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I. BENDROJI DALIS
1.1. Įmonės įsteigimas ir įregistravimas.
Šiaulių miesto valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ,,Akcinių bendrovių
įstatymu“ ir įstatymu „Dėl specialiosios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių“, 1995-03-10
potvarkiu Nr. 126 perregistravo Valstybinę gatvių apšvietimo įmonę į spec. paskirties UAB
„Šiaulių gatvių apšvietimas“. Įmonių registre įmonė įregistruota 1995 metų kovo 13 dieną,
registravimo Nr. AB95-43. Įmonės adresas: Šiauliai, Stadiono g. 2.
Įmonės kodas – 144129510.
Filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių bendrovė neturi.
1.2. Bendrovės veiklos apibūdinimas.
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ nepriklauso įmonių grupei, nėra neribotos civilinės
atsakomybės juridinio asmens dalyvis, neturi bendrai kontroliuojamų jungtinės veiklos objektų,
nėra patronuojanti įmonė, dukterinių įmonių neturi, skaidoma nebuvo.
Bendrovė yra pelno siekianti įmonė.
Visos UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ akcijos priklauso Šiaulių miesto savivaldybei.
Bendrovės veikla - miesto išorinio apšvietimo elektros tinklų eksploatacija, miesto
apšvietimo tinklų kapitalinė statyba ir kapitalinis remontas, neono reklamos gamyba ir
eksploatacija, eismo reguliavimo priemonių eksploatacija, remontas ir statyba, kitų organizacijų
(pagal sutartis) išorės apšvietimas, einamasis remontas, kapitalinis remontas bei kiti darbai,
mažmeninė ir didmeninė prekyba, produkcijos, reikalingos apšvietimui, gamyba, transporto
patarnavimai.
Rengiant finansines ataskaitas bendrovės vadovybė nežinojo jokių faktų, galinčių kelti
abejonių dėl įmonės sugebėjimo ateityje tęsti veiklą.
1.3. Įstatinis kapitalas ir įmonės valdymas.
Bendrovės įstatinis kapitalas 2019-12-31 – 12 540 702 Eur. Įstatinis kapitalas
padalintas į 4 324 380 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.
Visos bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Šiaulių miesto savivaldybei.
Nuo 2015-12-31, kai pasikeitus nacionalinei valiutai įstatinio kapitalo vertė buvo
perskaičiuota į Eurus, bendrovės įstatinio kapitalo vertė buvo 440 701,40 Eur.
2018 m. eigoje įstatinis kapitalas padidintas 300 tūkst. Eur - nuo 440 701,40 Eur iki
740 703,50 Eur. Įstatinis kapitalas padidintas naudojant įmonės rezervuose sukauptas pinigines
lėšas.
2019 m. sausio 17 d. pasirašyta Akcijų pasirašymo sutartis, kuria išleistos 4 068 965 vnt.
1

paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų ir įstatinis kapitalas padidintas iki 12 540 702 Eur.
Įstatinis kapitalas didintas atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 4 d.
sprendimą Nr. T-341 „Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti
nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ įstatinį kapitalą“.
Turtinio įnašo vertė – 11 799 998,50 Eur.
Bendrovės valdybos sudėtis 2019-12-31:
Valdybos pirmininkė – Ligita Balsienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė
Nariai:
Tomas Petreikis, UAB “Šiaulių gatvių apšvietimas“ direktorius;
Vincas Ponelis, išrinktas nepriklausomas valdybos narys;
Juras Andriukaitis, išrinktas nepriklausomas valdybos narys.
Valdybos sudėties pokyčiai: 2019-08-14 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistę
Agnę Lencienę pakeitė to paties skyriaus vyr. specialistė Ligita Balsienė.
Per 2019 metus įvyko 18 valdybos posėdžių. Pagrindiniai svarstyti klausimai:
1. Naujo Valdybos darbo reglamento tvirtinimas;
2. Metinių ir tarpinių finansinių ir veiklos ataskaitų svarstymas;
3. Strateginio plano patvirtinimas;
4. Bendrovės veiklos vertinimo rodiklių nustatymas;
5. Kiti su bendrovės veikla susiję klausimai.
1.4. Bedrovės darbuotojai ir darbo užmokestis.
84 % darbuotojų turi spec. vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą. Dauguma darbuotojų įmonėje
dirba daugiau kaip 25 metus, todėl yra savo srities specialistai, turintys neįkainojamus darbo
įgūdžius ir aukštą kvalifikaciją atliekamiems darbams. Bendrovė suteikia savo darbuotojams geras
darbo sąlygas, aprūpina būtinomis darbo saugos priemonėmis.
Vadovams apmokėjimo tvarką nustato akcininkas – Šiaulių m. savivaldybė (Šiaulių
miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-06-27 įsakymu Nr. A-935 patvirtintas
„Šiaulių miesto savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas“).
Bendrovės visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2019 m. sudarė 1312 Eur
(neatskaičius mokesčių) (2018 m. – 1356 Eur).
Vidutinis darbo užmokestis pagal atskiras darbuotojų grupes pateikiamas 1 lentelėje.
1 lentelė
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ vidutinis darbo užmokestis*

