinė vertė – 1 euras išskyrus pastatus. Ilgalaikio materialiojo turto grupei „pastatai“ 

likvidacinė vertė 10 procentų šio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos. 

Iki 2014 m. gruodžio 31 d. įsigyto ar pasigaminto materialiojo turto vertės apskaitos 

registruose nekeičiamos. 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas tiesiogiai proporcingas 

(tiesinis) metodas per visą ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį. 

Nusidėvėjimas yra skaičiuojamas lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį per naudojimo laiką, išskyrus 

šio turto įvedimo į eksploataciją pirmą mėnesį. Įsigijimo metu ilgalaikis materialusis turtas 
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registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri 

apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant sukauptą nusidėvėjimą.  

Nustatytas toks turto naudingo tarnavimo laikas pagal ilgalaikio materialiojo turto grupes: 

Eil.  
Nr. 

Ilgalaikio materialiojo turto grupė 
Naudingo tarnavimo 

laikas (metais) 

1. Pastatai ir statiniai 6–80 

2. Turgaus statiniai 50 

2. Transporto priemonės 4-10 

3. Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 3-31 

4. Mašinos, įrengimai  5 

5. Kitas materialusis turtas 6 

 

4. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo politika 

Pajamų pripažinimas ir tipinės veiklos pajamos  

Pajamos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 10-uoju verslo apskaitos standartu, 

kaupimo ir palyginimo principais. Pajamos apskaitoje pripažįstamos tada, kai jos uždirbamos, 

neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas tik Įmonės ekonominės naudos padidėjimas. 

Pridėtinės vertės mokestis pajamomis nepripažįstamas. Pajamos yra priskiriamos tipinei ar netipinei 

veiklai. Tipinės veiklos pajamoms priskiriama: keleivių vežimas vietiniais (priemiestiniais ir 

miesto) maršrutais, komunalinių atliekų surinkimas ir išvežimas, nepavojingų atliekų tvarkymas ir 

šalinimas (antrinių žaliavų surinkimas, stambiagabaritinių atliekų surinkimas), aplinkos priežiūros 

paslaugos  (žolės pjovimas, sniego valymas ir kiti papildomi darbai), turgaus paviljonų, prekystalio 

ir aikštelės nuoma,  pajamos už automašinų stovėjimą aikštelėje ir kitos pajamos. Kitos veiklos 

pajamoms, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą, priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo turto 

perleidimo rezultatas ir kitos atsitiktinės pajamos. Finansinės ir investicinės veiklos pajamoms 

priskiriama: palūkanos, delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas ir kt.  

Sąnaudų pripažinimas ir tipinės veiklos sąnaudos 

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis 11-uoju verslo apskaitos standartu, 

kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios 

pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio 

pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje 

registruojamos ir balanse pateikiamos kaip turtas. Pardavimo savikainai priskiriamos keleivių 

vežimo paslaugų tiesioginės ir netiesioginės sąnaudos minus gautos dotacijos už patirtus nuostolius 

vežant keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais. Įmonės 

veiklos sąnaudoms priskiriamos keleivinio transporto paslaugų bendrosios ir administracinės 

sąnaudos, komunalinių paslaugų tiesioginės ir netiesioginės, bendrosios ir administracinės 
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sąnaudos. Kitos veiklos sąnaudomis priskiriamas naudoto ilgalaikio turto perleidimo rezultatas ir 

kitos atsitiktinės sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis priskiriama: palūkanos, 

delspinigiai, užsienio valiutos kurso pasikeitimo rezultatas ir kt. 

5. Mokesčiai 

Įmonės apskaitoje mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas, mokestinės atskaitomybės 

sudarymas atliekami nepažeidžiant mokesčius reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės 

aktų reikalavimų. Įmonė apskaičiuoja ir deklaruoja šiuos mokesčius: 

 gyventojų pajamų mokestį; 

 valstybinio socialinio draudimo įmokas; 

 pridėtinės vertės mokestį; 

 pelno mokestį; 

 aplinkos teršimo mokestį. 

6. Gautinos sumos ir kitas finansinis turtas 

Finansinis turtas pripažįstamas pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą. Jį sudaro pinigai, 

terminuotieji indėliai ir kitas pagal sutartis gautas ir gautinas finansinis turtas. Gautinos sumos 

įkainotos grynąja verte, atėmus abejotinas skolas. 

7. Trumpalaikio turto apskaitos politika 

Atsargos registruojamos apskaitoje pagal 9-ąjį verslo apskaitos standartą. Apskaitoje 

registruojamos atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Atsargų įsigijimo savikainai priskiriamos 

tiesiogiai su atsargų įsigijimu susijusios išlaidos. Perkant atsargas sumokėta arba mokėtina 

pridėtinės vertės mokesčio suma į atsargų įsigijimo savikainą neįskaičiuojama. Ją įskaityti į 

savikainą galima tik tada, kai pridėtinės vertės mokestis yra negrąžintinas. Įmonės veikloje 

trumpalaikį turtą (inventorių), kuris pagal apskaitos politiką nepriskiriamas ilgalaikiam turtui (kai 

tokio turto vieneto vertė mažesnė už Įmonės nustatytą minimalią ilgalaikio materialiojo turto vertę), 

priskiriamas – atsargoms ir pripažįstama šio turto įsigijimo savikainą sąnaudomis.  

8. Nuosavo kapitalo apskaitos politika 

Įmonės nuosavam kapitalui priskiriama: 

 įmonės savininko kapitalas; 

 perkainojimo rezervas; 

 privalomasis rezervas; 

 kiti rezervai; 

 nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai). 
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Nepaskirstytasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį tiesiogiai priskiriamas: 

 ataskaitinių metų pelnui; 

 ankstesnių metų pelnui. 

Nuosavas kapitalas registruojamas apskaitoje pagal 8-ąjį verslo apskaitos standartą. 

Privalomasis, perkainojimo ir kiti rezervai įmonėje sudaromi Lietuvos Respublikos 

valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

Įmonės paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) turi būti paskirstytas (paskirstyti) ne vėliau kaip 

per 4 mėnesius, pasibaigus įmonės finansiniams metams. 

Įmonės vadovas turi parengti Įmonės paskirstytinojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektą, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu ir kitais teisės aktais 

ir kartu su Įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkiniu pateikti tvirtinti Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijos direktoriui. 

9. Finansiniai įsipareigojimai 

Pagal 18-ąjį verslo apskaitos standartą Įmonės apskaitoje finansiniais įsipareigojimais 

laikomos prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, kurie turėjo būti 

įvykdyti ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti. Įmonė, atsižvelgdama į informacijos 

reikšmingumą ir palyginimo principą, taip pat siekdama teisingai įvertinti finansinės būklės 

pokyčius, sudaro atostoginių kaupinius. Balanse įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir 

trumpalaikius. 

10. Dotacijų ir subsidijų apskaita 

Pagal 21-ąjį verslo apskaitos standartą Įmonės apskaitoje dotacijos, susijusios su turtu – 

dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikiam turtui pirkti, statyti arba kitaip 

įsigyti. Teikiant tokias dotacijas gali būti nustatomos ir papildomos sąlygos, susijusios su turto 

rūšimi, vieta arba laikotarpiu, per kurį turtas turi būti įsigytas arba išlaikytas. Prie dotacijų, susijusių 

su turtu, gali būti priskiriamos ir dotacijos trumpalaikiu turtu arba trumpalaikiam turtui įsigyti, jei 

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lieka reikšmingas nepanaudotos dotacijos likutis. 

Dotacijų apskaita tvarkoma kaupimo principu, t. y. gautos dotacijos arba jų dalys 

pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios 

sąnaudos.  

Dotacijos, susijusios su pajamomis – dotacijos, gaunamos ataskaitinio ar praėjusio 

laikotarpio išlaidoms ir negautoms pajamoms kompensuoti, taip pat visos kitos dotacijos, 

nepriskirtinos dotacijoms, susijusioms su turtu.  
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11. Atlygis darbuotojams 

Įmonėje atlygis darbuotojams priskiriamas prie trumpalaikių įsipareigojimų. Vadovaujantis 

31-uoju verslo apskaitos standartu, atlygio darbuotojui už darbą sąnaudas Įmonė pripažįsta tą 

ataskaitinį laikotarpį, kada darbuotojas atliko darbą. Atlygis už darbą – tai darbo užmokestis už 

darbą, atostogas, ligos pašalpa, kurią moka darbdavys, darbuotojams skaičiuojami atostoginių 

kaupiniai. 

III. POATASKAITINIAI ĮVYKIAI 

Atsižvelgiant į svarbius poataskaitinius įvykius, Įmonės finansinės ataskaitos gali būti 

koreguojamos. Finansinės ataskaitos turi būti koreguojamos, jei poataskaitiniai įvykiai daro 

tiesioginę įtaką dar nepatvirtintų finansinių ataskaitų duomenims. 

Kai poataskaitiniai įvykiai neturi įtakos Įmonės paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos 

finansinei būklei ar veiklos rezultatams, finansinės ataskaitos nekoreguojamos. 

2021 m. tęsiasi Lietuvoje paskelbtas karantinas dėl koronaviruso COVID-19 plitimo šalyje. 

Tikėtina, kad ribojimai gali įtakoti įmonės veiklą dėl bendro poveikio pasaulio ir Lietuvos 

ekonomikai.   

Ataskaitų parengimo dieną buvo dalinai sustabdyta keleivių vežimo paslaugos vietinio 

(miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, tačiau pandemijos poveikis 

nėra aiškus, todėl vadovybė negali įvertinti jos galimo poveikio Įmonės veiklai ar finansiniams 

2021 m. veiklos rezultatams.   

Kitų reikšmingų įvykių, pasibaigus finansiniams metams nebuvo. 

IV. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

1 pastaba. Nematerialusis turtas 

Nuo 2015m. sausio 1 d. minimali nematerialiojo turto vertė – 500 Eur. Įsigijimo metu 

nematerialusis turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Nematerialiojo turo pokyčiai 

(žr.1 lentelę). 

