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Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Nuomonė
Mes atlikome uždarosios akcinės bendrovės „Pakruojo komunalininkas“ (toliau – Įmonė) 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.
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.
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, išskyrus kaip nurodyta toliau.
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 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.
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UAB "PAKRUOJO KOMUNALININKAS", 167904337
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(Tvirtinimo žyma)

20 19

M.

GRUODŽIO 31

D.

2020-03-30

BALANSAS
Nr.

1

(ataskaitos sudarymo data)

2019.01.01-2019.12.31

Eur

(ataskaitinis laikotarpis)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

442110

520771

1

938

1

938

442109

519833

275848
40864
64245
30321
0

293420
28746
70906
119688
0

30831
0

7073
0

0

0

116953

140996

12710
12548

10428
3037

162
56411
55837

7391
91586
91317

TURTAS
A.

ILGALAIKIS TURTAS

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Prestižas
Programinė įranga
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas
Sumokėti avansai
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įranga
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Investicinis turtas
Žemė
Pastatai
Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos)
darbai
FINANSINIS TURTAS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Paskolos įmonių grupės įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos
Asocijuotųjų įmonių akcijos
Paskolos asocijuotosioms įmonėms
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos
Ilgalaikės investicijos
Po vienų metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Biologinis turtas
Kitas turtas

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.

ATSARGOS
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Sumokėti avansai
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų skolos
Įmonių grupės įmonių skolos

1

2

3

4

1/2

-

-

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

58830

58830

-

-

-

-

(287315)

(287315)

Kiti
Nepaskirstyrezervai tasis pelnas
(nuostoliai)

110839

Iš viso

-

110839

339324

Įstatymo numatyti
rezervai

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

Savos
Perkainojimo rezervas
akcijos (–)

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas

Akcijų
priedai

Eur
( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

-

339324

Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalas

2020-03-30 Nr. 3
(ataskaitos sudarymo data)

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje

2019.01.01-2019.12.31
(ataskaitinis laikotarpis)

Tvirtinimo žyma

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)

Ryto g. 10, LT-83182 Pakruojis, duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

UAB "PAKRUOJO KOMUNALININKAS", įmonės kodas 167904337

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

-

-

-

-

-

-

21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)

7213

-

20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)
(7213)

-

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės
vertės padidėjimas (sumažėjimas)

297336
-

(285192)

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)

17. Likutis praėjusio ataskaitinio
(metinio) laikotarpio pabaigoje

40455

202749

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo
padidėjimas (sumažėjimas)

-

-

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

542073

-

13. Panaudoti rezervai

-

-

12. Sudaryti rezervai

16. Įnašai nuostoliams padengti

-

11. Kitos išmokos

(16252)

(16252)

-

-

18375

10. Dividendai

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas
(nuostoliai)
(18375)

Iš viso

-

Kiti
Nepaskirstyrezervai tasis pelnas
(nuostoliai)

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

202749

Įstatymo numatyti
rezervai

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

Perkainojimo rezervas
Savos
akcijos (–)

-

Akcijų
priedai

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės
vertės padidėjimas (sumažėjimas)

Apmokėtas
įstatinis arba
pagrindinis
kapitalas

Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo komunalininkas“
167904337, Ryto g. 10, LT-83182 Pakruojis
(Tvirtinimo žyma)
2019 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. kovo mėn. 30 d.
I. BENDROJI DALIS
1. Įregistravimo data
Uždaroji akcinė bendrovė „Pakruojo komunalininkas“ (toliau Bendrovė) buvo
įregistruota 1990 m. gruodžio mėn. 30 d. Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.
2. Informacija apie Bendrovės filialus ir atstovybes
Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.
3. Informacija apie Bendrovės dukterines, asocijuotąsias ir pagal jungtinės veiklos
(partnerystės) sutartis kontroliuojamas įmones
Bendrovė dukterinių įmonių neturi.
4. Bendrovės veikla
Bendrovės pagrindinė veikla yra nepavojingų atliekų surinkimas tam tikroje vietoje, toks
kaip namų ūkių ir įmonių atliekų surinkimas, naudojant šiukšliadėžes, ratines šiukšliadėžes,
konteinerius, gali apimti mišriąsias atgavimui tinkamas medžiagas. Kita įmonės veikla
daugiabučių

gyvenamųjų

namų

savininkų

bendrosios

nuosavybės

administravimas;