Darbuotojų grupės

2019 m.
Vidutinis darbo
Darbuotojų
užmokestis,
skaičius
Eur/mėn.

2018 m.
Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis (+ soc.
draudimas),
Eur/mėn.

Bendrovės vadovai

2

2209

2

2169

Padalinių ir darbų vadovai

6

1786

6

1773

Specialistai ir tarnautojai

11

1539

9

1651

Darbininkai

33

1105

32

1194

Bendras įmonės

52

1312

49

1356

* vidutinis bendrovės darbuotojų darbo užmokestis perskaičiuotas su darbuotojo socialinio draudimo įmokomis iki
mokesčių
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1.5. Aplinkosauga
Bendrovė, vykdydama Gamintojų ir importuotojų pareigas, vykdo griežtą importuojamos
elektros ir elektronikos įrangos bei pakuotės ir jų atliekų susidarymo apskaitą, kaip tai numato
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Elektros ir elektronikos įrangos bei jos atliekų
tvarkymo taisyklės ir kiti teisės aktai. Elektros ir elektronikos įrangos atliekos kaupiamos atskirai
nuo kitų atliekų ir priduodamos sutvarkymui licencijuotoms atliekų tvarkymo įmonėms,
turinčioms teisę tvarkyti elektros ir elektronikos įrangos atliekas. Apie elektros ir elektronikos
įrangos atliekų rūšiavimą bendrovės darbuotojai nuolat informuojami.
Bendrovės veikloje susidariusios pavojingos atliekos (aukšto slėgio natrio, gyvsidabrio
lempos, transporto priemonių padangos, nebenaudojama elektros ir elektronikos įranga) atliekos
perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę priimti ir tvarkyti šias pavojingas atliekas.
2019 m. IV ketvirtį atliktas planinis patikrinimas, kurį atliko Aplinkos apsaugos
departamento prie Aplinkos ministerijos Šiaulių valdyba. Patikrinimo metu pažeidimų nenustatyta.
1.6. Ryšiai su visuomene ir veiklos viešinimas
Bendrovė siekia teikti kokybiškas visuomenės poreikius atitinkančias gatvių apšvietimo ir
eismo reguliavimo paslaugas bei palaikyti glaudų abipusį ryšį su gyventojais. Todėl 2019 m.
atnaujinta įmonės internetinė svetainė bei paskyra socialiniame tinklapyje „Facebook“, kur nuolat
publikuojama aktuali informacija apie įmonės veiklą, visuomenė informuojama apie eismą
reglamentuojančių dokumentų pasikeitimus, kliūtis stebimose sankryžose, šviesoforų ar
apšvietimo linijų reikšmingus gedimus, atjungimus ir kt. Užtikrinamas betarpiškas bendravimas su
gyventojais, greitas reagavimas į pateiktas pastabas, tinklapyje skelbiama patogi gedimų
registravimo forma, perduodanti informaciją budinčiai tarnybai nedelsiant. Budinti tarnyba priima
gyventojų pranešimus visą parą (24/7) ir telefonu.
1.7. Reikšmingi bendrovės įvykiai
1. 2019-01-17 pasirašyta Akcijų pasirašymo sutartis, kuria turtiniu įnašu bendrovės akcinis
kapitalas padidintas 11 799 998,5 Eur, tuo pačiu įmonei perduota nuosavybės teisė į Šiaulių
miesto apšvietimo tinklus ir 33 iš 48 miesto šviesoforų postus.
2. 2019-01-15 trijų metų laikotarpiui pasirašyta Šiaulių miesto gatvių, lauko apšvietimo tinklų ir
eismo reguliavimo techninių priemonių (šviesoforų) priežiūros, valdymo ir atnaujinimo
paslaugų teikimo sutartis.
3. 2019-12-13 dviejų metų laikotarpiui (su galimybe pratęsti dar vieniems metams) pasirašyta
Šiaulių miesto techninių eismo reguliavimo priemonių (kelio ženklų ir sferinių veidrodžių)
techninio aptarnavimo paslaugų pirkimo sutartis.
II. VEIKLOS ATASKAITA
2.1. Bendrovės 2019 m. strateginiai tikslai, veiklos apžvalga ir ateities perspektyvos
2019 m. strateginiai tikslai
Pagrindinė ir svarbiausia strateginė bendrovės veiklos kryptis – miesto gatvių apšvietimo
ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų valdymas ir priežiūra, užtikrinant sklandų ir
kokybišką šių sistemų darbą, operatyvų gedimų ar veikimo sutrikimų pašalinimą, gatvių
apšvietimo tinklų statybos bei eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir kapitalinio remonto
paslaugos, apšvietimo tinklų ir eismo reguliavimo priemonių atnaujinimas ir modernizavimas.
Bendrovės strategija, veiklos kryptys ir strateginiai tikslai formuojami atsižvelgiant į
akcininko lūkesčių rašte (Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-03-13
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įsakymas Nr. A-376) nustatytus veiklos lūkesčius (žr. 2 lentelę).
2 lentelė
2019 m. pagrindiniai strateginiai tikslai ir uždaviniai
1 tikslas. Užtikrinti Šiaulių miesto gatvių apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų
funkcionavimą, gerinti šių sistemų valdymo, priežiūros ir atnaujinimo paslaugų kokybę.
1.1
1.2
1.3

