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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA
UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“ AKCININKUI
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Nuomonė
Mes atlikome uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių gatvių apšvietimas“ (toliau – Įmonės) finansinių
ataskaitų, kurias sudaro 2019 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių)
ataskaita, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų
santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės
2019 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal
verslo apskaitos standartus.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų
auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos
išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat
laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei
pagrįsti.
Kiti dalykai
Įmonės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų auditą atliko kitas auditorius, kuris
2019 m. kovo 20 d. apie tas ataskaitas pareiškė nemodifikuotą nuomonę.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima finansinių
ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos
užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms
atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime
reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių
pastebėjimų.

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija atitinka tų
pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų
teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais
reikšmingais atžvilgiais:
•

Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų
finansinių ataskaitų duomenis; ir

•

Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės
įstatymo reikalavimų.

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę,
ir verslo apskaitos standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus
tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik
taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė.
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu
jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl
apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali
turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis
ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:
•

Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką,
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė
nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas,
klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas.

•

Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės
veiksmingumą.

•

Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais
susijusių atskleidimų pagrįstumą.
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•

Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio
gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu padarome išvadą, kad toks
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos.
Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.

•

Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo
koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo laiką
bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, jeigu juos nustatėme
audito metu.

2020 m. kovo 13 d.
Šiauliai
UAB „IDG auditoriai“
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001208
Auditorė Gražina Ribinskienė
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000234
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Sutrumpinto balanso forma

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“, 144129510
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Stadiono g.2, Šiauliai Duomenys kaupiami VĮ Registrų centras, Šiaulių filialas
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2019 m. GRUODŽIO 31 d. BALANSAS
2020-03-12 Nr.1
(ataskaitos sudarymo data)

2019 01 01-2019 12 31

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(ataskaitinis laikotarpis)
Straipsniai

Eil.
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

12333780
10032
12323748

532568
14142
518426

III.12

967318
193395
295610

979995
117466
83397

III.13

478313

779132

III.11

6599
13307697

4792
1517355

13059959
12540702

1245376
740703

454673
64584

370992
133681

154967

211758

III.14

154967

211758

III.14

92771
13307697

60221
1517355

Pastabos Nr.

TURTAS
A. ILGALAIKIS TURTAS
1.
2.
3.
4.

Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas

I.7III.10
I.7III.10

B. TRUMPALAIKIS TURTAS
1.
2.
3.
4.

Atsargos
Per vienus metus gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

II.8III.11

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS
PAJAMOS
TURTO IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
D. NUOSAVAS KAPITALAS
1.
2.
3.
4.
5.

Kapitalas
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

I.3 II.6

II.6
II.6III.15

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
F. ATIDĖJINIAI
G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI
1.
2.

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ
PAJAMOS
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

__________________

Tomas Petreikis

(parašas)

(vardas ir pavardė)

__________________

Sigita Tamutienė

(parašas)

(vardas ir pavardė)

UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas", 144129510
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Stadiono g. 2, Šiauliai, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Šiaulių filialas
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2020-03-12 Nr. 2
(ataskaitos sudarymo data)
2019 01 01 - 2019 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Eur
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Kitos veiklos rezultatai
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir
asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
Pelno mokestis

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

1869311
(1379133)

1918095
(1347856)

490178
(1115)
(429078)
(261)

570239

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

17747
(603)
76868
(12284)
64584

(429841)
(5)

8721
(914)
148200
(24519)
123681

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso
ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorius
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Tomas Petreikis
(parašas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Sigita Tamutienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

-

-

Įstatymo numatyti
rezervai

-

-

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio
ataskaitinio (metinio) laikotarpio
pabaigoje
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės
vertės padidėjimas (sumažėjimas)

45041

45041

-

Ilgalaikio Finansinio Privaloma- Savoms
materialioturto
sis arba
akcijoms
jo turto
įsigyti
atsargos
(rezervinis) kapitalas

Perkainojimo rezervas

593427

593427

102526

102526

Kiti
Nepaskirstyrezervai tasis pelnas
(nuostoliai)

1181695

Iš viso

-

-

-

1181695

440701

Savos
akcijos (–)

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas

Akcijų
priedai

-

440701

Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalas

Eur
( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje

2019 01 01-2019 12 31
(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos sudarymo data)

2020-03-12 Nr. 3

2019 M. GRUODŽIO 31 D. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Stadiono g. 2, Šiauliai, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Šiaulių filialas

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas", 144129510

-

-

-

29029

-

52592

-

(60000)

123681

Iš viso

74070

296922

374419

(380603)

-

6184

25. Sudaryti rezervai

(50000)
-

(50000)

64584

24. Kitos išmokos

23. Dividendai

64584

-

-

20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

-

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės
vertės padidėjimas (sumažėjimas)

1245376
-

133681

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

17. Likutis praėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje

-

-

-

16. Įnašai nuostoliams padengti

(300002)

349097

-

740703

(349097)

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo
padidėjimas (sumažėjimas)

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)
arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)

13. Panaudoti rezervai

(81621)

(60000)

123681

Kiti
Nepaskirstyrezervai tasis pelnas
(nuostoliai)

-

-

Įstatymo numatyti
rezervai

Ilgalaikio Finansinio Privaloma- Savoms
materialioturto
sis arba
akcijoms
jo turto
atsargos
įsigyti
(rezervinis) kapitalas

Perkainojimo rezervas

12. Sudaryti rezervai

300002

Savos
akcijos (–)