kraštovaizdžio tvarkymas; gatvių ir teritorijų priežiūra, beglobių gyvūnų gaudymas ir
karantinavimas.
5. Darbuotojų skaičius
2019 metų gruodžio mėn. 31 d. vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 28, 2018
metų vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 28.
6. Finansiniai metai
Ataskaitiniai finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31.
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II. APSKAITOS POLITIKA
Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia pagal finansinę atskaitomybę
reglamentuojančius teisės aktus:
- verslo apskaitos standartus;
- LR buhalterinės apskaitos įstatymą;
- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- Bendrovės direktoriaus įsakymais.
Bendrovės apskaitą tvarko ir finansinę atskaitomybę rengia vyr. buhalterė.
1. Ilgalaikis nematerialusis turtas
Nematerialusis turtas UAB „Pakruojo komunalininkas“ pripažįstamas, kai jis atitinka
nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:
 Pagrįstai tikėtina, kad Bendrovė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
 Turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta
nuo kito turto vertės;
 Bendrovė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis
kitiems.
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, finansinėje
atskaitomybėje parodomas

įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ir jos vertės

sumažėjimą ir pridėjus vertės sumažėjimo atstatymą. Amortizacija skaičiuojama pagal tiesiog
proporcingą (tiesinį) metodą. Nematerialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to
ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos, sąnaudomis, jei jos nepriskiriamos teikiamų
paslaugų savikainai.
Nematerialiojo turto atnaujinimo ar tobulinimo išlaidos, patirtos po jo įsigijimo ar
sukūrimo, pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patiriamos. Išskyrus
atvejus, kai UAB „Pakruojo komunalininkas“ patiria atnaujinimo ar tobulinimo išlaidas, patirtas
po nematerialaus turto įsigijimo ar sukūrimo, kai šios išlaidos gali būti patikimai įvertintos,
priskirtos konkrečiam turtui ir įmonė gali patikimai nustatyti, kad jos leis ateityje gauti iš to turto
didesnę naudą kuriomis didinama nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.
2. Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, kai jis atitinka
šiuos kriterijus:
1) bendrovė jį ketina naudoti ilgiau nei vienerius metus;
2

2) bendrovė pagrįstai tikisi gauti iš to turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
3) galima patikimai nustatyti turto įsigijimo savikainą;
4) turto įsigijimo savikaina nėra mažesnė už ilgalaikio materialiojo turto nustatytą
minimalią įsigijimo kainą – 500 Eur.
UAB „Pakruojo komunalininkas“ 2013 metais gruodžio mėnesį pakeitė apskaitos politiką.
Ilgalaikis materialus turtas apskaitomas perkainota verte. Įsigijus ilgalaikį materialųjį turtą
apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina, vėliau jis perkainojamas, turto balansinė vertė
padidinama ar sumažinama iki to turto tikrosios vertės ir apskaitoje užregistruojamas vertės
pokytis. Turtas parodomas perkainota verte, iš jos atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės
sumažėjimo sumas. Perkainojimas atliekamas ne rečiau kaip kas penkis metus.
Bendrovėje taikomas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 dienos, pradėjus turtą
naudoti veikloje ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 dienos po jo nurašymo ar perleidimo,
kai turtas nebenaudojamas, arba, kai visa jo vertė (atėmus likvidacinę vertę) nurašoma į sąnaudas.
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų registravimas apskaitoje
priklauso nuo tų darbų suteikiamo rezultato. Jei ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimas ar
remontas nepagerina naudingųjų turto savybių ir nepailgina jo naudingo tarnavimo laiko, šių
darbų vertė pripažįstama ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Visais kitais rekonstravimo ar
remonto atvejais didinama turto vertė. Kai ilgalaikio materialaus turto vertė patikslinama dėl
remonto ar rekonstrukcijos, nusidėvėjimas skaičiuojamas nuo naujai nustatytos vertės pagal
inventorizacinės komisijos sprendimą. Bendrovei perleidus ilgalaikį materialųjį turtą,
registruojamas rezultatas – pelnas arba nuostolis iš turto perleidimo.
3. Atsargos
Bendrovės apskaitoje atsargos įvertinamos įsigijimo savikaina. Į savikainą neįskaitomas
pirkimo PVM, kurį Bendrovė traukia į atskaitą. Neatskaitomas atsargų pirkimo PVM
pripažįstamas to laikotarpio veiklos sąnaudomis. Atsargų apskaitai naudojamas FIFO periodiškai
apskaitomas atsargų būdas.
4. Gautinos sumos
Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą iš kitos įmonės.
Gautinomis sumomis Bendrovėje laikomas šis trumpalaikis turtas: Pirkėjų įsiskolinimas (iš
miesto bei gyventojų gautinos sumos), Kitos gautinos sumos. Gautinos sumos apskaitoje
registruojamos įsigijimo savikaina.
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5. Pinigai
Bendrovės apskaitoje piniginis turtas registruojamas nacionaline valiuta – eurais.
Bendrovė turi atsiskaitomąsias sąskaitas AB „Swedbank“ banke, AB „Šiaulių banke“, AB
„Luminor bank“ banke.
6. Nuosavas kapitalas
Bendrovės