Atnaujinti apšvietimo tinklą ir šviesoforus
Diegti energiją taupančias technologijas ir pažangias informacines sistemas, tobulinant apšvietimo
tinklų ir šviesoforų sistemų valdymą ir priežiūrą
Gerinti teikiamų paslaugų kokybę

2 tikslas. Užtikrinti Bendrovės valdymo ir organizacinių procesų efektyvumą
2.1 Siekti nustatytų finansinių rezultatų
2.2 Didinti veiklos srautus, teikiant paslaugas komerciniu pagrindu
2.3 Didinti veiklos skaidrumą, gerinant komunikaciją ir informacijos sklaidą
3 tikslas. Užtikrinti aukštą žmogiškųjų ištekių ir materialinės bazės lygio palaikymą
2.1

Atnaujinti transporto priemonių parką ir įrengimus

2.2
2.3

Sutvarkyti įmonės teritoriją ir suremontuoti administracinius bei gamybinius pastatus
Kelti darbuotojų kvalifikaciją

Bendrovės 2019-2021 m. strateginio veiklos plano įvykdymo, tikslų bei uždavinių
įgyvendinimo ir planuotų finansinių rezultatų pasiekimo 2019 m. ataskaitos pateikiamos atskiru
dokumentu.
Veiklos apžvalga
Pagrindiniai bendrovės 2019 m. darbai yra miesto apšvietimo tinklo atnaujinimas.
Užduotys formuojamos atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės 2019 – 2021 m. strateginiame
veiklos plane numatytas priemones ir finansavimą. Bendrovė apšvietimo tinklo atnaujinimo
darbus derina su Šiaulių miesto savivaldybės vykdomais infrastruktūros objektų remonto ar
rekonstrukcijos darbais, glaudžiai bendradarbiaudama su šiuos darbus atliekančiais rangovais.
Bendrovė atlieka darbus bei teikia paslaugas ir privatiems užsakovams. Pajamų struktūra pagal
užsakovus ir paslaugas pateikta 1 pav.