-

Akcijų
priedai

11. Kitos išmokos

10. Dividendai

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)

Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalas

-

-

-

80254

-

374419

(296922)

64584

296922

Kiti
Nepaskirstyrezervai tasis pelnas
(nuostoliai)

11799999

Iš viso

(vardas ir pavardė)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Sigita Tamutienė

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Tomas Petreikis
(parašas)

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

30. Likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

13059959

-

Įstatymo numatyti
rezervai

Ilgalaikio Finansinio Privaloma- Savoms
materialioturto
sis arba
akcijoms
jo turto
atsargos
įsigyti
(rezervinis) kapitalas

Perkainojimo rezervas

29. Įnašai nuostoliams padengti
12540702

Savos
akcijos (–)

-

11799999

Akcijų
priedai

28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo
padidėjimas (sumažėjimas)

27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)
arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)

26. Panaudoti rezervai

Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalas

PATVIRTINTA:

UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“
SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
PRIE 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ

I. BENDROJI DALIS

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. AB9543. Įmonės adresas: Šiauliai, Stadiono g. 2.
Įmonės kodas – 144129510.
Filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių bendrovė neturi.
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.
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ akcijos priklauso Šiaulių miesto savivaldybei.
Bendrovės veikla - miesto išorinio apšvietimo elektros tinklų eksploatacija, miesto apšvietimo
tinklų 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 paslaugos.
Rengiant finansines ataskaitas bendrovės vadovybė nežinojo jokių faktų, galinčių kelti abejonių
dėl įmonės sugebėjimo ateityje tęsti veiklą.
Pagrindiniai įmonės darbai apibrėžti 2019 metų sausio 15 d. su Šiaulių miesto savivaldybe
pasirašytoje Šiaulių miesto gatvių, lauko apšvietimo tinklo ir eismo reguliavimo techninių
priemonių(šviesoforų) priežiūros, valdymo ir aptarnavimo paslaugų teikimo sutartyje (toliau –
Techninio aptarnavimo sutartis). 2015 metų gruodžio 30 d. sutartis su Šiaulių miesto savivaldybe
galioja Šiaulių miesto, techninių eismo reguliavimo priemonių(kelio ženklų) techninio aptarnavimo
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paslaugai.
2019 metų eigoje ieškoma ir kitų darbų užsakovų, dalyvaujama darbų konkursuose, teikiamos
transporto nuomos paslaugos.
3. Įstatinis kapitalas ir įmonės valdymas
Visos bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. 2019 m.
gruodžio 31 d. bendrovės įstatinio kapitalo vertė – 12 540 702 Eur (dvylika milijonų penki šimtai
keturiasdešimt tūkstančių septini šimtai du eurai). Įstatinis kapitalas padalintas į 4 324 380
paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 2,90 Eur.
Bendrovės valdybos sudėtis 2019-12-31 :
1. Šiaulių m. savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento
Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Ligita Balsienė.
2. UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas“ direktorius Tomas Petreikis.
3. Nepriklausomas narys Juras Andriukaitis.
4. Nepriklausomas narys Vincas Ponelis.

4. Vidutinis įmonės sąraše esančių darbuotojų skaičius ir atlyginimai
Vidutinis darbuotojų skaičius:
2019 metų – 52
2018 metų – 49
Bendrovėje darbuotojai yra aukštos kvalifikacijos specialistai, įgiję gerus darbo įgūdžius ir
turintys ilgalaikę darbo patirtį Bendrovės vykdomoje ekonominėje veikloje. Vienas iš pagrindinių
Bendrovės prioritetų – tai siekis išlaikyti kvalifikuotus ir patyrusius darbuotojus. Visi dirbantieji turi
geras darbo sąlygas, aprūpinami būtinomis darbo saugos priemonėmis.
Bendrovėje taikoma lanksti darbo užmokesčio sistema, kurią sudaro pagrindinė ir kintamoji
darbo užmokesčio dalys. Darbo užmokestis nustatomas ir mokamas atsižvelgiant į atliekamų darbų
apimtį, turimas lėšas, darbuotojų kvalifikaciją ir specialistų poreikį darbo rinkoje bei jiems siūlomus
atlyginimus.
2018 metų vidutinis bendrovės darbuotojų darbo užmokestis (perskaičiuotas su darbuotojo
socialinio draudimo įmokomis iki mokesčių) : administracijos vadovų – 2 169 Eur, vidutinio
lygmens vadovų – 1 773 Eur, specialistų – 1 651 Eur, darbininkų – 1 194 Eur.
2019 metų vidutinis bendrovės darbuotojų darbo užmokestis (iki mokesčių): vadovų – 2 209
Eur, padalinių ir darbų vadovų – 1 786 Eur, specialistų ir tarnautojų – 1 539 Eur, darbininkų – 1 105
Eur.
Nuo 2019 m. sausio 1 d. padidėjęs vyriausybės nustatytas minimalusis darbo užmokestis ir
minimalus valandinio atlygio tarifas turėjo įtakos darbuotojų darbo užmokesčio augimui, vadovų
darbo apmokėjimui – bazinio dydžio pasikeitimas.
II. APSKAITOS POLITIKA
5. Kokiais teisės aktais ir apskaitos standartais vadovaujantis parengtos finansinės
ataskaitos
UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas“ apskaita tvarkoma vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos
įstatymo nuostatomis bei poįstatyminiais aktais, LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu,
bendrovėje patvirtinta apskaitos politika.
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Finansinės ataskaitos parengtos pagal nacionalinius verslo standartus. Pagal rodiklių dydžius
bendrovė priskiriama mažųjų įmonių kategorijai. Tarpinės finansinės atskaitomybės rinkinį sudaro
balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir aiškinamasis raštas. Savo nuožiūra bendrovė sudarė ir kapitalo
pokyčių ataskaitą.
Bendrovės apskaitoje naudojamas tipinis buhalterinės programos „Rivilė“ sąskaitų planas.
Buhalterinė apskaita pilnai kompiuterizuota.
6. Nuosavo kapitalo pokyčiai
Bendrovės akcininkas 2019-04-24 patvirtino 2018 metų pelno paskirstymą:
(Eur)
10 000

1.