1 lentelė. Nematerialiojo turto būklė ir jo kitimas (Eur) 

Rodikliai Nematerialusis turtas (Eur) 

Likutinė vertė 2018 m. gruodžio mėn. 31d. 2735 

a) įsigijimo savikaina  

Likučiai 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. 17386 

Įsigijimai per 2019  m. 0 

Padidinta vertė per 2019 m. 0 
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Nurašymai per 2019 m. 0 

Įsigijimo  savikainos  likutis  2019 m.  gruodžio  mėn. 31d. 17386 

b) amortizacija  

Likučiai 2018 m. gruodžio mėn. 31d. 14651 

2019-01-01 – 2019-12-31 amortizacija 2733 

Nurašyta nusidėvėjimo 2019 m. 0 

Sukaupta nusidėvėjimo 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. 17384 

Likutinė vertė 2019 m. gruodžio mėn. 31d. 2 

a) įsigijimo savikaina  

Likučiai 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. 17386 

Įsigijimai per 2020 m. 10000 

Padidinta vertė per 2020 m. 0 

Nurašymai per 2020 m. 0 

Įsigijimo  savikainos  likutis  2020  m.  gruodžio  mėn. 31d. 27386 

b) amortizacija  

Likučiai 2019 m. gruodžio mėn. 31d. 17384 

2020-01-01 – 2020-12-31 amortizacija 1111 

Nurašyta nusidėvėjimo 2020 m.  

Sukaupta nusidėvėjimo 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. 18495 

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio mėn. 31d. 8891 

 
 

Per ataskaitinius finansinius metus Įmonė įsigijo integruotas vadybos sistemas už 10000 

Eur. Nematerialaus ilgalaikio turto per 2020 m. nurašyta nebuvo. 

Visiškai nudėvėto, tačiau vis dar naudojamo įmonės veikloje, ilgalaikio nematerialiojo turto, 

kurio įsigijimo savikaina 2020 m. gruodžio 31 d. sudaro 17385,80 Eur. 

2 pastaba. Ilgalaikis materialusis turtas 

Nuo 2015m. sausio 1 d. minimali materialiojo turto vertė – 500 Eur, likvidacinė vertė – 1 

euras išskyrus pastatus. Ilgalaikio materialiojo turto grupei „pastatai“ likvidacinė vertė 10 procentų 

šio turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos.  

Įsigijimo metu materialusis turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina. Įmonė visą 

turtą valdo naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise. Įmonės savininkė yra Kaišiadorių rajono 

savivaldybė. Ilgalaikio materialiojo turto pokyčiai (žr. 2 lentelę). 
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2 lentelė. Ilgalaikio materialiojo turto būklė ir jo kitimas (Eur) 

Rodikliai Transporto 
priemonės 

Pastatai 
ir 
statiniai 

Kitas 
turtas 
įranga, 
prietaisai 
ir 
įrenginiai 

Mašino
s 
įrengim
ai 

Kitas 
materialu
sis turtas 
(konteine
riai) 

Išanksti
niai 
apmokė
jimai 

Iš viso  
materiali
ojo turto 

Likutinė vertė  finansinių  metų  
pradžioje  

197889 71397 2454 0 354504 0 626244 

a) Įsigijimo savikaina        

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 718665 255053 54533 29219 525235 0 1582705 

Finansinių metų pokyčiai:        

-turto įsigijimas 6500 0 5374 0 357771 0 369645 

-padidinta vertė 0 0 0 0 0 0 0 

-perleistas  ir nurašytas(-) 0 0 0 0 -8118 0 -8118 

-perrašymai iš vieno str. į kitą 0 0 0 
 

0 
 

0 0 0 

-Finansinių metų pabaigoje 725165 255053 59907 29219 874888 0 1944232 

b) perkainojimas        

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0 0 

Finansinių metų pokyčiai:        

-vertės padidėjimas 
(sumažėjimas)+(-) 

0 0 0 0 0 0 0 

-kitiems asmenims perleistas ir 
nurašytas  turtas  

0 0 0 0 0 0 0 

-perrašymai iš vieno str. į kitą 0 0 0 0 0 0 0 

Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0 0 

c)Nusidėvėjimas 0 0 0 0 0 0 0 

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 520776 183656 52079 29219 170731 0 956461 

Finansinių metų pokyčiai:        

-finansinių metų nusidėvėjimas 73927 8625 852 0 127068 0 210471 

-atstatantys įrašai  0 0 0 0 0 0 0 

-kitiems asmenims perleisto ir 
nurašyto  turto nusidėvėjimas 

0 0 0 0 -8107 0 -8106 
 

-perrašymai iš vieno str. į kitą 0 0 0 0 0 0 0 

Finansinių metų pabaigoje 594703 192281 52931 29219 289692 0 1158826 

d) Vertės sumažėjimas        

Praėjusių finansinių metų pabaigoje 0 0 0 0 0 0 0 

Finansinių metų pokyčiai:        

-finansinių metų vertės 
sumažėjimas-atstantys įrašai  

0 0 0 0 0 0 0 

-kitiems asmenims perleistas ir 
nurašytas  turtas  

0 0 0 0 0 0 0 

-perrašymai iš vieno str. į kitą 0 0 0 0 0 0 0 

e) Išankstiniai apmokėjimai 0 0 0 0 0 0 0 

f) Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje 

130462 62772 6976 0 585196 0 785406 

 



SĮ „Kaišiadorių paslaugos“, 258847030, Gedimino g. 133, Kaišiadorys 

2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  

 13

 

2020 metais Įmonė ilgalaikio materialiojo turto įsigijo už 369645 Eur, iš jų: 

 transporto priemonių – 6500 Eur; 

 konteinerių – 357771 Eur; 

 kitos įrangos – 5374 Eur; 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė Įmonei valdyti, naudoti ir juo 

disponuoti patikėjimo teise Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, 

kurio bendrą vertė 352694 Eur, iš jų: 

 konteinerius – 351572 Eur, 1541vnt; 

 termovizorių – 1122 Eur, 1 vnt; 

 autobusą Iveco Daily – be likutinės vertės. Įmonė autobusą įvertino 4500 Eur tikrąją 

vertę; 

 automobilį VW Golf - be likutinės vertės. Įmonė automobilį įvertino 2000 Eur 

tikrąją vertę; 

Įmonė iš apyvartinių lėšų įsigijo 300 vnt. 240 litrų talpos konteinerių skirtų plastiko atliekų 

surinkimui, kurių įsigijimo vertė  6199 Eur. 

Vadovaujantis 2020 m. spalio 6 d. biudžeto lėšų naudojimo sutartimi Nr.SUT-346 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skyrė 6000 Eur lėšų, įsigyti 6 vnt. vaizdo stebėjimo 

kameras. Įmonė įsigijo už 6000 Eur, 2 mobilias bevieles ir 4 stacionariai montuojamas vaizdo 

stebėjimo kameras, skirtas stebėti atliekų konteinerių aikšteles. 

 Įmonėje per ataskaitinius finansinius metus nurašyta fiziškai ir morališkai pasenusio ar 

sugadinto, bei tolimesniam naudojimui nebetinkamo materialaus ilgalaikio turto: 20 vnt. 

konteinerių antrinių žaliavų rinkimui ( varpo tipo), kurių bendra įsigijimo vertė - 8118 Eur, likutinė 

vertė – 12 Eur. 

 Dalis įmonės ilgalaikio materialiojo turto, yra visiškai nusidėvėjęs, tačiau vis dar 

naudojamas įmonės veikloje. 2020 m. gruodžio 31 d. visiškai nusidėvėjusio ilgalaikio materialiojo 

turto, kurio bendra įsigijimo savikaina – 627527 Eur, tai sudaro 32,3 proc. viso ilgalaikio 

materialiojo turto įsigijimo vertės,  likutinė vertė – 192 Eur, (žr. 3 lentelę).  

3 lentelė. Naudojamas visiškai amortizuotas ilgalaikis materialusis turtas 2020-12-31d. (Eur) 

                    Pavadinimas                                                      Įsigijimo savikaina     Nusidėvėjimas       Likutinė vertė  

 PASTATAI ,STATINIAI                                                                   13723                      13720                                 3 

TRANSPORTO PRIEMONĖS                                                         450066                    450057                                 9  

MAŠINOS IR ĮRANGA 29219   29219                                 0 

KITA ĮRANGA, PRIETAISAI, ĮRANKIAI IR ĮRENGINIAI           46134                      46109                               25 

KITAS MATERIALUSIS TURTAS (KONTEINERIAI)                  88385                      88230                              155 
                                                                         Iš viso                       627527                    627335                              192 
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Visiškai nusidėvėjusių transporto priemonių, kurių bendra įsigijimo savikaina – 450066 Eur, 

tai sudaro 62,1 proc. visų transporto priemonių įsigijimo vertės.  

 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. įmonėje buvo 22 autobusai, 2 automobiliai šiukšliavežiai, 3 

lengvieji automobiliai,  1 sunkvežimis, 1 krovininis mikroautobusas ir 1 traktorius.  

 Pagal pagaminimo metus autobusai pasiskirsto taip:  

 iki 5 metų – 3 autobusai; 

 nuo 5 iki 10 metų – 2 autobusas; 

 virš 10 metų - 17 autobusų. 

 2020 metais vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais buvo 

nuvažiuoti 491171 km., tai 190378 km. mažiau nei 2019 metais. 

2020 metais Įmonės autobusais nuvažiavo šiuos maršrutus:  

      priemiestinio – 40, maršrutų ilgis – 987,3 km. (į vieną pusę); 

 miesto – 6, maršruto ilgis 6,1 km. (į vieną pusę); 

 darbininkų  pervežimuose – 1,  maršrutų ilgis 10 km. (į vieną pusę). 
 
3 pastaba. Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys 

 Įmonėje atsargos apskaitomos jų įsigijimo savikaina ir nurašomos į sąnaudas. Įmonėje 

atsargas perka tik savo reikmėms. Atsargų būklė pateikiama 4 letelėje. 

4 lentelė. Atsargų būklė 2019-2020 m. (Eur) 

 
Pavadinimas 

Medžiagų Degalų,tepa
lų  

Atsarginių 
dalių 

Padangų Paslaugos Trumpalaik
is turtas 

Iš viso 

Balansinė vertė                                   
2020 m. gruodžio 31d. 

2776 1342 2864 29 
 

0 0 7011 

Išankstiniai apmokėjimai    
2020 m. gruodžio 31 d.   

0 0 0 0 0 0 0 

Balansinė vertė                                 
2019 m. gruodžio 31d. 

2453 1625 2982 122 
 

0 0 7182 

Išankstiniai apmokėjimai   
2019m. gruodžio 31 d.   

0 0 0 0 0 0 0 

  

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje atsargos sudarė 7011 Eur, per ataskaitinius 

finansinius metus sumažėjo 171 Eur. 

  4 pastaba. Per vienerius metus gautinos sumos  

Įmonėje pirkėjų įsiskolinimas ataskaitinių finansinių metų pradžioje buvo 279152 Eur, per 

ataskaitinius finansinius metus padidėjo 87478 Eur. 