nuosavam

kapitalui

priskiriama

įstatinis

kapitalas,

kiti

rezervai,

nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).
Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų Bendrovės pasirašytų akcijų nominalių verčių
sumai.
Kiti rezervai Bendrovėje sudaromi Bendrovės įstatų nustatyta tvarka.
Nepaskirstytąjį pelną (nuostolius) sudaro nepaskirstytasis pelnas arba nuostoliai.
7. Įsipareigojimai
Balanso mokėtinų sumų ir įsipareigojimų skyriuje Bendrovė apskaito:
- finansines skolas kredito įstaigoms;
- skolas tiekėjams;
- gautus išankstinius apmokėjimus;
- su darbo santykiais susijusius įsipareigojimus;
- kitas mokėtinas sumas.
Įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina.
8. Pajamos
Pajamos Bendrovėje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje
registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikomas
tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstami avansai ir gauti
išankstiniai apmokėjimai. Pajamos įvertinamos tikrąja verte.
9. Sąnaudos
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte.
Veiklos sąnaudas sudaro mokesčių sąnaudos, administracijos darbuotojų darbo
užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių sąnaudos, ryšių, banko paslaugų ir kitos sąnaudos.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
1. 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 (-)

(Eur)
Kitas
nematerialusis
turtas

Plėtros
darbai

Prestižas

Patentai,
licencijos

Programinė
įranga

0

0

0

938

0

938

1752

0

1752
0

-992

0

- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
2018 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 (-)

-992
0

0

0

0

760

0

760

814

0

814
0
0

-55

0

- perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
c) Likutinė vertė 2019 m.
gruodžio 31 d. (a) - (b)

Iš viso

-55
0

0

0

0

759

0

759

0

0

0

1

0

1

Ilgalaikio nematerialaus turto įsigyta nebuvo. Nurašyto ilgalaikio nematerialaus turto likutinė
vertė 937 Eur.
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2.

Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio materialiojo turto struktūra pavaizduota 2 lentelėje

Ilgalaikis materialusis turtas
Rodikliai

Likutinė vertė 2018 m.
gruodžio 31 d.
a) Įsigijimo savikaina
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai p er 2019 m.:
- turto įsigijimas
- nebaigtas staty ti turtas
- p erleistas ir nurašy tas turtas (-)
- p errašy mai iš vieno straip snio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
b) Perkainojimas
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai p er 2019 m.:
- vertės p adidėjimas
(sumažėjimas) + / (-)
- kitiems asmenims p erleisto ir
nurašy to turto p erkainojimas (-)
- p errašy mai iš vieno straip snio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
c) Nusidėvėjimas
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai p er 2019 m.:

- kitiems asmenims p erleisto ir
nurašy to turto verės
sumažėjimas (-)
- p errašy mai iš vieno straip snio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
e) Likutinė vertė 2019 m.
gruodžio 31 d. (a) + (b) - (c) (d)

Kita įranga,
prietaisai,
įrankiai ir
įrenginiai

70906

7073

119688

519833

91969

194372

7073

306614

1022290

19047

20750

3945
-186238

49064
37306
-200486

Pastatai ir
statiniai

0

293420

28746

422262
5322

Mašinos
Transir
porto
įrengimai priemonės

37306
-14241

-7

13548
0

(Eur)
Iš viso

Nebaigta
gamyba

Žemė

-13548

0

427584

110323

215115

30831

124321

908174

72189

11091

15300

0

34878

133458
0

-1561

-466

0

-9244

-11271

72189

9530

14834

0

25634

122187

161849

66461

121004

0

186852

536166

18084

5889

25946

0

17930

67849

0
0

- finansinių metų nusidėvėjimas
- atstatanty s įrašai (-)
- kitiems asmenims p erleisto ir
nurašy to turto nusidėvėjimas (-)
- p errašy mai iš vieno straip snio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
d) Perkainotos vertės
nusidėvėjimas
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai p er 2019 m.:
- finansinių metų nusidėvėjimas
- atstatanty s įrašai (-)
- kitiems asmenims p erleisto ir
nurašy to turto nusidėvėjimas (-)
- p errašy mai iš vieno straip snio į
kitą + / (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
e) Vertės sumažėjimas
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai p er 2019 m.:
- finansinių metų vertės
sumažėjimas
- atstatanty s įrašai (-)