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas rezultatas – pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje

2.

Grynasis ataskaitinio laikotarpio (2018 m.) rezultatas

123 681

3.

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų
pelnas (nuostoliai)

0

4.

Pervedimai iš rezervų

296 922

5.

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti

0

6.

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso

430 603

7.

Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą

6 184

8.

Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti

0

9.

Pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti

0

10.

Pelno dalis, paskirta į rezervus :

10.1 Investicijoms

362 419

10.2 Įstatinio kapitalo didinimui

0

10.3 Paramai

0

11.

Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti

50 000

12.

Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir
stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems

12 000

13.

Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

0

14.

2019 metų grynasis pelnas

64 584

Pelno paskirstymą ir nuosavo kapitalo pokyčius 2019-12-31 atspindi „Nuosavo kapitalo pokyčių“
ataskaita.
7. Ilgalaikis turtas
Nuo 2015 metų sausio 1 d. bendrovėje ilgalaikiam turtui priskiriamas turtas nuo 144,81 Eur
įsigijimo vertės (išskyrus atsargines detales ir agregatus, kurių atskirai negalima naudoti, jie įeina į
kitų įrengimų sudėtį) ir tarnaujantis daugiau nei 1 metus. Ilgalaikio turto likvidacinė vertė – 0,29 Eur.
Ilgalaikio turto amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingo nusidėvėjimo metodu, neviršijant
finansų ministerijos leistinų nusidėvėjimo normatyvų.
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Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo kaina, o balanse rodomas likutine verte.
Jei remonto darbai prailgintų turto naudingo tarnavimo laiką ir pagerintų naudingąsias savybes, tai
tokio turto vertė būtų didinama remonto darbų savikaina.
Ilgalaikio turto indeksacija atliekama pagal LR Vyriausybės nutarimus.
Ilgalaikis turtas bendrovėje grupuojamas į pastatus, mašinas ir įrengimus, transporto
priemones, kitą turtą. Pagal turto buvimo vietą ir atliekamas funkcijas ilgalaikis turtas priskiriamas
atskiriems atsakingiems darbuotojams.
Bendrovės ilgalaikis turtas apdraustas. Svarbiausiose gamybinėse ir administracinėse
patalpose įrengta apsauginė signalizacija.
8. Trumpalaikis turtas
Trumpalaikiam turtui priskiriamos atsargos, pirkėjų įsiskolinimas padengiamas per vienerius
metus, išankstiniai apmokėjimai, kitos gautinos sumos, ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos
pajamos, gryni pinigai sąskaitose ir kasoje.
Atsargų savikainą sudaro visos įsigijimo išlaidos, transporto, krovimo išlaidos, patirti
mokesčiai (išskyrus PVM). Prekybos nuolaidos ir nukainojimai yra atimami iš įsigijimo savikainos.
Atsargų nurašymui naudojamas FIFO metodas, pagal kurį pirmiausia nurašomos anksčiau įsigytos
atsargos (pagal panaudojimą, surašant nurašymo aktus).
Pinigai apskaitomi ir atvaizduojami finansinėje atskaitomybėje nacionaline valiuta - eurais.
9. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai
Pajamos bendrovėje apskaitomos pagal duomenų kaupimo principą, t. y. kada jos uždirbamos
(atliekami darbai ar parduodama produkcija) nepriklausomai nuo pinigų gavimo laiko.
Sąnaudas, patirtas uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas, bendrovė pripažįsta apskaitoje
remdamasi duomenų kaupimo principais.
Sąnaudos, susijusios su visos įmonės veikla, nepriklausomai nuo atliktų darbų - bendrosios ir
administracinės sąnaudos.
Kitai veiklai priskiriama ilgalaikio turto pardavimo, nurašymo pajamos ir sąnaudos.
Kitos palūkanų ir panašios pajamos - palūkanos, baudos, delspinigiai, užsienio valiutų kurso
pasikeitimo neigiamas rezultatas, žalos atlyginimai ir kt. pagal verslo standartus.
III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
10. UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ ilgalaikio turto būklė per ataskaitinį laikotarpį
Materialus ilgalaikis turtas 2019-12-31 likutine verte – 12 324 tūkst. Eur. Iš jų:
- pastatai ir statiniai
– 398,6 tūkst. Eur
- transporto priemonės
– 60,5 tūkst. Eur
- mašinos ir įrengimai
– 77,5 tūkst. Eur
- Kita įranga
- 58,2 tūkst. Eur.
- kt. turtas (perduoti miesto objektai) – 11 729 tūkst. Eur
Nematerialus ilgalaikis turtas likutine verte – 10 tūkst. Eur.
Iš viso 2019-12-31 ilgalaikis turtas likutine verte – 12 333,8 tūkst. Eur.
2019-01-17 sutarties Nr. SŽ-36/09-4 pagrindu, Šiaulių miesto savivaldybė perdavė UAB
„Šiaulių gatvių apšvietimas“ miesto gatvių apšvietimo tinklus ir šviesoforus sumoje 11 799 998,50
Eur (vienuolika milijonų septyni šimtai devyniasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai
devyniasdešimt aštuoni eurai, 50 centų), didindama šia suma įstatinį kapitalą.
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Įvestas į eksploataciją užbaigtas administracinio – gamybinio pastato, garažų kapitalinis remontas 144,7 tūkst. Eur, įsigyta ilgalaikio turto (transporto priemonės – 17,,5 tūkst. Eur, darbo mašinos ir
įrengimai – 43 ,4 tūkst. Eur, kompiuterinė ir vaizdo perteikimo technika – 9,4 tūkst. Eur), savo
jėgomis atlikta turto, apšvietimo ir šviesoforų sistemos objektų remontas, didinantis turto vertę –
437,2 tūkst. Eur. Įsigyta nematerialaus turto (programinė įranga ir licencijos) – 1,3 tūkst. Eur.