 Per vienerius metus gautinų sumų būklė ir kitimas (žr. 5 lentelę). 
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5 lentelė. Per vienerius metus gautinų sumų pasikeitimas 2019-2020 m. (Eur) 

Pavadinimas Likutis          
2020-12-31 

Likutis          
2019-12-31 

Likučių pokytis 
(+,-) 

Per vienerius metus gautinos sumos viso: 405723 307333 +98390 

iš jų: pirkėjų įsiskolinimas 366629 279151 +87478 

         kitos gautinos sumos 39094 28182 +10912 
 

Pirkėjų įsiskolinimai 2020 m. gruodžio mėn. 31d. sudarė : 

 Keleivinio transporto skyriuje –       7623 Eur;  

 Komunalinių paslaugų skyriuje – 359006 Eur. 

Kitos gautinos sumos ataskaitinių finansinių metų pradžioje sudarė 28182 Eur., ataskaitinių 

finansinių metų pabaigoje – 39094 Eur., iš jų: 64,9 proc. Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracijos įsiskolinimas už keleivių vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus 

susisiekimo maršrutų nuostolių kompensavimą.  

5 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai  

 Įmonė vertybinių popierių, kurie galėtų būti priskiriami pinigų ekvivalentams neturi. 

Įmonėje atsiskaitymai vyksta 5 banko sąskaitose ir įmonės kasoje. Įmonės pinigai ir pinigų 

ekvivalentai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sumažėjo 14053 Eur, lyginant su praėjusių metų 

ataskaitiniu laikotarpiu (žr. 6 lentelę).   

6 lentelė. Įmonės piniginių  lėšų kitimas 2019-2020 metais (Eur) 

 Likutis 2020-12-31 Likutis 2019-12-31 Likučių pokytis 
(+,-)  

A/s „Swedbank“ banke 67583 58156 +9427 

A/s AS Luminor banke 129769 141331 -11562 

Kasa 176 1900 -1724 

Pinigai kelyje 810 839 -29 

A/s UAB Perlo paslaugos 204 10369 -10165 

Iš viso: 198542 212595 -14053 
  

Nuo euro įvedimo  2015 m. sausio 1 dienos euras tapo teisėta mokėjimo ir atsiskaitymo 

priemone Lietuvos Respublikoje. Visas pinigines operacijas įmonė vykdo euro valiuta. 

 Užsienio valiuta konvertuojama į eurus, pagal balanso dieną galiojusį oficialų valiutos 

kursą. 

6 pastaba. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos  

Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai įmonė per ataskaitinį ir ankstesnius 

ataskaitinius laikotarpius sumokėjo už būsimais laikotarpiais teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas 
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(draudimo, leidinių prenumeratos), už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai pripažįstamos 

sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai bus patiriamos.  

 Įmonės ateinančių laikotarpių sąnaudos ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sudarė 

2399Eur., lyginant su praėjusiais finansiniais metais sumažėjo 328 Eur. 

 

7 pastaba. Nuosavas kapitalas 

 Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje nuosavas kapitalas sudarė 927237 Eur, per 

ataskaitinius finansinius metus padidėjo 353409 Eur. (žr. 7 lentelę). 

7 lentelė. Nuosavas kapitalas 2019-2020 metais (Eur) 

 
Ataskaitiniais 

finansiniais metais 
 

Praėjusiais 
finansiniais metais 

Pokytis (+,-)  

Įmonės savininko kapitalas 792716 440022 +352694 

Perkainojimo rezervas 16294 13001 +3293 

Rezervai 35499 20445 +15054 

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 82728 100360 -17632 

 

Įmonė ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, patikėjimo teise valdo Kaišiadorių rajono 

savivaldybės savininko kapitalą sumoje 792716  Eur. Per ataskaitinius finansinius metus padidėjo 

352694 Eur. Įmonės savininko kapitalo pokytis aprašytas 2-4 psl. 

Perkainojimo rezervas 

1994 ir 1995 metais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimais, buvo 

atliktas ilgalaikio turto indeksavimas (perkainojimas) taikant vieningus koeficientus. Turto vertės 

padidėjimas buvo užregistruotas perkainojimo rezervo sąskaitoje.  

Ataskaitinių finansinių metų pradžioje perkainojimo rezervas sudarė 13001 Eur. Per  

ataskaitinius finansinius metus padidėjo - 6500 Eur, įvertinus tikrąją verte perduotą Kaišiadorių 

rajono savivaldybės administracijos autobusą Iveco Daily (4500 Eur) ir automobilį VW Golf (2000 

Eur). Sumažėjo - 3293 Eur, nusidėvėjusiam perkainotam ilgalaikiam turtui. Ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje perkainojimo rezervas sudarė 16294 eurų. 

8 pastaba. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

Pelno (nuostolio) paskirstymas Įmonės apskaitoje registruojamas tada, kai Įmonės savininko 

teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 

direktorius – priima sprendimą pelną (nuostolį) paskirstyti, neatsižvelgiant į tai kada jis uždirbtas. 
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Pelno (nuostolių) ataskaita 

8 lentelė. Įmonės veiklos apimtys 2019 - 2020 m. (Eur) 

Rodikliai Ataskaitiniais 
finansiniais 
metais 

Praėjusiais 
finansiniais 
metais 

Pokytis (+,-)  

Pardavimo pajamos 1146067 1103146 +42921 

Pardavimo savikaina -21821 -58840 -37019 

Bendrasis pelnas (nuostolis) 1124246 1044306 +79940 

Komunalinio sąnaudos -924203 -753500 +170703 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos -125899 -181695 -55796 

Kitos veiklos rezultatas 526 1297 -771 

Kitos palūkanų ir panašios pajamos 36 1231 -1195 

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos  -4036 -4320 -284 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 70670 107319 -36649 

Pelno mokestis -11221 -14660 -3439 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 59449 92659 -33210 

Įmonė 2020 m. dirbo pelningai. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą 

70670 Eur. Grynasis pelnas (atėmus pelno mokestį) 59449 Eur. 

Įmonės nepaskirstytasis pelnas praėjusių finansinių metų pabaigoje – 100360 Eur.  

Vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. 

balandžio 30 d. įsakymu Nr.SVĮ-3, 2019 metų Įmonės pelnas paskirstytas sekančiai: į privalomąjį 

rezervą – 5018 Eur, į rezervus, naudojamus darbuotojų premijoms, socialiniams, kultūriniams ir 

panašiems tikslams – 10036 Eur, į savivaldybės biudžetą įmoka - 65234 Eur ir likęs nepaskirstytas 

pelnas perkeltas į 2020 metus - 20072 Eur. 

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pabaigoje - 82728 Eur. 

8.1. pastaba. Pardavimo pajamos ir savikaina  

Ataskaitiniais finansiniais metais pardavimo pajamos 1146067 Eur, lyginant su praėjusiais 

metais, padidėjo 42921 Eur arba 3,9 proc.  
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1 pav. pateikta Įmonės pardavimo pajamų struktūra 2020 m. 

Pardavimo pajamų struktūra 2020m.

Keleivių pervežimo 
paslaugos

14,9%

Kitos papildomos veiklos 
paslaugos

0,3%

Atliekų tvarkymo 
paslaugos

84,8%

 

 

2 pav. pateikta Įmonės pardavimo pajamų struktūra 2019 m. 

Pardavimo pajamų struktūra 2019 m.

Kitos papildomos veiklos 
paslaugos; 0,3%

Turgaus nuomos 
paslaugos; 2,5%

Keleivių pervežimo 
paslaugos; 25,2%

Atliekų tvarkymo 
paslaugos; 72,0%

 

2020 metais Įmonė, iš keleivių vežimo veiklos, gavo 171034 Eur. pajamų, lyginant su 2019 

m. 107088 Eur arba 38,5 proc. mažiau.  

Per 2020 metais vietinio (miesto, priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais pervežti 

107447 keleiviai, tai 95800 keleiviais mažiau nei 2019 metais. Įmonė iš miesto ir priemiesčio 

maršrutais pervežtų keleivių gavo 55720 Eur pajamų, lyginant su 2019 metais 50648 Eur arba 47,6 

proc. mažiau. Keleivių ir pajamų sumažėjimą įtakojo COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) 

plitimas, dėl to buvo apribojami reguliaraus vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo maršrutų 

reisai nuo 2020 m. kovo 16 d. iki rugpjūčio 31 d. ir nuo lapkričio 16 d. iki gruodžio 15 d. ir 

stabdomi nuo gruodžio 16 d iki gruodžio 31 d. 
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Pervežant mokinius, per ataskaitinius finansinius metus, gauta 62935 Eur pajamų, lyginant 

su 2019 metais 46225 Eur arba 42,3 proc. mažiau. Per 2020 metus pervežti 80860 mokiniai, tai 

54351 mokiniu mažiau nei 2019 metais. Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo 

ir atsižvelgiant į galimas grėsmes Kaišiadorių rajono savivaldybėje, buvo sustabdytas viešasis 

transportas mokinių pervežimui nuo 2020 m. kovo 16 d. iki mokslo metų pabaigos ir nuo lapkričio 

16d. iki gruodžio 31d.  

Pervežant keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais 

taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos lengvatos. Keleivių pervežimui su 

lengvatomis (negautų pajamų) kompensavimui iš rajono savivaldybės 2020 metais Įmonė gavo 

20072 Eur (be PVM), lyginant su 2019 metais 20321 Eur arba 50,3 proc. mažiau. 

Per ataskaitinius finansinius metus, vykdant užsakymus (vienkartiniai užsakymai, 

darbuotojų pervežimai, užsakymai, dėl COVID-19 ligos plitimo), gauta 32307 Eur pajamų, lyginant 

su 2019 metais gauta 10107 Eur arba 45,5 proc. pajamų daugiau. 

Vadovaudamasi Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 

19 d. įsakymu Nr.VIE-272 „Dėl asmenų transportavimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės 

administracija įpareigojo, karantino rėžimo metu užtikrinti asmenų, sergančių COVID-19 liga, 

asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga, ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID liga 

transportavimą tais atvejais, kai pacientas dėl savo sveikatos būklės turi būti vežamas į pagrindines 

asmens sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat tais atvejais, kai asmuo negali pats savarankiškai 

nuvykti į mobilųjį punktą tyrimo paėmimui, bei tais atvejais, kai asmuo neturi galimybės 

savarankiškai nuvykti į izoliavimo (saviizoliacijos) vietą. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija ir SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ 2020 m. 

lapkričio 3 d. sudarė Pervežimo (transportavimo) paslaugų pirkimo sutartį Nr.VP-309, kurios 

pagrindu  buvo vykdoma asmenų, sergančių COVID-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga COVID-

19 liga, ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju COVID liga, pervežimo (transportavimo) paslauga tuo 

atveju, kai asmuo neturi galimybės nuvykti/parvykti ar būti nuvežtas kito asmens į /iš karščiavimo 

kliniką, mobilųjį punktą ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą.  