1 pav. UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ 2019 m. pardavimo pajamų struktūra
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Pagrindinio užsakovo Šiaulių miesto savivaldybės užsakymu 2019 metais atliekami
darbai sudarė 97,6 % (2018 m. - 98,44 %) visų pardavimų. Iš jų 6,46 % nuo visų pardavimų sumos
sudarė darbai laimėjus Savivaldybės skelbtus viešųjų pirkimų konkursus.
Gatvių apšvietimui ir šviesoforams 2018 m. buvo sunaudota 5144 tūkst. kWh elektros
energijos. Elektros energijos sąnaudos lyginant su 2018 metais sumažėjo 155 tūkst. kWh.
Vidutinis vieno šviestuvo suvartojamo el. energijos kiekis sumažėjo nuo 0,422 iki 0,397 MWh per
metus (-5,8%). Sąnaudų sumažėjimą lėmė naujų LED šviestuvų skaičiaus didėjimas. Išlaidos
gatvių apšvietimo elektros energijos pirkimui ir persiuntimui iš viso 2019 metais sudarė 532,8
tūkst. Eur (su PVM). Lyginant su 2018 metais išlaidos padidėjo 42 tūkst. Eur (su PVM).
Išlaidų padidėjimą lėmė padidėjusi elektros energijos pirkimo kaina. Elektros energijos
sąnaudų dinamika pateikta 2 pav.

2 pav. Elektros energijos sąnaudų Šiaulių miesto gatvių apšvietimui ir šviesoforams dinamika
2014 – 2019 m.
Elektros energijos kaina šešerių metų laikotarpyje sumažėjo nuo 0,12 Eur/kWh 2014 m.
iki 0,10 Eur/kWh 2019 m. 2019 m. el. energijos pirkimo kaina: 0,04988 Eur/kWh, galutinė
vidutinė metinė el. energijos kaina (įskaitant el. energijos perdavimą, galios dedamąją, akcizą,
PVM ir kt. su el. tiekimu susijusias paslaugas) – 0,10358 Eur/kWh (2018 m. – atitinkamai
0,03600 Eur/kWh ir 0,0927 Eur/kWh). Elektros energijos kaina priklauso nuo elektros energijos
gamintojų siūlomos kainos ir tinkamai atliktų viešųjų pirkimų procedūrų, kurių pagalba
atrenkamas ekonomiškiausias dieninio ir naktinio tarifo įkainių derinys.
Bendrovė prižiūri daugiau kaip 13 tūkst. šviestuvų, 49 šviesoforų postus, iš jų – 17
adaptyvių (valdomų transporto detektoriais), 7,7 tūkst. kelio ženklų (žr. 3 pav.), juos remontuoja,
reaguoja į tinklų avarijas, gedimus ir darbo sutrikimus bei juos operatyviai šalina.
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3 pav. UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ prižiūrimų objektų skaičius
2015 – 2019 m.
Optimizavus įmonės valdymo procesus, ženkliai sumažinti kelio ženklų priežiūros kaštai,
kas leido įmonei konkuruoti rinkoje su kitais paslaugų teikėjais ir laimėti Savivaldybės skelbtą
konkursą. Kelio ženklų priežiūros paslaugos kaina sumažinta tris kartus (nuo 95 tūkst. Eur iki 30
tūkst. Eur per metus).
Be eksploatacijos darbų, bendrovė atlieka ir eksploatuojamų objektų kapitalinio remonto
bei modernizavimo darbus.
2018 m. pradėtas apšvietimo tinklo modernizavimas buvo tęsiamas ir 2019 m.
Apšvietimo tinklas rekonstruojamas iš esmės, paklojant vamzdžius, pakeičiant kabelius, atramas ir
šviestuvus, modernizuojant apšvietimo valdymo spintas.
Įrengtas apšvietimo ir eismo stebėsenos ir valdymo centras su šviesoforų stebėsenos ir
valdymo sistema, kurios pagalba į sistemą įeinantys šviesoforai ir jų valdomos sankryžos gali būti
stebimi nuotoliniu būdu. Taip pat šios sistemos pagalba nuotoliniu būdu esant būtinybei gali būti
koreguojami šviesoforų fazių laikai (aktualu, kai dėl gatvių remonto darbų, vykstančių renginių ar
kitų priežasčių pasikeičia įprasti transporto srautai).
Pagrindiniai 2019 m. darbai pateikti 3-oje lentelėje.
3 lentelė
Pagrindiniai UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ 2019 m. atlikti darbai
Apšvietimas