Ilgalaikio turto perkainavimo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Išnuomoto, priklausančio
tretiems asmenims, užstatyto, įkeisto, areštuoto, suteiktų garantijų ar laidavimo ilgalaikiu turtu
bendrovė neturi.
11. Bendra atsargų balansinė vertė ir sudėtis. Avansiniai mokėjimai
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovės atsargos sudaro – 192,7 tūkst. Eur. Iš jų:
- pagrindinės gamybinės atsargos
(šviestuvai, lempos, laidai, metalas ir kt.)
- 166,7 tūkst. Eur,
- atsarginės detalės
- 3,0 tūkst. Eur,
- spec. drabužiai, inventorius ir kt.
- 23,0 tūkst. Eur.
Prekės ir paslaugos įsigyjamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. Atsargos nurašomos
pagal galiojančius (kiekybinius ir laiko) normatyvus, patvirtinus sudarytoms komisijoms. Atsargos
apdraustos. Perkainavimo ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
Atsargų, kurios užstatytos, įkeistos, areštuotos ar suteiktos garantijos, nėra.
Avansiniai mokėjimai – 0,7 tūkst. Eur. Avansinius mokėjimus sudaro išankstinis apmokėjimas
už prekes.
Ateinančių laikotarpių sąnaudos – 6,6 tūkst. Eur. Ateinančių laikotarpių sąnaudas sudaro
prenumeratos, į atitinkamus laikotarpius priskaitomos turto draudimo sumos ir būsimų laikotarpių
atostoginiai darbuotojams.
12. Per vienerius metus gautinos sumos
Per vienerius metus gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigai – 295,6 tūkst. Eur:
Neapmokėta už atliktus darbus viso – 211,3 tūkst. Eur, iš jų:
- Šiaulių miesto savivaldybės
- 207,2 tūkst. Eur,
- kitų užsakovų
- 4,2 tūkst. Eur.
Sumokėtos piniginės garantijos pagal atliekamų darbų sutartis – 46,0 tūkst. Eur.
Avansu sumokėtas pelno mokestis – 6,1 tūkst. Eur.
Priskaičiuotas žalos atlyginimas už elektros energiją – 32,1 tūkst. Eur.
13. Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atsiskaitomosiose sąskaitose bendrovė turėjo 478,3 tūkst.
Eur. Iš jų – 7,4 tūkst. Eur įšaldytos lėšos suteiktoms banko garantijoms atliekamų darbų konkursuose.
Siekiant išskaidyti riziką, piniginiai ištekliai, skirti investicijoms, paskirstyti keliuose bankuose.
Grynų pinigų inventorizacijos atliekamos keičiantis atsakingiems asmenims, atliekant
patikrinimus ir metinę inventorizaciją. Mokėjimo prioritetai teikiami mokesčiams ir atsiskaitymui su
darbuotojais, išmokant darbo užmokestį.
14. Bendrovės kreditorinis įsiskolinimas
UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“ kreditorinis įsiskolinimas 2019-12-31 – 155,0 tūkst. Eur:
- 8,3 tūkst. Eur – mokėtini mokesčiai,
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- 15,8 tūkst. Eur – su darbo santykiais susiję įsipareigojimai,
- 130,86 tūkst. Eur – už prekes ir paslaugas.
Pradelstų įsiskolinimų bendrovė neturi.
Finansinių įsipareigojimų bankams, lizingo bendrovėms, reikšmingų sandorių su asocijuotais
asmenimis ir skolų jiems bei kitų žinomų įsipareigojimų, neatspindėtų balanse (vekseliai, garantai ar
kt.) bendrovė neturi.
Būsimo laikotarpio pajamos ir sukauptos sąnaudos– 92,8 tūkst. Eur.
Sukauptos sąnaudos 2019-12-31 d. -63,7 tūkst. Eur. Jas sudaro atostogų rezervas darbuotojams
Būsimų laikotarpių pajamos – 29,1 tūkst. Eur.:
- būsimo laikotarpio pajamos (žala už elektros energiją) – 26,6 tūkst. Eur,
- būsimo laikotarpio pajamos (vaizdo stebėjimo kamerų eksploatacija) – 2,5 tūkst. Eur.
15. Pajamos, sąnaudos pagal visas reikšmingas sumas, pelnas
Per 2019 m. bendrovė uždirbo 1 869,3 tūkst. Eur pajamų (2018 m. – 1 918 tūkst. Eur).
Pagrindinės bendrovės pajamos gaunamos užsakymų įvykdymo pagal Techninio aptarnavimo
sutartį, apmokėjimo už elektros energiją, kitus apšvietimo įrengimo bei kapitalinio remonto,
šviesoforų rekonstrukcijos ir įrengimo darbus. Dalis darbų atliekami laimėjus Savivaldybės
skelbiamus konkursus.
Pajamų detalizavimas pateikiamas Aiškinamojo rašto 9-ame priede.
Sąnaudų reikšmingiausios sumos:
- ilgalaikio turto amortizacija (nusidėvėjimas) – 496,0 tūkst. Eur.,
- elektros energijos sąnaudos gatvių apšvietimui – 440,4 tūkst. Eur.,
- darbo užmokestis (su mokesčiu SODRAI) – 486,7 tūkst. Eur.,
- materialinės sąnaudos – 347,6 tūkst. Eur.
Didėjo ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos dėl naujai įsigyto turto.
Pagrindinės gamybinės medžiagos atliekamiems darbams naudojamos pagal statybos darbų
reglamentus. Atsargos ir paslaugos perkamos už mažiausią kainą vadovaujantis viešųjų pirkimų
įstatymu. Reikalingos darbo priemonės įsigyjamos susidėvėjus senoms, laikantis saugumo
reikalavimų, įvertinant kainos ir kokybės santykį. Veiklos sąnaudos naudojamos taupiai (pvz.:
mobiliųjų telefonų pokalbiai yra limituojami, virš limitų sąnaudas dengia patys darbuotojai;
patvirtintos kuro normos ir kt.).
Kitų palūkanų ir panašių pajamų sudėtyje – kompensacinės įmokos ir banko %. Ataskaitinio
laikotarpio rezultate – 17,8 tūkst. Eur pelno.
Bendrovės ataskaitinio laikotarpio pelnas prieš apmokestinimą sudaro 76,9 tūkst. Eur.
Pelno mokestis – 12,3 tūkst. Eur. Metų eigoje mokamas avansinis pelno mokestis.
Grynasis ataskaitinio laikotarpio pelnas – 64,6 tūkst. Eur.
Subsidijų ir dotacijų bendrovė nėra gavusi.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
UAB ,,Šiaulių gatvių apšvietimas“ finansinės 2019 metų ataskaitos sudarytos eurais,
vadovaujantis nacionaliniais apskaitos verslo standartais ir galiojančiais įstatymais.
Pagal rodiklius bendrovė parengė sutrumpintą finansinę atskaitomybę.
Direktorius