Vykdant šias  paslaugas pravažiuota  12820 km., pervežta 360 keleivių. 

Taip pat buvo vykdoma pervežimo (transportavimo) paslauga kitais būtinais atvejais, 

susijusiais su ekstremalia situacija: 

 Strėvininkų socialinės globos namų darbuotojų pervežimas 1575 km., 440 keleivių; 

  Kaišiadorių ligoninės darbuotojų pervežimas 1387 km., 768 keleiviai. 

Per ataskaitinius finansinius metus priimti ir įvykdyti 37 vienkartiniai užsakymai, 

nuvažiuota 6054 km., pervežta 1904 keleivių. 2020 metais pervežta 3504 keleiviais mažiau, nei 

2019 metais.  
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Pervežant įmonių darbuotojus pagal užsakymus 2020 metais pravažiuota 14291 km., 

pervežta 23268 keleiviai. 

Atliekų tvarkymo paslaugų pajamos ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sudarė 971834   

Eur, lyginant su 2020 metais 177809 Eur arba 22,4 proc. daugiau. Atliekų tvarkymo paslaugų 

pajamos: 

 mišrių komunalinių atliekų pajamos – 745808 Eur, lyginant su 2019 m. padidėjo 

93513 Eur. 

 antrinių žaliavų pajamos – 220895 Eur,  lyginant su 2019 m. padidėjo 83477 Eur. 

 bešeimininkių atliekų pajamos – 5131 Eur, lyginant su 2019 m. padidėjo 819 Eur. 

Kitos papildomos veiklos (automašinų stovėjimo aikštelės nuoma ir kt.) pajamos sudarė 

3200 Eur, lyginant su praėjusiais ataskaitinais metais sumažėjo 104 Eur. 

 2020 metais pardavimo savikaina (keleivinio transporto paslaugų tiesioginės ir 

netiesioginės sąnaudos - 415223 Eur, minus gautos dotacijos nuostolingų maršrutų nuostolio 

padengimui – 393402 Eur) sudarė 21821 Eur, lyginant su 2019 metais 37019 Eur mažiau. 

8.2. pastaba. Veiklos sąnaudos  

Veiklos sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais sudarė 1050102 Eur. Palyginus 

ataskaitinius finansinius metus su praėjusiais finansiniais 2019 metais, padidėjo – 114907 Eur arba 

12,3 proc. Didžiausią dalį šių padidėjusių sąnaudų sudaro mišrių komunalinių atliekų pridavimas į 

Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą t.y. 87600 Eur arba 76,2 proc.  Nuo 2020 m. birželio 1 d. 

„vartų mokestis“ už komunalinių atliekų priėmimą ir apdorojimą padidėjo 21,33 Eur/t (be PVM) 

arba 51,4 proc. , tai sudaro 62,81 Eur/t (be PVM). 

Įmonės veiklos sąnaudų struktūra 2020 m. (žr. 3 pav.) 
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Įmonės veiklos sąnaudų struktūra 2019 m. (žr. 4 pav.) 
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Keleivinio transporto skyriaus sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais sudarė 541122Eur, 

t.y. 82176 Eur arba 13,2 proc. mažiau, nei 2019 metais.  

Keleivinio transporto skyriaus sąnaudų struktūra procentais 2019-2020 m. (žr. 5 pav.) 
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Tiesioginės sąnaudos sudarė 356864 Eur1, lyginant su 2019 metais sumažėjo 84738 Eur. 

Netiesioginės sąnaudos – 58359 Eur, lyginant su 2019 metais sumažėjo 7620 Eur. Bendrosios ir 

 

1 Keleivių vežimo veiklos tiesioginių sąnaudų struktūroje: darbo užmokestis, soc. draudimas – 54,2 proc., 

nusidėvėjimas – 20,6 proc., degalai – 15,2 proc., medžiagos, atsarginės detalės, padangos sudarė 4,1 proc., remonto 
darbai – 3,0 proc., draudimas – 2,1 proc., kitos sąnaudos – 0,8 proc. 
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administracinės sąnaudos – 109123 Eur, lyginant su 2019 metais padidėjo 3269 Eur. Užsakomųjų 

maršrutų sąnaudos – 16776 Eur, lyginant su 2019 metais padidėjo 6914 Eur. 

Įmonė iš keleivinio transporto skyriaus paslaugų veiklos per ataskaitinius finansinius metus 

gavo 26513 Eur tipinės veiklos pelno, lyginant su 2019 metais 14551 Eur mažiau. 

Nuo 2013 m. kovo 1 dienos pradėtos teikti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos. 

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys finansinių ataskaitinių metų pabaigoje 

sudarė - 11341 asmenys, iš jų: 

 Fiziniai asmenys –11024; 

 Juridiniai asmenys – 317. 

Lyginant komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys finansinių ataskaitinių  

metų pabaigoje su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sudaryta249 sutartimis daugiau.  

Per ataskaitinius finansinius metus surinkta ir išvežta: 

 Mišrių komunalinių atliekų 6949,20 t, lyginant su 2019 m. sumažėjo 87,38 t.; 

 Bešeimininkių atliekų 322,20 m³, lyginant su 2019 m. padidėjo 51,64 m³; 

 Pakuotės atliekos 1256,90 t, lyginant su 2019 m. padidėjo 310,73 t.; 

 Biologiškai skaidžių atliekų 221,63 t, lyginant su 2019 m. sumažėjo 40,04 t. 

Atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudos finansinių ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 923275 

Eur, iš jų : tiesioginės atliekų tvarkymo sąnaudos –572189 Eur (62,0 proc.), antrinių žaliavų – 

236697 Eur (25,6 proc.), bendrosios ir administracinės – 114390 Eur (12,4 proc.). 2020 m. atliekų 

tvarkymo paslaugų sąnaudos 193071 Eur didesnės nei 2019 metais. Didžiausią dalį šių padidėjusių 

sąnaudų sudaro: mišrių komunalinių atliekų pridavimas į Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą 

(KRAC ) - 45,4 proc., pusiau požeminių ir antrinių žaliavų konteinerių nusidevėjimas – 15,0 proc. 

Atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudų struktūra procentais 2019-2020 m. (žr. 6 pav.). 
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Įmonė iš atliekų tvarkymo paslaugų veiklos per ataskaitinius finansinius metus gavo 

48559Eur tipinės veiklos pelno, lyginant su 2019 metais 15262 Eur mažiau.  

8.3 pastaba. Kitos veiklos rezultatai 

Įmonės kitos veiklos rezultatas – 526 eurai, palyginus su praėjusiais finansiniais metais, 

sumažėjo 771 eurais. Įmonės kitos veiklos rezultatų pokyčiai (žr. 9 lentelę).  

9 lentelė. Kitos veiklos rezultatas 2019-2020 m. (Eur) 

Rodikliai 
Ataskaitiniais 

finansiniais metais  
Praėjusiais finansiniais 

metais 

Kitos veiklos pajamos 526 1297 

ilgalaikio turto pardavimo pajamos  0 0 

kitos  
iš jų:  metalo laužo pardavimo pajamos  
          kitos 

526 
516 
10 

1297 
1117 
180 

Kitos veiklos sąnaudos  (0) (0) 

     ilgalaikio turto perleidimo nuostolis 0 0 

     vienkartinės pašalpos 0 0 

     tipinei veiklai nepriskirtų pardavimų savikaina 0 0 

Kitos veiklos rezultatas 526 1297 

 

8.4 pastaba. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 

 Įmonės kitos palūkanų ir panašios pajamos ataskaitiniais finansiniais metais sudarė 36 Eur, 

palyginus su praėjusiais finansiniais metais, sumažėjo 1195 Eur. 

8.5 pastaba. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 

Ataskaitiniais finansiniais metais įmonės palūkanų ir kitos panašios sąnaudos – 4036 Eur, 

palyginus su praėjusiais finansiniais metais, sumažėjo 284 Eur (žr. 10 lentelę).  

10 lentelė. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatas 2019-2020 m. (Eur) 

          Rodikliai Ataskaitiniais 
finansiniais metais 

Praėjusiais finansiniais 
metais 

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos 4036 4320 

delspinigiai 0 0 

palūkanos už gautas paskolas 
1149 1628 

palūkanos už lizingą 
2887 2692 
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8.6 pastaba. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą ir grynasis pelnas (nuostoliai) 

Ataskaitiniais finansiniais metais pelno (nuostolių) ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą 

70670 Eur, lyginant su 2019 metais sumažėjo 36649 Eur. Pelno mokestis – 11221 Eur. 

Apskaičiuotas pelno (nuostolių) ataskaitoje ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas – 

59449Eur,  lyginant su praėjusiais ataskaitiniais finansiniais metais grynasis pelnas 33210 Eur 

sumažėjo.  

8 pav. Įmonės grynasis pelnas (nuostolis) 2017-2020 m. (Eur) 
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9 pastaba. Dotacijos, subsidijos. 

Dotacijos, susijusios su turtu, apskaitoje ir finansinėse ataskaitose pateikiama ilgalaikiu ir 

trumpalaikiu turtu. Dotacijos, susijusios su turtu, pripažįstamos panaudotomis tokiomis sumomis, 

kokios gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sumos įskaičiuojamos į sąnaudas arba trumpalaikį turtą 

nurašius. Nepanaudotos dotacijų dalies likutis rodomas balanso straipsnyje „Dotacijos, subsidijos“.  