Įrengta arba atnaujinta:
1. Tilžės g. apšvietimo kap. remontas (nuo Aukštabalio/Jablonskio g. iki Gegužių g.
su prieigomis – Rasos, Sondeckio g., Paukščių takas) – 5,2 km, 112 atramų (74
šviestuvai).
2. Bačiūnų g. II – III etapai: 3,3 km, 72 šviestuvai;
3. Donelaičio g.: 1 km, 22 šviestuvai;
4. Apšviesta stovėjimo aikštelė Gegužių g. gale (Pailių g.) – 4 atramos su natrio
šviestuvais.
5. Įrengtas apšvietimas prie Bačiūnų g. vandens kolonėlės – 1 atrama, 2 šviestuvai;
6. pakeista į LED 47 natrio šviestuvai Žemaitės g.;
7. modernizuotos 8 valdymo spintos.
8. įrengtas 9 darželių teritorijos apšvietimas: įrengti 108 šviestuvai.
VISO atnaujinta 9,5 km apšvietimo linijos, įrengti 319 šviestuvų, atnaujinimui skirta 515
tūkst. Eur
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Šviesoforai
Stebėsenos ir
valdymo centras

1. Įrengtas Baltų – Statybininkų g. sankryžoje,
2. Atnaujintas Vytauto – Draugystės pr. sankryžoje.
Įrengtas Eismo ir apšvietimo stebėsenos ir valdymo centras.
Centre visą parą (24/7) vykdoma:
 Eismo sankryžose stebėsena ir valdymas – esant netipiniams eismo srautams
(dėl eismo įvykio, kelio remonto, švenčių ar pan.), rankiniu būdu koreguojamas
šviesoforų darbo režimas;
 šviesoforų darbo režimo stebėsena – stebėsenos programa įspėja operatorių
apie šviesoforo ar jo komponentų gedimus;
 apšvietimo sistemos darbo stebėsena ir valdymas – sistema įspėja apie
apšvietimo sistemos gedimus, elektros tiekimo sutrikimus apšvietimo linijoje,
leidžia įjungti ir išjungti apšvietimą nuotoliniu būdu.
Vaizdo stebėjimo kameromis stebima 12 sankryžų; 25 šviesoforų postus galime valdyti
nuotoliniu būdu.
Apšvietimas valdomas per 20 modernizuotų apšvietimo valdymo spintų, sujungtų su
centriniu valdymo punktu bevieliu ryšiu. Viso mieste yra 127 apšvietimo valdymo
spintos.

Rekonstruojant šviesoforais valdomas sankryžas, didžiausias dėmesys skiriamas eismo
dalyvių saugumui. Šviesoforai įrengiami vadovaujantis „Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėmis“,
patvirtintomis 2012 m. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu. Naujieji šviesoforai
valdomi specialiomis programomis ir detektoriais, kurie reaguoja į automobilių srautus.
Bendrovės specialistai pagal transporto ir pėsčiųjų srautus iš anksto sumodeliuoja eismo valdymo
sankryžoje schemą VISSIM programinės įrangos pagalba ir optimaliausią eismo valdymo schemą
perkelia į šviesoforo valdiklį. Šviesoforai sureguliuojami parenkant optimaliausią valdymo būdą,
atsižvelgiant į esamą miesto gatvių infrastruktūrą. Rekonstruojant pėsčiųjų šviesoforus įrengiami
šviesoforai su skaitikliu, rodančiu šviesoforo signalo degimo laiką po pėsčiųjų mygtuko
paspaudimo.
Ateities perspektyvos
Priėmusi Šiaulių miesto savivaldybės perduotą turtą, Bendrovė įgijo pareigą jį ne tik
prižiūrėti, bet ir atnaujinti. Turto atnaujinimas atliekamas iš Bendrovės apyvartinių lėšų ir rezervų.
Bendrovė įsipareigojo kasmet investuoti į apšvietimo tinklų ir šviesoforų atnaujinimą sumą,
proporcingą jų nusidėvėjimui. Tačiau ieškoma ir kitų finansavimo šaltinių, domimasi ES
finansuojamais projektais, analizuojamos skolinimosi galimybės, kad būtų galima intensyviau
atlikti apšvietimo tinklo modernizavimo darbus.
Įmonė nuolat ieško galimybių efektyvinti įmonės veiklą, skiria daug dėmesio ir lėšų
apšvietimo tinklo ir šviesoforų valdymo sistemų modernizavimui, tokiu būdu užtikrindama
energetinių ir finansinių išteklių taupymą. Apšvietimo tinklo modernizavimas vykdomas atliekant
pilną tinklo rekonstrukciją – keičiant kabelius, klojant juos vamzdžiuose, įrengiant naujas atramas
ir LED šviestuvus, modernizuojant valdymo spintas. Modernizaciją pirmiausiai planuojama atlikti
pagrindinėse miesto gatvėse, tačiau tuo pačiu metu neužmirštant ir kitų miesto mikrorajonų.
Modernizavus apšvietimo sistemą, sumažės tinklo eksploatacijos ir el. energijos kaštai.
Modernizavus šviesoforų infrastruktūrą, bus užtikrintas eismo saugumas sankryžose, atsiras
galimybė pilnam eismo koordinavimui miesto ribose.
Kaip ir anksčiau, Bendrovė ketina savarankiškai dalyvauti Bendrovei nuosavybės teise
nepriklausančių šviesoforų ir apšvietimo tinklų atnaujinimo bei naujų įrengimo konkursuose arba
teikti pasiūlymus konkursuose dalyvaujantiems rangovams, taip pat bendradarbiauti su kitais
užsakovais.
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2.2. Bendrovės finansinė analizė
Pardavimo pajamos, pelnas ir pelningumas
Bendrovės pajamos 2019 m. siekia 1 869 tūkst. Eur pajamų. Tai yra 2,54% mažiau nei
2018 m. (2018 m. pajamos – 1 918 tūkst. Eur.). Pajamų uždirbta mažiau nei planuota, kadangi dėl
nuo bendrovės nepriklausančių priežasčių dalis darbų perkelta į 2020 metus.
67,6% pajamų sudaro pajamos už miesto apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo
priemonių priežiūrą, valdymą ir atnaujinimą, 23,56% pajamų – kompensuojamos elektros
energijos sąnaudos gatvių apšvietimui ir šviesoforams, 6,46% sudaro pajamos iš darbų, atliekamų
laimėjus Savivaldybės skelbiamus konkursus. Iš kitų užsakovų 2019 m. bendrovė uždirbo 44,9
tūkst. Eur pajamų, t. y. 15,1 tūkst. Eur daugiau nei 2018 m., ir tai sudaro 2,4% visų pajamų.
Pardavimo pajamų detalizacija pateikiama 4-oje lentelėje.
4 lentelė
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ pardavimų detalizacija
Eur
Iš viso