Tomas Petreikis

Vyriausioji buhalterė

Sigita Tamutienė
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Priedas

1

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB „ Šiaulių gatvių apšvietimas“
144129510
Stadiono g.2, Šiauliai

DUKTERINĖS IR ASOCIJUOTOSIOS ĮMONĖS

1 lentelė
Dukterinės įm onės
Įmonės pavadinimas ir teisinė forma

Buveinės adresas

Veiklos pobūdis

1

2

3

Valdoma dalis Nuosavo kapitalo
(%)
dydis (EUR)

4

6

Nėra

2 lentelė

Asocijuotosios įm onės
Įmonės pavadinimas ir teisinė forma

Buveinės adresas

Veiklos pobūdis

1

2

3

Nėra

Valdoma dalis Balsų, kuriuos
(%)
suteikia turimos
akcijos, dalis (% )

4

5

2 Priedas
Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB "Šiaulių gatvių apšvietimas"
144129510
Stadiono g. 2, Šiauliai

DARBUOTOJŲ VUDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS IKI MOKESČIŲ

2019 m.
Darbuotojų grupės

Bendrovės vadovai
Padalinių ir darbų vadovai
Specialistai ir tarnautojai
Darbininkai
Bendras įmonės

2018 m.

Darbuotojų
skaičius

Vidutinis darbo
užmokestis,
Eur/mėn.

Darbuotojų
skaičius

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

2
6
11
33
52

2209
1786
1539
1105
1312

2
6
9
32
49

2169
1773
1651
1194
1356

3

Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
144129510
Stadiono g.2, Šiauliai

SANDORIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS
1 lentelė
Sandoriai su įmonės vadovais
Rodikliai

A. Per metus priskaičiuotos sumos,
susijusios su darbo santykiais:
1) pagrindinis darbo užmokestis
2) išeitinės kompensacijos
3) premijos
4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su
darbo santykiais
B. Apmokėjimas akcijomis
C. Neatlygintinai perduotas turtas ar
suteiktos paskolos
D. Suteiktos įvairios garantijos įmonės
E. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta
abejotinų skolų suma
F. Kitos reikšmingos sumos
Vidutinis vadovų skaičius per metus

Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai
metai

64.971
53.470
8.571
2.880

46.529
43.644

50

500

2.385

(EUR)
Likutis finansinių
metų pabaigoje

0
0
0
0

X

2

2

X

2 lentelė
Sandoriai su kitais susijusiais asmenimis
Rodikliai

(EUR)
Finansiniai metai

Praėję finansiniai
metai

Likutis finansinių metų
pabaigoje

A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo
santykiais:
1) pagrindinis darbo užmokestis
2) išeitinės kompensacijos
3) premijos
4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo santykiais
B. Apmokėjimas akcijomis
C. Neatlygintinai perduotas turtas ar suteiktos paskolos
D. Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu
E. Per ataskaitinį laikotarpį pripažinta abejotinų skolų suma
F. Kitos reikšmingos sumos