Ataskaitinių finansinių metų pradžioje dotacijos, susijusios su turtu sudarė 246162 Eur, per  

ataskaitinius finansinius metus padidėjo - 7631 Eur: Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 

direktoriaus 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V1E-366 perdavė Įmonei asmens apsaugos 

priemonių už 1631 Eur ir „Biudžeto lėšų naudojimo“ 2020 m. spalio 6 d. sutartimi Nr.SUT-346 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija skyrė 6000 Eur lėšų, šešioms vaizdo stebėjimo 

kameroms įsigyti. Įmonė įsigijo už 6000 Eur, 2 mobilias bevieles ir 4 stacionariai montuojamas 

vaizdo stebėjimo kameras, skirtas stebėti atliekų konteinerių aikšteles. Sumažėjo - 57957 Eur, iš jų: 

nusidėvėjusiam ilgalaikiam turtui (susijusiam su dotacija) - 55132 Eur, nurašytoms atsargoms – 

2825 Eur.  
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Dotacijos, susijusios su turtu ataskaitinių finansinių metų pabaigoje sudarė 195836 Eur, iš 

jų: 

Ilgalaikis turtas – 195282 Eur: 

 2166 Eur  - hidraulinės ratų montavimo staklės; 

 189454 Eur - biologinių atliekų surinkimo (kompostavimo) konteineriai (4000 vnt.). 

 3662 Eur – stebėjimo kameros (4vnt.) 

Atsargos – 554 Eur:  

 554 Eur stebėjimo kameros (2 vnt.) 

Palyginus ataskaitinius finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais dotacijos 

sumažėjo 50326 Eur . 

10 pastaba. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai  

 Ataskaitinių finansinių metų pradžioje, po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai 

įsipareigojimai  sudarė 209008 Eur, per  ataskaitinius finansinius metus sumažėjo - 106220 Eur: 

Skolos kredito įstaigoms Įmonė 2016 m. gegužės 16 d. pasirašė Kredito sutartį su AB 

„Swedbank“, atliekų (pakuočių atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų) konteinerių 

įsigijimui finansuoti. Įmonė įsigijo 1000 vnt. atliekų konteinerių. Kredito suma - 20289 Eur, kredito 

grąžinimo terminas 2020 m. liepos 05 d. Per ataskaitinius finansinius metus grąžinta 2739 Eur 

kredito. Negražinto kredito likučio 2020 m. gruodžio 31 d. nėra.  

 Įmonė 2018 m. spalio mėn. pasirašė Kredito sutartį su AB „Swedbank“, atliekų (pakuočių 

atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų) konteinerių įsigijimui finansuoti. Įmonė įsigijo 

1000 vnt. 240 litrų talpos konteinerių, skirtų visų rūšių pakuočių ir 1750 vnt. 120 litrų talpos 

konteinerių, skirtų stiklui. Kredito suma - 43997,50 Eur, kredito grąžinimo terminas 2024 m. kovo 

7d. Per ataskaitinius finansinius metus grąžinta 8480 Eur kredito. Negražinto kredito likutis 2020 

m. gruodžio 31 d. 27037,50 Eur. Per vienus metus, nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, 

Įmonė bankui privalės grąžinti 8480 Eur kredito. 

 2018 m. rugpjūčio 8 d. Įmonė pasirašė Lizingo sutartį su AB „Swedbank“ ir UAB „Saločiai 

ir partneriai“ autobusų įsigijimui ir finansavimui. Naudojantis lizingu įmonė įsigijo du autobusus 

ISUZU NOVO už 190913,80 Eur (su PVM). Turto išpirkimo laikotarpis 60 mėnesių. Turto 

išpirkimo laikotarpio pabaiga 2023m. rugpjūčio 30 d. Per ataskaitinius finansinius metus sumokėta 

26690,11 Eur. Neišpirkta turto vertė 2020 m. gruodžio 31 d. – 73566,14 Eur. Per vienus metus, nuo 

paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, Įmonė bankui privalės sumokėti 27174,51 Eur turto 

vertės. 
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Įmonė 2019 m. rugpjūčio 12 d. pasirašė Lizingo sutartį su AB „Swedbank“ ir UAB 

„Saločiai ir partneriai“ autobuso įsigijimui ir finansavimui. Naudojantis lizingu įmonė įsigijo vieną 

autobusą ISUZU NOVO už 96800 Eur (su PVM). Turto išpirkimo laikotarpis 60 mėnesių. Turto 

išpirkimo laikotarpio pabaiga 2024m. rugpjūčio 30 d. Per ataskaitinius finansinius metus sumokėta 

19029,26 Eur. Neišpirkta turto vertė 2020 m. gruodžio 31 d. – 51466,21 Eur. Per vienus metus, nuo 

paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, Įmonė bankui privalės sumokėti 13627,34 Eur turto 

vertės. 

11 pastaba. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.  

Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis - ataskaitinių finansinių metų pabaigai 

sudaro 49282 Eur.   

Skolos tiekėjams tai įsiskolinimas tiekėjams už prekes ir paslaugas ataskaitinių finansinių 

metų pabaigoje sudarė 23698 Eur, lyginant su praėjusiais finansiniais metais sumažėjo 13023 Eur. 

11 lentelė. Didžiausi įsiskolinimai 2020-12-31 pagal įmones, (Eur) 

Eil.Nr. Pavadinimas Skola 2020-12-31 

1 UAB Ecoservice ( už pakuočių atliekų rūšiavimą) 7701 

2 UAB VSA Vilnius (už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą) 2822 

3. UAB Inter CARS Lietuva (už atsargines dalis) 2829 

3 VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (už komunalinių atliekų priėmimą) 2685 
 

Gauti išankstiniai apmokėjimai:  

Ataskaitinių finansinių metų pabaigoje gauti išankstiniai apmokėjimai (už mišrių 

komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas) sudarė 6722 Eur, lyginant su 2019 metais padidėjo 127Eur. 

Pelno mokesčio įsipareigojimai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 73 Eur.  

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai tai Įmonės darbuotojų darbo užmokestis ir su juo 

susiję mokesčiai bei atostoginių kaupiniai ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 77347 Eur, 

lyginant su praėjusiais ataskaitiniais finansiniais metais, padidėjo 8151 Eur. 

Įmonė, atsižvelgdama į informacijos reikšmingumą ir palyginimo principą, taip pat siekdama 

teisingai įvertinti finansinės būklės pokyčius, skaičiuoja atostoginių kaupinius. Kiekvieno darbuotojo 

nepanaudotų atostogų dienų skaičius dauginamas iš jo vidutinio dienos darbo užmokesčio ir taip 

nustatoma darbo užmokesčio už nepanaudotas atostogas suma. Į atostoginių kaupinių sąnaudas nuo 

apskaičiuotos už atostogas darbo užmokesčio sumos, skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo 

įmokos.  
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I. BENDROJI  INFORMACIJA  APIE  ĮMONĘ 

Įmonės teisinė forma ir  
pavadinimas  

Savivaldybės įmonė „Kaišiadorių paslaugos“ 

Įmonės savininko kapitalas 792 716 Eur. 

Buveinės adresas Gedimino g. 133, Kaišiadorys, LT 56149 

Telefonas/Faksas +370 346 60139 

Elektroninis paštas paslaugos@kaisiadorys.lt 

Teisinė – organizacinė forma Savivaldybės įmonė (SĮ) 

Įregistravimo data ir vieta 

SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ (toliau – Įmonė) įsteigta 2009-
12-31 vadovaujantis Kaišiadorių rajono savivaldybės 
tarybos 2009-09-24  sprendimu Nr. V17-258 „Dėl 
uždarosios akcinės bendrovės Kaišiadorių autobusų parko 
pertvarkymo į savivaldybės įmonę „Kaišiadorių paslaugos“ 

Įmonės registro kodas 258847030 

PVM mokėtojo kodas 588470314 

II. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 

Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Įmonės įstatai redaguoti 

ir patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-01-02 įsakymu Nr. 

V1E-1 „Dėl SĮ „Kaišiadorių paslaugos“ įstatų patvirtinimo“. Įmonės savininkė – Kaišiadorių rajono 

savivaldybė. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės perduotas ir Įmonės įsigytas nuosavybės teise turtas 

priklauso Įmonės savininkui. Šį turtą Įmonė valdo, naudoja ir juo disponuoja vadovaudamasi 

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įmonių įstatymu, Kaišiadorių 

savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais. 

Įmonė įregistruota atliekų tvarkytojų Valstybiniame registre, taip pat įtraukta į sąrašus 

įmonių, turinčių teisę išrašyti pakuočių ir pakuočių atliekų sutvarkymo dokumentus. 

Įmonė turi licenciją Nr. 1, kuri suteikia teisę vežti keleivius Kaišiadorių rajono keliais, 

licenciją Nr. 009871, kuri suteikia teisę vežti keleivius tolimojo susisiekimo maršrutais Lietuvos 

Respublikos teritorijoje.  

Įmonės pagrindinė veikla yra teikti šias viešąsias paslaugas: 

 keleivių vežimo miesto ir priemiestiniais maršrutais; 

 mišrių komunalinių atliekų paslaugų administravimo; 
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 nepavojingų atliekų tvarkymo ir šalinimo (antrinių žaliavų surinkimo, buityje 

susidariusių stambių gabaritų atliekų surinkimo); 

 kitas, niekur nepriskirtas verslui būdingas paslaugas (automobilių stovėjimo aikštelės 

nuoma ir kt.). 

III. ĮMONĖS VEIKLOS REZULTATAI, VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 

1. Pajamų analizė. 

Ataskaitiniais finansiniais 2020 metais pardavimo pajamos sudarė 1 146 067 Eur., lyginant 

su praėjusiais metais padidėjo 42 921 Eur.  arba 3,9 proc. 

1 pav. Įmonės pardavimo pajamų struktūra 2020 m. 

Pardavimo pajamų struktūra 2020m.

Keleivių pervežimo 
paslaugos

14,9%

Kitos papildomos veiklos 
paslaugos

0,3%

Atliekų tvarkymo 
paslaugos

84,8%

 

2 pav. Įmonės pardavimo pajamų struktūra 2019 m. 

Pardavimo pajamų struktūra 2019 m.

Kitos papildomos veiklos 
paslaugos; 0,3%

Turgaus nuomos 
paslaugos; 2,5%

Keleivių pervežimo 
paslaugos; 25,2%

Atliekų tvarkymo 
paslaugos; 72,0%

 

2020 metais įmonė, iš keleivių pervežimo veiklos, gavo 171 034 Eur. pajamų, lyginant su 

2019 metais 107 088 Eur. arba 38,5 proc. mažiau.  
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2020 metais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo reguliariais maršrutais buvo 

nuvažiuoti 491 170,6 km, tai 190 376,4 km mažiau nei 2019 metais. 

2020 metais patvirtintas reguliariųjų maršrutų ilgis buvo:  

 priemiestinių - 987,3 km (40 maršrutų); 

 miesto - 6,1 km (6 maršrutai). 