Be PVM

Kiti
užsakovai

2018 m.

406 025

1 330 881

151 326

29 863

1 918 095

2019 m.

440 354

1 263 262

120 756

44 939

1 869 311

Su PVM

Užsakovas - Šiaulių m. savivaldybė
Priežiūra, valdymas ir
Konkursai
atnaujinimas

2018 m.

491 290

1 610 366

183 104

36 135

2 320 896

2019 m.

532 828

1 528 547

146 115

54 376

2 261 866

Dalis nuo
visų
pardavimų,
%

Elektros
energija

2018 m.

21,17 %

69,39 %

7,89 %

1,56 %

100,00 %

2019 m.

23,56 %

67,58 %

6,46 %

2,40 %

100,00 %

Bendrovės bendrasis pelnas 2019 m. sudarė 490,2 tūkst. Eur, t. y. 2,54 % mažiau nei
2018 m. (2018 m. pelnas – 570,2 tūkst. Eur). Bendrasis pelningumas 2019 m. siekė 26,22% (2018
m. – 29,73%). Bendrojo pelningumo sumažėjimą lėmė paslaugų kainodaros pasikeitimas.
Grynasis pelningumas 2019 m. siekė 3,45%, ir tai yra 3,0 procentiniais punktais mažiau
nei 2018 m. Grynojo pelningumo pokyčiams didžiausios įtakos turėjo įmonės paslaugų, iš kurių
gaunamos pagrindinės įmonės pajamos, kainodaros pasikeitimas. Kainodara keitėsi dėl perduoto
nuosavybės teise didelės vertės turto (apšvietimo tinklų ir šviesoforų), naudojamo pagrindinėms
paslaugoms teikti, ir dėl to atsiradusių amortizacijos sąnaudų.
Bendrovės pajamų ir pelningumo dinamika 2016 – 2019 m. pateikta 4-ame paveiksle.
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4 pav. UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ pajamų ir pelningumo dinamika 2016 – 2019 m.
Savikainos ir sąnaudų lygis
Bendrovės savikainos ir sąnaudų lygio dinamika 2016 – 2019 m. pateikta 5-ame
paveiksle.