X

4

Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
144129510
Stadiono g.2, Šiauliai

NEMATERIALUSIS TURTAS
1 lentelė

Nematerialusis turtas
Rodikliai
Likutinė vertė 2018 m.
gruodžio 31d.
a) Įsigijimo savikaina
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- turto įsigijimas
- kitiems asmenims perleistas ir
nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
b) Amortizacija
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- finansinių metų amortizacija
- atstatantieji įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto amortizacija (-)

(EUR)
Kitas
nematerialusis
turtas

Prestižas

Patentai,
licencijos

Programinė
įranga

0

0

11893

2249

12507

17937

30444

675

582

1257

-458

-458

0

- atstatantieji įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto verės
sumažėjimas(-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
d) Likutinė vertė 2019 m.
gruodžio 31 d. (a) - (b) - (c)

14142

0
0

0

13182

18061

0

614

15688

16302

3519

1847

0
5366

-457

-457

- perrašymai iš vieno
straipsnio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
c) Vertės sumažėjimas
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- finansinių metų vertės
sumažėjimas

Iš viso

Plėtros
darbai

31243

0
0

0

4133

17078

0

21211
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

9049

983

0

10032

2 lentelė
Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis
Nematerialiojo turto grupės
Plėtros darbai
Prestižas
Patentai, licencijos
Programinė įranga
Kitas nematerialusis turtas

Vidutinis amortizacijos laikotarpis (metais)

3
3

3 lentelė
Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas
Įsigijimo savikaina
(EUR)
15229

Turto grupės pavadinimas
Licencijos, programos, buhalterinė programa

4 lentelė
Ilgiau nei 20 metų amortizuojamas nematerialusis turtas
Turto pavadinimas

Likutinė vertė
(EUR)

Priežastys
-

Nėra

5 lentelė
Užstatytas nematerialusis turtas
Užstatyto turto pavadinimas

Likutinė vertė
(EUR)

Nėra

Įkeitimo pabaigos
data
-

6 lentelė
Nemokamai gautas nematerialusis turtas
Turto pavadinimas
Nėra

Įsigijimo
savikaina (EUR)

Likutinė vertė
(EUR)
-

5

Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
144129510
Stadiono g.2, Šiauliai

ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
1 lentelė
Ilgalaikis materialusis turtas
Rodikliai

Žemė

(EUR)
Kita
Pastatai Mašinos TransNe- Kitas mate- Iš viso
įranga,
ir
ir
porto
baigta rialusis
turtas
statiniai įrengimai priemo- prietaisai, statyba
įrankiai
ir
nės
įrenginiai

Likutinė vertė 2018 m.
gruodžio 31 d.
a) Įsigijimo savikaina
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
b) Perkainojimas
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- vertės padidėjimas
(sumažėjimas) + / (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto perkainojimas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.

0

0

263416

58029

71754

7558

117669

560241

217908

413951

28191

117669

2398

43402
-21505

17468
-6661

9437
-636

54714

11799999
-37441

11927418
-66243

142299

9956

46071

-172383

394173

420116

704938

249761

83063

0

12156731

13619251

424758

0

1337960

0

0
0
0
0

c) Nusidėvėjimas
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- finansinių metų nusidėvėjimas

0

0

0

0

296825

159879

342197

20633

9543

33880

28707

4893

0

0

428445

505468
0

-21504

-6661

-635

-699

-29499
0

0

306368

172255

364243

24891

0

427746

d) Vertės sumažėjimas
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- finansinių metų vertės
sumažėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto verės
sumažėjimas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
e) Likutinė vertė 2019 m.
gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) –
(d)

0
819534

- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
2018 m. gruodžio 31 d.

518426

1295503
0
0
0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

398570

77506

60515

58172

0

11728985

12323748

1/4

2 lentelė
Investicinis turtas, apskaitomas įsigijimo savikaina
Rodikliai
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.

Žemė

Pastatai

0

0

a) Įsigijimo savikaina
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.

(EUR)
Iš viso
0
0

0

0

b) Nusidėvėjimas
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- finansinių metų nusidėvėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

2019 m. gruodžio 31 d.
c) Vertės sumažėjimas
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- finansinių metų vertės sumažėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą + / (-)

0

2019 m. gruodžio 31 d.

0

0

0
0
0
0
0

e) Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
(a) - (b) - (c)

0

0

0

0

2/4

3 lentelė

Investicinis turtas, apskaitomas tikrąja verte
Rodikliai

Žemė

Pastatai

0

0

Balansinė vertė 2018 m. gruodžio 31 d.

(EUR)
Iš viso
0

a) Įsigijimo savikaina
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašy tas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straip snio į kitą + / (-)

0

2019 m. gruodžio 31 d.

0

0
0
0
0

0

b) Tikrosios vertės pokytis
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.:
- vertės p adidėjimas (sumažėjimas) + / (-)

0

2019 m. gruodžio 31 d.