Per 2020 metus vietinio (miesto, priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais buvo 

pervežti 107 447 keleiviai, tai 95 800 keleivių mažiau nei 2019 metais. Įmonė iš miesto ir 

priemiestiniais maršrutais pervežtų keleivių gavo 55 720 Eur. pajamų, lyginant su 2019 metais 

50 648 Eur. arba 47,6 proc. mažiau. Keleivių ir pajamų sumažėjimą įtakojo COVID-19 ligos 

plitimas, nes buvo apriboti vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo  maršrutų 

reisai nuo 2020-03-16 iki 2020-08-31 ir nuo 2020-11-16 iki 2020-12-15, o nuo 2020-12-16 iki 

2020-12-31 buvo sustabdyti.  

Pervežant mokinius, per ataskaitinius finansinius metus, buvo gauta 62 935 Eur. pajamų, 

lyginant su 2019 metais 46 225 Eur. arba 42,3 proc. mažiau. Per 2020 metus buvo pervežti 80 860 

mokiniai, tai 54 351 mokinių mažiau nei 2019 metais. Dėl karantino Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbimo ir atsižvelgiant į galimas grėsmes Kaišiadorių rajono savivaldybėje, buvo 

sustabdytas viešasis transportas mokiniams pavėžėti nuo 2020-03-16 iki mokslo metų pabaigos ir 

nuo 2020-11-16 iki 2020-12-31.  

Teikiant keleivių vežimo paslaugas vietinio (miesto, priemiestinio) reguliaraus susisiekimo 

maršrutais buvo taikomos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos lengvatos. Keleivių 

pervežimui su lengvatomis (negautoms pajamoms) kompensuoti iš Savivaldybės biudžeto 2020 

metais Įmonė gavo 20 072 Eur. (be PVM), lyginant su 2019 metais 20 321 Eur. arba 50,3 proc. 

mažiau. 

Per ataskaitinius finansinius metus, vykdant užsakymus (užsakomieji reisai, specialieji 

reisai, užsakymai dėl COVID-19 pandemijos), buvo gauta 32 307 Eur. pajamų, lyginant su 2019 

metais gauta 10 107 Eur. arba 45,5 proc. daugiau. 

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija direktoriaus 2020-03-19 įsakymu 

Nr.VIE-272 „Dėl asmenų transportavimo“ buvo įpareigojusi Įmonę karantino režimo metu 

užtikrinti asmenų segančių (įtariamų/turėjusių sąlytį su sergančiuoju) COVID-19 liga pervežimą į 

nurodytas vietas (gydymo įstaigas, saviizoliacijos vietas ir pan.), taip pat Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija ir Įmonė sudarė 2020-11-03  Pervežimo (transportavimo) paslaugų 

pirkimo sutartį Nr. VP-309 bei 2020-12-15 Pacientų vežimo (transportavimo) paslaugų pirkimo 

sutartį Nr. VP-378, dėl ligonių pervežimo (transportavimo) būtinaisiais atvejais, susijusiais su 

ekstremalia situacija dėl COVID-19 pandemijos. 
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Vykdant šį įpareigojimą ir nurodytas sutartis 2020 m. buvo nuvažiuoti 15 782 km, 

pervežti 1 568 keleiviai. 

Per ataskaitinius finansinius metus buvo priimti ir įvykdyti 37 užsakomieji reisai, 

nuvažiuoti 6 054 km, vežti – 1 904 keleiviai. 2020 m. buvo pervežta 3 504 keleiviais mažiau nei 

su 2019 metais.  

2020 m., teikiant keleivių vežimo paslaugą įmonėms, specialiaisiais reisais buvo pervežti 

23 268 keleiviai ir nuvažiuota14 291 km. 

Atliekų tvarkymo paslaugų pajamos 2020 finansinių metų pabaigoje sudarė 971 834   

Eur., lyginant su 2019 m. 177 809 Eur. arba 22,4 proc. daugiau.  

Atliekų tvarkymo paslaugų pajamos: 

 mišrių komunalinių atliekų (toliau - MKA)  administravimo pajamos – 745 808 Eur., 

lyginant su 2019 m. padidėjo 93 513 Eur.; 

 antrinių žaliavų tvarkymo pajamos – 220 895 Eur.,  lyginant su 2019 m. padidėjo 

83 477 Eur.; 

 atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymo 

pajamos – 5 131 Eur., lyginant su 2019 m. padidėjo 819 Eur. 

Komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos pagal sudarytas paslaugų teikimo sutartis 2020 

metų pabaigoje buvo teikiamos 11 341 asmeniui, iš jų fiziniams asmenims – 11 024 bei 

juridiniams asmenims – 317. 

Lyginant sudarytų komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarčių kiekį 

finansinių ataskaitinių metų pabaigoje su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu sudarytų ir 

galiojančių sutarčių buvo 249 daugiau.  

Per ataskaitinius finansinius metus buvo surinkta ir išvežta: 

 Mišrių komunalinių atliekų 6 949,20 t, lyginant su 2019 m. sumažėjo 87,38 t.; 

 Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, 322,20 m³, 

lyginant su 2019 m. padidėjo 51,64 m³; 

 Pakuočių atliekų 1 256,90 t, lyginant su 2019 m. padidėjo 310,73 t.; 

 Biologiškai skaidžių atliekų buvo surinkta ir išvežta 221,63 t, lyginant su 2019 m. 

sumažėjo 40,04 t. 

Kitos papildomos veiklos (automašinų stovėjimo aikštelės nuoma ir kt.) pajamos sudarė 

3 200 Eur, lyginant su praėjusiais ataskaitiniais metais sumažėjo 104 Eur. 

Įmonė, vykdė programos „Kaišiadorių miesto centrinės dalies kvartalo energetinio efektyvumo 

didinimo programa“ administratoriaus funkcijas, užtikrino, kad rangovas 2020 metais pašalintų 
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visus projekte pastebėtus trūkumus, pateikė reikalingą dokumentaciją, programa vykdoma toliau. 

2. Sąnaudų analizė. 

Veiklos sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais sudarė 1 050 102 Eur. Palyginus 

ataskaitinius finansinius metus su praėjusiais 2019 m., sąnaudos padidėjo 114 907 Eur. arba 12,3 

proc. Didžiausią dalį šių padidėjusių sąnaudų sudarė išlaidos už MKA tvarkymą Kauno regiono 

atliekų tvarkymo centre (toliau - KRATC) – 87 600 Eur. arba 76,2 proc.   

Nuo 2020-06-01 „vartų mokestis“ už MKA priėmimą ir sutvarkymą padidėjo 21,33 Eur./t 

(be PVM) arba 51,4 proc.ir siekė 62,81 Eur./t (be PVM). Šis padidėjimas turėjo reikšmingos 

įtakos įmonės veiklos sąnaudų padidėjimui.  

3 pav. Įmonės veiklos sąnaudų struktūra 2020 m. 

16,6%

83,3%

0,1%
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10,0%
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paslaugų sąnaudos

Veiklos sąnaudų struktūra 2020m.

 

4 pav. Įmonės veiklos sąnaudų struktūra 2019 m.  

19,4%

78,1%

2,5%
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Veiklos sąnaudų struktūra 2019 m.

 

Įmonės keleivių vežimo paslaugų sąnaudos ataskaitiniais finansiniais metais sudarė 541 

122 Eur.,  t. y. 82 176 Eur. arba 13,2 proc. mažiau nei 2019 metais.  
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5 pav. Keleivių vežimo paslaugų sąnaudų struktūra procentais 2019-2020 m.  

 

Tiesioginės keleivių vežimo paslaugų sąnaudos 2020 m. sudarė 356 864 Eur.1, lyginant su 

2019 m. jos sumažėjo 84 738 Eur., o netiesioginės sąnaudos – 58 359 Eur., lyginant su 2019 m. 

jos sumažėjo 7 620 Eur. Apžvelgiant bendrąsias ir administracines sąnaudas, jos 2020 m. buvo 

109 123 Eur., o lyginant su 2019 m. padidėjo 3 269 Eur. Užsakomųjų maršrutų sąnaudos 2020 m. 

sudarė 16 776 Eur., o lyginant su 2019 m., jos padidėjo 6 914 Eur. 

Įmonė iš keleivių vežimo paslaugų veiklos per ataskaitinius finansinius 2020 m. gavo 26 

513 Eur. tipinės veiklos pelno, lyginant su 2019 m. – 14 551 Eur. mažiau. 

Atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudos finansinių ataskaitinių metų pabaigoje sudarė 

923 275 Eur., iš jų: tiesioginės atliekų tvarkymo sąnaudos 572 189 Eur. (62,0 proc.), antrinių 

žaliavų - 236 697 Eur. (25,6 proc.), bendrosios ir administracinės – 114 390 Eur. (12,4 proc.). 

2020 m. atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudos 193 071 Eur. buvo didesnės nei 2019 m. Didžiausią 

dalį šių padidėjusių sąnaudų sudaro: MKA tvarkymo išlaidos KRATC - 45,4 proc., pusiau 

požeminių ir antrinių žaliavų konteinerių nusidėvėjimas – 15,0 proc. 

Įmonė iš atliekų tvarkymo paslaugų veiklos per ataskaitinius finansinius metus gavo 

48 559 Eur. tipinės veiklos pelno, o lyginant su 2019 metais, 15 262 Eur. mažiau.  

 
1 Keleivių vežimo veiklos tiesioginių sąnaudų struktūroje: darbo užmokestis, soc. draudimas – 54,2 proc., 
nusidėvėjimas – 20,6 proc., degalai – 15,2 proc., medžiagos, atsarginės detalės, padangos sudarė 4,1 proc., remonto 
darbai – 3,0 proc., draudimas – 2,1 proc., kitos sąnaudos – 0,8 proc. 

 

65,9
70,8

10,8 10,6

20,2
17,0

3,1 1,6

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Tiesioginės
sąnaudos 

Netiesioginės
sąnaudos 

Bendrosios ir
administracinės

sąnaudos

Užsakomųjų
maršrutų
sąnaudos

Keleivių vežimo paslaugų sąnaudų struktūra 2019-2020 m.

2020 m.
2019 m.



                                                       

7 
 

6 pav. Atliekų tvarkymo paslaugų sąnaudų struktūra procentais 2019-2020 m. 
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3. Pelno/nuostolio analizė. 

1 lentelė. Įmonės veiklos apimtys 2019 - 2020 metais, Eur. 