5 pav. UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ sąnaudų lygio dinamika
Savikaina 2019 m. siekė 1379,1 tūkst. Eur ir sudarė 73,8% pajamų. Lyginant su 2018 m.
savikaina išaugo 2,32% (2018 m. siekė 1347,9 tūkst. Eur ir sudarė 70,3% pajamų).
Rekomenduojamas savikainos lygis yra ne didesnis nei 80%. Taigi, bendrovės savikainos lygis yra
optimalus. Savikainos lygis išaugo dėl pasikeitusios kainodaros – 2019 m. savikainoje atsirado
turto nusidėvėjimo sąnaudos, o dalis medžiagų, skirtų tinklo kapitaliniam remontui perkelta turto
vertės didinimui bei dėl elektros energijos sąnaudų padidėjimo pabrangus el. energijai.
Didžiausią savikainos dalį sudaro ilgalaikio turto nusidėvėjimas (35,96%), darbo
9

užmokestis ir socialinio draudimo įmokos (35,29 % visos savikainos) bei elektros energijos gatvių
apšvietimui ir šviesoforams savikaina (25,2% visos savikainos).
Savikainos lygis 2019 m. lyginant su 2018 m. padidėjo 3,5 procentinio punkto.
Savikainos lygio didėjimui įtakos turėjo savikainos struktūros pasikeitimas bei elektros energijos
sąnaudų padidėjimas 8,45 proc. dėl el. energijos pabrangimo (elektros energijos savikaina sudaro
25,2% visos savikainos).
Veiklos sąnaudos 2019 m. sudarė 430,2 tūkst. Eur (2018 m. – 429,8 tūkst. Eur). Stebimas
labai nežymus (0,08%) sąnaudų padidėjimas. Didžiausią dalį veiklos sąnaudų sudaro darbo
užmokestis ir socialinio draudimo įmokos (85,63%). Lyginant su 2018 m. 2019 m. darbo
užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sąnaudos išaugo 2,9%. 10,19% sudaro įvairios kitos
veiklos sąnaudos – komunalinės, ryšių paslaugos, privalomasis draudimas ir kt. Šios sąnaudos
2019 m. lyginant su 2018 m. sumažėjo beveik 30%.
Turto ir nuosavo kapitalo struktūra ir grąža
Per 2019 m. Bendrovės turto vertė išaugo 777 % (nuo 1 517,4 tūkst. Eur 2018 m. iki
13 307,7 tūkst. Eur 2019 m.). 2216 % (nuo 532,5 tūkst. Eur 2018 m. iki 12 333,8 tūkst. Eur 2019
m.) išaugo ilgalaikio turto vertė. Reikšmingas vertės padidėjimas nulemtas įmonei nuosavybės
teise perduoto ilgalaikio turto – apšvietimo tinklus ir šviesoforus, kurių bendra vertė – 11 800
tūkst. Eur. Taip pat nemažą reikšmę ilgalaikio turto didėjimui turėjo administracinių – gamybinių
patalpų remontas keičiant jų funkcionalumą, dėl ko jų vertė bendroje sumoje padidėjo 135 tūkst.
Eur. 2019 m. įsigyta ir mašinų ir įrenginių už 20 tūkst. Eur .
Trumpalaikis turtas per 2019 m. nežymiai sumažėjo (1,29 %, nuo 980 tūkst. Eur iki 967
tūkst. Eur). Didžiausią dalį (49,45%) trumpalaikio turto sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai.
Pinigų ir pinigų ekvivalento dalis trumpalaikiame turte mažėja dėl įmonės investicijų į ilgalaikį
turtą – apšvietimo tinklų atnaujinimą, pastatų ir statinių kapitalinį remontą, transporto parko
atnaujinimą. Atsargos sudaro 20% trumpalaikio turto. Atsargų dalie trumpalaikiame turte didėjimą
nulėmė medžiagų, reikalingų apšvietimo tinklų ir šviesoforų atnaujinimui ir modernizavimui.
Reikšmingas sumas sudaro ir per vienerius metus gautinos sumos (30,56% viso trumpalaikio
turto). Didžiausią dalį gautinų sumų sudaro gautini mokėjimai už 2018 m. gruodžio mėn. Šiaulių
miesto savivaldybei suteiktas paslaugas (207,2 tūkst. Eur).
Bendra turto struktūra ir dinamika pateikta 6-ame paveiksle.
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6 pav. UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas turto struktūra ir dinamika 2016 - 2019 m.
Nuosavo kapitalo vertė per 2019 m. padidėjo 949% (nuo 1 245 tūkst. Eur iki 13 060
tūkst. Eur). 2019 m. akcinis kapitalas didėjo dėl akcininko (Šiaulių miesto savivaldybės) 11 800
tūkst. Eur turtinio įnašo (apšvietimo tinklų ir šviesoforų perdavimo įmonės nuosavybėn).
Privalomi rezervai didinami įstatymų numatyta tvarka. Kiti rezervai didėjo 22,5% skiriant dalį
2018 m. pelno investicijoms.
Nuosavo kapitalo struktūra ir dinamika pateikta 7-ame pav.