0

0

0
0
0
0

c) Balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
(a) + (b)

0

0

0

- kitiems asmenims p erleisto ir nurašy to turto (-)
- perrašymai iš vieno straip snio į kitą + / (-)

4 lentelė
Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas
Įkeisto turto pavadinimas

Balansinė vertė (EUR)

Įkeitimo pabaigos data

Nebuvo

0

0

5 lentelė
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpis
Ilgalaikio materialiojo turto grupės *
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kitas materialusis turtas

Vidutinis nusidėvėjimo laikotarpis metais
50
6
4
6
25

* Turtas gali būti grupuojamas ir pagal funkcinę paskirtį.
3/4

6 lentelė

Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas
Turto grupės pavadinimas
Darbo mašinos ir įrengimai, transporto priemonės, ūkinis inventorius

Įsigijimo
savikaina (EUR)
391552

7 lentelė

Ilgalaikis materialusis turtas, įsigytas pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartis
Turto grupės pavadinimas

Likutinė vertė (EUR)

Nebuvo

8 lentelė

Išsinuomotas ilgalaikis materialus turtas
Išsinuomoto turto pavadinimas

Nuomos mokesčiai (EUR

Nuomos laikotarpiai

Pastabos

Nebuvo

9 lentelė

Išnuomotas ilgalaikis materialus turtas
Išnuomoto turto pavadinimas

Turto vertė (EUR)

Nuomos laikotarpiai

Pastabos

Nebuvo

4/4

6

Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
144129510
Stadiono g.2, Šiauliai

ATSARGOS

1 lentelė
Atsargos
Rodikliai

a) Atsargų įsigijimo savikaina
2018 m. gruodžio 31 d.
2019 m. gruodžio 31 d.
b) Nukainojimas iki grynosios galimo
realizavimo vertės (atstatymas)
2018 m. gruodžio 31 d.
2019 m. gruodžio 31 d.
c) Grynoji galimo realizavimo vertė 2019 m.
gruodžio 31 d. (a) – (b)
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas
LIFO būdas
Įkeistų atsargų vertė
Atsargos pas trečiuosius asmenis

Žaliavos Nebaigta Pagaminir
gamyba ta produkkomplekcija
tavimo
gaminiai

(EUR)
Pirktos Ilgalaikis Iš viso
prekės, materialuskirtos sis turtas,
perpar- skirtas
duoti
parduoti

117093
192660

117093
192660

0
0
192660

0

0

0

0

192660
0
0
0

7

Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
144129510
Stadiono g.2, Šiauliai

GAUTINOS SUMOS
1 lentelė
Gautinos sumos
Stambiausios gautinų sumų grupės

Balansinė vertė (EUR)

1.Šiaulių miesto savivaldybė – už atliktus darbus
2.Kiti užsakovai – už atliktus darbus

207 207
36 244

VISO:
3.Atliekamų darbų piniginis užstatas
4.Avansu sumokėtas pelno mokestis
VISO:

243 451
46 032
6128
295 610

2 lentelė
Kitoms įmonėms suteiktos paskolos
Paskolos atgavimo
Paskolos
terminas
suma (EUR)

Paskolos
valiuta

Paskolos
suma

Palūkanos
(% )

Gauti užstatai ir
kita informacija

Nėra

VISO:

-

3 lentelė

Abejotinos skolos
Stambiausios abejotinos skolos

Balansinė vertė (EUR)

Nėra

-

8

Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB „ Šiaulių gatvių apšvietimas „
144129510
Stadiono g.2, Šiauliai

ĮSIPAREIGOJIMAI
1 lentelė
Įmonės įsipareigojimų būklė
Rodikliai
Mokėtinų sumų skaidymas
pagal rūšis
Finansinės skolos:
(tarp jų dukterinėms ir
asocijuotoms įmonėms)
a) 2018 m. gruodžio 31 d.
b) 2019 m. gruodžio 31 d.
1. Lizingo (finansinės nuomos)
ar panašūs įsipareigojimai:
a) 2018 m. gruodžio 31 d.
b) 2019 m. gruodžio 31 d.
2. Kredito įstaigoms:
a) 2018 m. gruodžio 31 d.
b) 2019 m. gruodžio 31 d.
3. Kitos finansinės skolos:
a) 2018 m. gruodžio 31 d.
b) 2019 m. gruodžio 31 d.
Kitos skolos:
a) 2018 m. gruodžio 31 d.
b) 2019 m. gruodžio 31 d.
Iš viso:
a) 2018 m. gruodžio 31 d.
b) 2019 m. gruodžio 31 d.

(EUR)
Skolos ar jų dalys, apmokėtinos
po vienerių metų
per vienerius metus

Viso:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

211758
154967

211758
154967

0
0

211758
154967

211758
154967

2 lentelė
Atidėjiniai

Iš viso:

Likutis 2018
m. gruodžio 31
d.

Sudaryti
atidėjiniai

Panaudoti
atidėjiniai

Likutis 2019 m.
gruodžio 31 d.

0

0

0

0

0

0

0
0
0

3 lentelė
Įmonės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse
Rodikliai

(EUR)
Suma

9 priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB"Šiaulių gatvių apšvietimas"
144129510
Stadiono g. 2, Šiauliai

PARDAVIMŲ DETALIZACIJA

EUR

Dalis nuo visų
pardavimų, %

Su PVM Be PVM

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

Kiti užsakovai

Iš viso

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

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

2018 m.

21,17 %

69,39 %

7,89 %

1,56 %

100,00 %

2019 m.