Rodikliai 
Ataskaitiniais 

finansiniais metais 
Praėjusiais 

finansiniais metais  
Pokytis (+/-) 

Pardavimo pajamos 1 146 067 1 103 146 +42 921 

Pardavimo savikaina -21 821 -58 840 -37 019 

Bendrasis pelnas (nuostolis) 1 124 246 1 044 306 +79 940 

Komunalinio skyriaus sąnaudos -924 203 -753 500 +170 703 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos -125 899 -181 695 -55 796 

Kitos veiklos rezultatas 526 1 297 -771 

Kitos palūkanų ir panašios pajamos 36 1 231 -1 195 

Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos  -4 036 -4 320 -284 

Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą 70 670 107 319 -36 649 

Pelno mokestis -11 221 -14 660 -3 439 

Grynasis pelnas (nuostoliai) 59 449 92 659 -3 3210 

Įmonė 2020 m. dirbo pelningai. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą 

buvo  70 670 Eur., o grynasis pelnas (atėmus pelno mokestį) sudarė – 59 449 Eur. 

4. Finansiniai, santykiniai rodikliai 

Įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus, 2020-12-31 balanso ir pelno (nuostolio) 

ataskaitos duomenimis, apibūdina šie pagrindiniai finansiniai, santykiniai rodikliai. 

Finansinio sverto koeficientas – 0,3. Skolos ir nuosavybės santykis arba finansinė 

priklausomybė, tai finansinis rodiklis, lyginantis įmonės (finansines) skolas su jos nuosavu 
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kapitalu. Jis parodo, ar įmonė stipriai priklausoma nuo turimų skolų. Kuo šis rodiklis aukštesnis, 

tuo labiau įmonė priklausoma nuo skolinto kapitalo. Per 2020 m. Įmonės finansinio sverto 

koeficientas ženkliai sumažėjo, tai rodo, kad Įmonės skolos mažėja. Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-14 įsakymu Nr. SVĮ-17 nustatyta finansinio 

sverto koeficiento vertė ne didesnė nei 0,5. 

Nuosavo kapitalo grąža – 6,4 proc. Rodiklis skirtas matuoti, kokį pelną įmonė uždirba 

lyginant su jos nuosavu kapitalu. Kuo aukštesnis šis rodiklis, tuo geriau, nes toks verslas turi 

palankesnes plėtros perspektyvas. Rodiklio reikšmė parodo, kad Įmonė turi palankias plėtros 

perspektyvas. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-08-14 įsakymu 

Nr. SVĮ-17, buvo nustatyta nuosavo kapitalo grąžos vertė ne mažesnė nei 2 proc. 

Turto pelningumo rodiklis – 4,2 proc. Šis rodiklis parodo kiek įmonės turtas efektyviai 

valdomas, t.y. kiek kiekvienam įmonės turto eurui tenka grynojo pelno. Rodiklio reikšmė parodo, 

kad Įmonės turtas valdomas efektyviai. Įmonės 2018 - 2021 metų veiklos strategijoje buvo 

nustatytas turto pelningumo rodiklis ne mažesnis nei 4 proc. 

Grynojo pelningumo rodiklis - 5,2 proc. Grynasis pelningumas - tai rodiklis, kuris 

apskaičiuojamas padalinant grynojo pelno dydį iš pardavimų apimties. Šis rodiklis parodo koks 

yra įmonės veiklos efektyvumas įmonės savininkų akimis. Galima teigti, kad tai tiesiog rodiklis, 

kuris parodo galutinio įmonės veiklos rezultato pelningumą. Įmonės veiklos efektyvumo rodiklis 

yra labai geras, atsižvelgiant į tai, kad  Įmonės veikla yra ribojama ir pilnai nevykdo komercinės 

veiklos, kaip tai atlieka privataus sektoriaus bendrovės. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 

2018-06-28 sprendimu Nr.V17-180, buvo nustatytas grynojo pelningumo rodiklis nuo 1,6 iki 6,2 

proc. 

Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis - 1,4. Šis rodiklis rodo kaip efektyviai yra 

panaudojamas įmonės ilgalaikis turtas, siekiant sukurti pajamas. Šis finansinis rodiklis lygina 

įmonės pardavimus bei ilgalaikį turtą. Kuo jis didesnis, tuo įmonė efektyviau išnaudoja savo 

ilgalaikį turtą. Rodiklio reikšmė parodo, kad Įmonės ilgalaikis turtas naudojamas efektyviai. 

Įmonės 2018-2021 metų veiklos strategijoje buvo nustatytas ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis  

ne mažesnis nei 1,4. 

Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas – 4,6.  Šis rodiklis parodo įmonės gebėjimą 

vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, kiek kartų trumpalaikis turtas didesnis už trumpalaikius 

įsipareigojimus. Kuo rodiklio reikšmė didesnė tuo įmonės gebėjimas vykdyti trumpalaikius 

įsipareigojimus yra tvirtesnis, įmonė laikoma patikimesne. Koeficiento reikšmė parodo, kad Įmonė 

sugeba vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Įmonės 2018 - 2021 metų veiklos strategijoje buvo 

nustatytas bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas ne mažesnis nei 2. 
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Bendrojo mokumo koeficientas – 3,3. Šis rodiklis parodo kiek vienam įmonės skolos eurui tenka 

nuosavo kapitalo. Jis parodo įmonės mokumą arba įmonės galimybes įvykdyti savo 

įsipareigojimus, atėjus jų mokėjimo laikui. Šio rodiklio dydžiui viršijus vienetą žinome, kad 

įmonės nuosavos lėšos viršija skolintas, kas nėra blogai. Koeficiento reikšmė parodo, kad Įmonė 

sugeba savalaikiai vykdyti savo įsipareigojimus. Įmonės 2018 - 2021 metų veiklos strategijoje 

buvo nustatytas bendrojo mokumo koeficientas ne mažesnis nei 2. 

Įvertinus apskaičiuotus 2020 m. finansinius, santykinius rodiklius, Įmonė pasiekė visus 

numatytus rodiklius, todėl galima teigti, kad Įmonė turtą naudojo efektyviai, įvykdė 

įsipareigojimus ir įgyvendino numatytus lūkesčius. Veiklos efektyvumas yra optimistinis, todėl 

įmonė turi palankias plėtros perspektyvas.  

5. Įmonės strateginių tikslų įgyvendinimas, vertinimo rodikliai ir jų siekiamos vertės  

Įmonės rezultatai ir veiklos finansiniai rodikliai įgyvendinant veiklos strategijos priemones 

2020 m. pateikti 2 lentelėje. 

2 lentelė. Įmonės strateginių tikslų įgyvendinimas 2020 metais  

Tikslas Vertinimo rodiklio pavadinimas 

Siekiama rodiklio reikšmė 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021m. 

Numatyta Numatyta Numatyta Numatyta 

Pasiekta Pasiekta Pasiekta  

1. Teikti 
kokybiškas 
viešojo 
transporto 
paslaugas 

Keleivių vežimo apyvarta, tai keleivių vežimo 
transporto priemonėmis apimties rodiklis, 
išreiškiamas tūkst. keleivio kilometrų 

347,2 348,1 349,5 350,2 

634,15 564,4 350,2  

2.  Plėtoti atliekų 
tvarkymo sistemą 

Didinti antrinių žaliavų surinkimo kiekį (antrinių 
žaliavų surinktas kiekis tonomis) 

500 530 550 560 

534 938 1257  

3.  Efektyviai 
naudoti įmonės 
turtą 

Turto pelningumo rodiklis,  tai turto panaudojimo 
efektyvumo matas, kuris parodo kiek kiekvienam 
įmonės turto eurui tenka grynojo pelno 
(skaičiuojamas grynąjį pelną padalinus iš turto ir 
padauginus iš 100) 

3 3 4 4 

11,4 8,0 4,2  

4 .Dirbti 

pelningai 

Įmonės metinio grynojo pelningumo koeficientas, tai 
Įmonės veiklos finansinis rezultatas (skaičiuojamas 
grynąjį pelną padalinus iš pardavimo pajamų ir 
padauginus iš 100) 

1,6 1,7 1,8 1,9 

15,6 8,4 5,2  

 

Eil. 

Nr. 

Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato 

vienetai 

2018 

m. 
2019 m. 2020 m. 2021m. 

Numatyta Numatyta Numatyta Numatyta 

Pasiekta Pasiekta Pasiekta  

1 tikslas. Teikti kokybiškas viešojo transporto paslaugas 

1.1 uždavinys. Didinti keleivių aptarnavimo kultūrą  
1.1.1 Autobusų vairuotojų kontrolė bei priežiūra (patikrinimų skaičius vnt.) 180 180 180 180 
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180 180 98  

1.1.2 

Autobusų vairuotojų kvalifikacijos kėlimas (autobusų vairuotojų 

skaičius su profesinės kvalifikacijos „95 kodu“ proc. nuo visų 

vairuotojų)  

35 40 45 50 

100 100 100  

1.2 uždavinys. Atnaujinti viešojo transporto parką bei didinti viešojo transporto tinklą 

1.2.1 Autobusų įsigijimas (vnt.) 
2 1 1 1 

2 1 2  

1.2.2 

Bendradarbiaujant su mokyklų administracijomis parengti 

efektyvų mokyklinių autobusų ir Įmonės autobusų reguliariųjų 

reisų grafiką (kiekvienais metais iki rugsėjo 1 dienos parengtų 

grafikų skaičius vnt.) 

1 1 1 1 

1 1 1  

1.2.3 Užsakomųjų maršrutų didinimas (įvykdytų  užsakymų skaičius vnt.) 
95 98 103 108 

120 101 323  

2 tikslas.  Plėtoti atliekų tvarkymo sistemą  

2.1 uždavinys. Užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja 

komunalinių atliekų tvarkymo paslauga 

2.1.1 

Didinti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo 

sutarčių  sudarymą (gruodžio 31 dienai sudarytų komunalinių 

atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutarčių skaičius vnt.) 