7 pav. UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ nuosavo kapitalo struktūra ir jos pokyčiai
2016 – 2019 m.
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Turto ir nuosavo kapitalo pasikeitimai 2019 m. turėjo didelės įtakos pagrindinių turto ir
nuosavo kapitalo rodiklių pokyčiams (5 lentelė)
5 lentelė
Pagrindiniai turto ir nuosavo kapitalo rodikliai
Rodikliai
Turto grąža (ROA)
Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
Įstatinio kapitalo pelningumas
Akcijos buhalterinė vertė
Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai

2016 m.
7,86%
8,73%
22,77%
2,90 Eur
0,66 Eur

2017 m.
6,46%
7,20%
19,30%
2,90 Eur
0,56 Eur

2018 m.
8,15%
9,93%
16,70%
2,90 Eur
0,48 Eur

2019 m.
0,49%
0,49%
0,5%
2,9 Eur
0,01 Eur

Tiek turto, tiek nuosavo kapitalo grąža bei įstatinio kapitalo pelningumas dėl priimto
nuosavybės teise turto (apšvietimo tinklų ir šviesoforų) žymiai sumažėjo. Šio sumažėjimo vertinti
neigiamai vienareikšmiškai negalima. Priimtas labai didelės vertės turtas yra specifinis, skirtas tik
vienai viešąjį interesą tenkinančiai paslaugai apibrėžtoje teritorijoje teikti (Šiaulių miesto gatvių
apšvietimui, eismo valdymui) ir negali būti panaudota pajamoms iš kitų užsakovų ar kitų paslaugų
uždirbti, todėl 2019 m. įmonės turto valdymo efektyvumas negali būti lyginamas nei su praėjusiu
laikotarpiu toje pačioje įmonėje, nei tuo labiau su Lietuvos verslo įmonių vidurkiu. Taip pat turto
valdymo efektyvumas šiais rodikliais negali būti lyginamas ir su panašią veiklą vykdančiomis
įmonėmis, turinčiomis savo balanse panašų turtą, kadangi turto vertė kiekvienu atveju nustatoma
atsižvelgiant į turto fizinę būklę ir faktinį nusidėvėjimą, kuris kiekviename mieste yra skirtingas.
Skolos, mokumo ir apyvartumo rodikliai
6 lentelė
Skolos, mokumo ir apyvartumo rodikliai
Rodikliai
Bendrasis skolos rodiklis
Bendrasis likvidumo koeficientas
Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis)
Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis)

2016 m.

2017 m.

2018 m.

0,07
11,14
21
28

0,06
11,31
33
21

0,14
4,63
16
47

2019 m.
0,01
6,24
41
26

Bendrasis skolos rodiklis (žr. 6 lentelę) yra nereikšmingai mažas, kadangi įmonė skolintų
lėšų neturi, o įsipareigojimus sudaro einamojo mėnesio skola tiekėjams. Bendrasis likvidumo
koeficientas yra pakankamai aukštas. Aukštą šio rodiklio reikšmę lemia didelis kiekis atsargų bei
pinigų ir pinigų ekvivalentų. Atsargos sukauptos ruošiantis numatytiems didelės apimties
darbams, pinigai ir pinigų ekvivalentai sukaupti kaip rezervas iš ankstesnių laikotarpių ir bus
panaudoti investicijoms į apšvietimo sistemos ir šviesoforų atnaujinimą, transporto priemonių,
būtinų įmonės veiklai vykdyti, įsigijimui ir kitoms investicijoms į ilgalaikį turtą.
Apibendrinant Bendrovės veiklos rezultatus, galima paminėti, kad finansiniai veiklos
rezultatai yra geri, bendrovė uždirba pelną, pradelstų nei debitorinių, nei kreditorinių skolų neturi,
yra moki. Nuosavas kapitalas sudaro pagrindinę Bendrovės kapitalo dalį. Finansinius ir darbo
išteklius Bendrovė naudoja efektyviai.

Direktorius

Tomas Petreikis
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