23,56 %

67,58 %

6,46 %

2,40 %

100,00 %

10

Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
144129510
Stadiono g.2, Šiauliai

PAJAMOS
1 lentelė

Pardavimo pajamų detalizavimas
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos

Atlikti darbai, paslaugos
Atsargų pardavimas
VISO PARDAVIMŲ:
KITA VEIKLA:
patalpų nuoma
komunalinės paslaugos
Kitos paslaugos
IMT pardavimas
VISO KITA VEIKLA:
Iš viso:

Finansiniai
metai

(EUR)
Praėję
finansiniai
metai

1,864,505
4,806
1,869,311

1,909,154
8,941
1,918,095

0
1,869,311

0
1,918,095

2 lentelė

Prekių ir paslaugų mainai
Prekių ar paslaugų pavadinimas

Nebuvo

Finansiniai
metai
0

(EUR)
Praėję
finansiniai
metai
0

3 lentelė
Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

Finansiniai
metai

(EUR)
Praėję
finansiniai
metai

Banko %
Draudimo įmokos(žalos atlyginimai)
Baudos ir delspinigiai

1,003
15,999
745

700
8,021

Iš viso:

17,747

8,721

4 lentelė

Kitos pajamos
Pajamų pobūdis

Finansiniai
metai

Iš viso:

0

(EUR)
Praėję
finansiniai
metai

0

11 Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buceinė

UAB"Šiaulių gatvių apšvietimas"
144129510
Stadiono g. 2, Šiauliai

PARDAVIMO SAVIKAINA

(Eur)
pardavimo savikinos detalizacija
Iš viso:

2019 m.

2018 m.

Skirtumas

1 379 133

1 347 856

31 277

1.

Materialinės sąnaudos (atsargos)

347 574

367 554

-19 980

2.

Elektros energija gatvių apšvietimui

440 354

406 025

34 329

3.

Darbo užmokestis ir mokestis SODRAI

486 646

489 769

-3 123

8 828

2 379

6 449

495 987

47 722

448 265

-437 181

-30 549

-406 632

45 753

67 335

-21 582

3,1 atostogų kompensacijos ir išeitinės kompensacijos
4.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas

5.

Iškeltas ilgalaikio turto remontas (į vertę)
Kitos sąnaudos (pirktos paslaugos, transportas ir

6.

kt.)

12

Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
144129510
Stadiono g.2, Šiauliai

SĄNAUDOS

1 lentelė

( EUR)

sąnaudos

Finansiniai
metai

Praėję
finansiniai
metai

VEIKLOS SĄNAUDOS:

430,193
361,975
11,928
6,402
9,868
3,466
1,115
8,101

429,841
273,412
5,129
84,566
4,341
8,975

39,266

53,369

KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS:
1. Ilgalaikio turto nurašymas

261
261

5
5

FINANSINĖS SĄNAUDOS
1. Banko paslaugos

603
603

914
914

431,057

430,760

1. Darbo užmokestis
t.sk.atostogų kompensacijos ir išeitinės pašalpos

2. Socialinio draudimo sąnaudos
3. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
4. Atostogų rezervo perskaičiavimo rezultatas
5. Straipsniai spaudoje
6. Mokesčiai biudžetui

5,178

7. Įvairios kitos veiklos sąnaudos (komunalinės paslaugos, ryšiai,
privalomas draudimas ir kt.)

Iš viso:

13 Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buceinė

UAB"Šiaulių gatvių apšvietimas"
144129510
Stadiono g. 2, Šiauliai

PARDAVIMO SAVIKAINA IR VEIKLOS SĄNAUDOS IŠ VISO

(Eur)
Sąnaudų detalizacija
Iš viso:

2019 m.

2018 m.

Skirtumas

1 809 326

1 777 697

31 629

1 Materialinės sąnaudos (atsargos)

347 574

367 554

-19 980

2 Elektros energija gatvių apšvietimui

440 354

406 025

34 329

855 023

847 747

7 276

20 755

7 508

13 247

3 466

8 975

-5 509

5 366

1 017

4 349

6 Materialaus ilgalaikio turto nusidėvėjimas

500 488

51 046

449 442

7 Iškeltas ilgalaikio turto remontas (į vertę)
Kitos sąnaudos (mokesčiai, pirktos paslaugos,
8 transportas, draudimai ir kt.)

-437 181

-30 549

-406 632

94 236

95 333

-1 097

3 Darbo užmokestis ir mokestis SODRAI
atostogų kompensacijos ir išeitinės
3,1 kompensacijos
4

Atostogų rezervo perskaičiavimo rezultatas

5 Nematerialaus turto amortizacija

14

Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas„
144129510
Stadiono g.2, Šiauliai

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

1 lentelė

Dotacijų (subsidijų)
rūšis

Nebuvo

Likutis
2018 m.
gruodžio
31 d.
0

(EUR)
Gautos
Gautinos Panaudotų Grąžintos
Likutis
dotacijų
dotacijų
dotacijų
dotacijų
2019 m.
(subsidijų) (subsidijų) (subsidijų) (subsidijų) gruodžio
sumos
sumos
sumos
sumos
31 d.
0
0
0
0
0
0
0
0

1/1

15

Priedas

Pavadinimas
Įmonės kodas
Buveinė

UAB „Šiaulių gatvių apšvietimas“
144129510
Stadiono g. 2, Šiauliai

NUOSAVAS KAPITALAS

Įstatinio kapitalo struktūra
Rodikliai
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3. Darbuotojų akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos
IŠ VISO:
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės
Akcijos, kurias turi asocijuotos įmonės

Išleistų akcijų
skaičius

Neapmokėtų akcijų
skaičius

Nominalioji vertė
(EUR)

4324380

-

2.9

4324380
-

0
0
0
0

2.9
-

0
0

0
0

PATVIRTINTA:
UAB „Šiaulių gatvių
apšvietimas Valdybos posėdžio
2020 m._________________d.
Protokolu Nr._____________

UAB „ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS“
METINIS PRANEŠIMAS
2019 m.
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.
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

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

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

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.

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 7 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

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.

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

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.

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

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.

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.

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