10 565 10 665 10 765 10 865 

10 684 11 093 11 341  

2.2 uždavinys. Plėtoti rūšiuojamųjų atliekų tvarkymo sistemą, bei didinti visuomenės sąmoningumą atliekų 

tvarkymo srityje 

2.2.1 Specializuotos transporto priemonės įsigijimas (vnt.) 
0 1 0 0 

0 0 0  

2.2.2 Renginių skaičius mokyklose 
0 1 2 2 

0 0 0  

2.2.3 

Individualių valdų aprūpinimas atliekų rūšiavimo priemonėmis 

(išdalintų antrinių žaliavų konteinerių individualiose valdose 

procentas nuo individualių valdų skaičiaus)   

50 60 65 65 

51,9 64,6 68,9  

3 tikslas. Efektyviai naudoti įmonės turtą 

3.1 uždavinys. Aiški vartotojų informavimo sistemą, reguliuojant prekybos paviljonų ir lauko prekybos 

užimtumą 

3.1.1 
Teikti informaciją  apie prekybos paviljonų užimtumą 

(informacijos atnaujinimas internete) 

Nuolat Nuolat Nuolat Nuolat 

Nuolat Nuolat   

3.1.2 

Turgaus prekybos paviljonų nuomos užimtumas (skaičiuojamas 

kiekvieno mėnesio paskutinei dienai užimtų paviljonų skaičius 

padalinus iš 12,  padalinus iš 42 ir  padauginus iš 100) 

80 85 85 85 

97 99 - - 

3.1.3 

Ilgalaikio turto apyvartumo rodiklis rodo kaip efektyviai yra 

panaudojamas įmonės ilgalaikis turtas siekiant sukurti pajamas 

(skaičiuojamas pardavimo pajamas padalinus iš ilgalaikio turto) 

1,2 1,3 1,4 1,5 

1,5 1,8 1,4  
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4 tikslas. Dirbti pelningai 

4.1.1 

Įmonės  metinis bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas 

(likvidumo rodiklis), parodo Įmonės gebėjimą vykdyti 

trumpalaikius įsipareigojimus, kiek kartų trumpalaikis turtas 

didesnis už trumpalaikius įsipareigojimus (skaičiuojamas  

trumpalaikį turtą padalinus iš trumpalaikių įsipareigojimų) 

1,9 2,0 2,0 2,1 

7,1 4,1 4,6  

4.1.2 

Bendrasis mokumo koeficientas, parodo kiek vienam Įmonės 

skolos eurui tenka nuosavo kapitalo (skaičiuojamas nuosavą 

kapitalą padalinus iš mokėtinų sumų ir kitų įsipareigojimų) 

1,8 2,0 2,0 2,0 

2,9 1,7 3,3  

IV. ĮMONĖS INVESTICIJOS PER FINANSINIUS METUS 

2020 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija perdavė Įmonei valdyti, naudoti ir 

juo disponuoti patikėjimo teise Kaišiadorių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį 

turtą, kurio bendra vertė 352 694 Eur, iš jų: 

 konteinerius – 351 572 Eur, 1541vnt; 

 termovizorių – 1 122 Eur, 1 vnt; 

 autobusą Iveco Daily – be likutinės vertės. Įmonė autobusą įvertino 4 500 Eur tikrąją vertę; 

 automobilį VW Golf - be likutinės vertės. Įmonė automobilį įvertino 2 000 Eur tikrąją vertę; 

Įmonė iš apyvartinių lėšų įsigijo 300 vnt. 240 litrų talpos konteinerių, skirtų plastiko 

atliekoms surinkti kurių bendra įsigijimo vertė  6 199 Eur. ir integruotą vadybos sistemą už 10 000 

Eur. 

Pagal 2020-10-06 „Biudžeto lėšų naudojimo“ sutartį Nr.SUT-346 Kaišiadorių rajono 

savivaldybės administracija skyrė Įmonei 6 000 Eur. lėšų įsigyti 6 vnt. vaizdo stebėjimo 

kameroms, skirtoms stebėti atliekų konteinerių aikšteles. 

 V. ĮMONĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 

1. Numatomos įgyvendinti priemonės 

Įmonės  investicinių priemonių planas parengtas atsižvelgiant į Įmonės veiklą, prioritetus ir 

finansines galimybes. 2021 metais planuojama investuoti apie 395 000 Eur. Dalis investicijų bus 

atliekamos savo lėšomis, kita – lizingo būdu. 

Siekdama pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, Įmonė planuoja: 

 įrengti autobusų plovyklą; 

 įsigyti 1 šiukšliavežį atliekoms rinkti; 

 įsigyti 1 autobusą iki 40 vietų keleiviams vežti; 

 atnaujinti IT ir ryšio priemones; 
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 atnaujinti Įmonės nekilnojamo turto inžinierinius tinklus ir pastatų elektros instaliaciją; 

 užbaigti pradėtas Įmonės sertifikavimo procedūras pagal kokybės vadybos standartą 

ISO 9001 bei aplinkosaugos vadybos standartą ISO 14001. 

2021 metais bus tęsiamas vaikų ir jaunimo švietimas atliekų tvarkymo klausimais. Tikslas 

– suprantamu būdu pateikti informaciją atliekų tvarkymo klausimais, ugdyti vaikų ir jaunimo 

(darželinukų, moksleivių ) ekologinį sąmoningumą, pilietiškumą, formuoti atsakingą ir rūpestingą 

požiūrį į gamtą, skatinti savarankiškai priimti aplinkosauginius sprendimus. 

Tobulinti esamus keleivinio transporto maršrutus, tęsti mechaninių dirbtuvių patalpų 

remonto darbus, plėsti Įmonės paslaugų spektrą, kreiptis į Kaišiadorių rajono savivaldybę dėl 

papildomų atlygintinų paslaugų teikimo.  

Vadovaujantis Įmonės strategija, Įmonės veikla bus sukoncentruota teikiamų paslaugų 

kokybės gerinimui. 

VI. ĮMONĖS VEIKLOS RIZIKA 

1. Finansinė rizika 

Įmonės finansinė rizika vertinama kaip vidutinė, nes įmonė turi ilgesnių nei 1 metai 

finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms. 

Įmonė 2018 m. spalio mėn. pasirašė Kredito sutartį su AB „Swedbank“, atliekų (pakuočių 

atliekų surinkimo iš gyvenamųjų namų kvartalų) konteinerių įsigijimui finansuoti. Įmonė įsigijo 

1 000 vnt. 240 litrų talpos konteinerių, skirtų visų rūšių pakuočių ir 1 750 vnt. 120 litrų talpos 

konteinerių, skirtų stiklui. Kredito suma – 43 997,50 Eur., kredito grąžinimo terminas 2024-03-07 

Per ataskaitinius finansinius metus grąžinta 8 480 Eur. kredito. Negražinto kredito likutis 2020-12-

31 27 037,50 Eur. Per vienus metus, nuo paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos, Įmonė bankui 

privalės grąžinti 8 480 Eur. kredito. 

2018-08-08 Įmonė pasirašė Lizingo sutartį su AB „Swedbank“ ir UAB „Saločiai ir 

partneriai“ autobusų įsigijimui ir finansavimui. Naudojantis lizingu įmonė įsigijo du autobusus 

ISUZU NOVO už 190 913,80 Eur. (su PVM). Turto išpirkimo laikotarpis 60 mėnesių. Turto 

išpirkimo laikotarpio pabaiga 2023-08-30. Per ataskaitinius finansinius metus sumokėta 26 690,11 

Eur. Neišpirkta turto vertė 2020-12-31 – 73 566,14 Eur. Per vienus metus, nuo paskutinės 

ataskaitinio laikotarpio dienos, Įmonė bankui privalės sumokėti 27 174,51 Eur. turto vertės. 

Įmonė 2019-08-12 d. pasirašė Lizingo sutartį su AB „Swedbank“ ir UAB „Saločiai ir 

partneriai“ autobuso įsigijimui ir finansavimui. Naudojantis lizingu įmonė įsigijo vieną autobusą 

ISUZU NOVO už 96 800 Eur. (su PVM). Turto išpirkimo laikotarpis 60 mėnesių. Turto išpirkimo 

laikotarpio pabaiga 2024-08-30. Per ataskaitinius finansinius metus sumokėta 19 029,26 Eur. 
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Neišpirkta turto vertė 2020-12-31 – 51 466,21 Eur. Per vienus metus, nuo paskutinės ataskaitinio 

laikotarpio dienos, Įmonė bankui privalės sumokėti 13 627,34 Eur. turto vertės. 

Pastaraisiais metais stebima nestabili situacija Gamintojų ir Importuotojų organizacijų 

veikloje, kurios tiesiogiai yra susijusios su pakuočių atliekų tvarkymo finansavimu, kas tiesiogiai 

įtakoja pakuočių ir antrinių žaliavų surinkimo kaštus. 2020 metais smarkiai išaugo rūšiuojamųjų 

atliekų sutvarkymo kaštai, pavyzdžiui, plastiko sutvarkymo kaina nuo 99 Eur./t  2019 m. padidėjo 

iki 154 Eur./t  2020 m. 

 2020 m., prasidėjus COVID-19 pandemijai, iškilo grėsmė, kad Įmonė nepajėgs įgyvendinti 

jai keliamus lūkesčius. Todėl buvo nuspręsta atidėti naujo autobuso įsigijimą (Savivaldybės 

administracija per 2019-2020 metus Įmonei perdavė švietimo įstaigoms nebereikalingus 3 

mikroautobusus, kurie buvo pritaikyti keleivių vežimui), autoremonto patalpų remonto darbus bei 

autobusų plovyklos įrengimą. Taip pat buvo atidėti keletas kitų numatytų 2020 m. Įmonės veiklos 

plane darbų. Pastebėtina, kad naujieji trys Isuzu autobusai praktiškai 4 mėnesius stovėjo aikštelėje. 

2. Įmonės veiklos rizika 

Įmonės veiklos rizika keleivių vežimo srityje yra didelė, nes paslaugų teikimo mastą ypač 

įtakoja COVID-19 pandemija, mažėjantis rajono gyventojų keleivių vežimo paslaugų poreikis, 

karantino apribojimai dėl asmenų judėjimo, mokinių švietimo organizavimas nuotoliniu būdu ir 

pan. 2020 metais keleivinio transporto grafikai buvo koreguojami 52 kartus. 

Atliekų tvarkymo paslaugų teikimo ir administravimo veiklos rizika yra vidutinė, nes 

įmonė neturi techninių pajėgumų plėsti atliekų surinkimo (atliekų vežėjo) paslaugas. Šiai veiklai 

(atliekų vežėjo) reikėtų investuoti 840 000 Eur., kas įmonės finansinę riziką padidintų iki labai 

didelės. 

Be to, įmonė, administruodama MKA tvarkymo paslaugas, turi investuoti ir patobulinti 

įmonės apskaitos sistemas, nes naudojama apskaitos sistema neatitinka e-dokumentų formavimo ir 

pasirašymo reikalavimų, o tai yra vienas iš rizikos veiksnių, trukdantis numatytiems uždaviniams 

įgyvendinti.  

VII. KITA INFORMACIJA 

1. Įmonės personalas 

Per ataskaitinius finansinius metus buvo priimti 8 darbuotojai, iš jų: 7 darbuotojai – pagal 

neterminuotas darbo sutartis, 1 darbuotojas – pagal terminuotą darbo sutartį.  

 2020 metais buvo atleisti 11 darbuotojų, iš jų  - 10 dirbusių pagal neterminuotas darbo 

sutartis ir 1 - dirbęs pagal terminuotą darbo sutartį. 
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