2 lentelė

0
-591

-7

0

-110857

-111455

179933

71759

146943

0

93925

492560

38519

7744

11862

0

34877

93002

4810

938

1465

0

-1561

-466

0

0
0

7213
0
-9243

-11270
0

0

43329

7121

12861

0

25634

88945

663

109

5900

0

75

6747
0
0
0
0

0

663

109

5900

0

75

6747

0

275848

40864

64245

30831

30321

442109
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2016 m. kovo 14 d. su AB „Šiaulių bankas“ buvo sudaryta kredito sutartis paskolai
atsiskaitymui su tiekėjais gauti. Pagal minėtą sutartį buvo įkeistas įmonės turtas. 3 lentelėje
pateikiami duomenys apie įkeistą turtą.
3 lentelė
Įkeisto turto pavadinimas

Balansinė vertė (Eur)

Administracinis pastatas su pagalbinėmis patalpomis
Gyvūnų laikymo patalpos
Garažas
Iš viso

43257
17783
14410
75450

Įkeitimo pabaigos
data
2021 m. kovo 13 d.
2021 m. kovo 13 d.
2021 m. kovo 13 d.

3. Atsargos, sumokėti avansai
4 lentelė
Pavadinimas
Žaliavos, medžiagos ir sudedamos dalys
Kuras
Sumokėti avansai
Iš viso:

2019-12-31
7610
4938
162

2018-12-31
1193
1844
7391

12710

10428

4. Per vienerius metus gautinos sumos
Per vienerius metus gautinas sumas 56411 eur sudaro:
- pirkėjų įsiskolinimas – 55837 eur (iš jų 10848 eur daugiabučių administravimas);
- kitos gautinos sumos – 574 eur.
5 lentelė
Pavadinimas
Pirkėjų skolos
Kitos gautinos sumos
Iš viso:

2019-12-31
55837
574

2018-12-31
91317
269

56411

91586

5. Pinigai
Pinigų likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 47832 Eur sudaro pinigai bankuose –
46694 Eur ir pinigų likutis kasoje 1138 Eur.
Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pinigų likutis buvo 38982 Eur.
6. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
Ateinančių laikotarpių sąnaudos sudarė 1945 Eur, jas sudaro
sąnaudos.
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būsimos draudimo

7. Nuosavas kapitalas
Bendrovėje 2013 metų gruodžio mėnesį, perkainojus ilgalaikį turtą sudarytas
perkainojimo rezervas. Nudėvint ir nurašant perkainotą turtą per 2019 metus apskaitoje
registruojamas perkainojimo rezervo mažinimas suma 7213 Eur.
7213 Eur didinamas nepaskirstytas pelnas.
Bendrovės akcijos priklauso Pakruojo rajono savivaldybei. 2018 m. bendrovės įstatinis
kapitalas buvo padidintas papildomais turtiniais įnašais, išleidžiant 7001 vnt. paprastųjų vardinių
akcijų. 2019 m. įstatinį kapitalą sudaro 18718 paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos
nominali vertė 28,96 Eur. Įstatinio kapitalo struktūra pavaizduota lentelėje:
6 lentelė
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:

Išleistų akcijų
skaičius

Nominalioji vertė
(Eur)

18718

28,96

18718

28,96

7 lentelė
Pelno paskirstymo projektas
Suma
(Eur)

Straipsniai
Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje
Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) finansinių metų pabaigoje
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai)
Pelno paskirstymas:
- į privalomąjį rezervą
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti
- į kitus rezervus
- dividendai
- metinės išmokos (tantjemos) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms
ir kt. tikslams
- kiti
Likęs nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
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-285192
-23443
7213
-301422

-301422

-301422

8. Dotacijos, subsidijos
8 lentelė
Dotacijos, subsidijos
Dotacijų (subsidijų)
rūšis

Aplikos apsaugos
rėmimas
Socialiai saugios ir
sveikos visuomenės
formavimo programa
Beglobių gyvūnų
gaudymas ir
karantinavimas
Subsidija darbo vietų
steigimui
Iš viso

Likutis
2018 m.
gruodžio
31 d.

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

126183

78000

80119

54242

7693

0

2689

5004

10734

7000

7546

10188

28032

13357

26715

14674

172642

98357

117069

69822

54242

99688

9. Atidėjiniai
Atidėjiniai bendrovėje neformuojami.
10. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai
Bendrovės ilgalaikius įsipareigojimus sudaro 2016 m. kovo mėn. iš AB „Šiaulių
bankas“ paimtas kreditas, kurio likutis 2019 m. gruodžio 31d. yra 35000 Eur. Bendrovės
trumpalaikiai įsipareigojimai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje buvo 152427 Eur.
9 lentelė
Įsipareigojimų būklė (Eur)
Pavadinimas
Po vienų metų mokėtinos sumos
Skolos kredito įstaigoms
Per vienerius metus mokėtinos sumos
Skola kredito įstaigai
Skolos tiekėjams
Iš pirkėjų gauti išankstiniai apmokėjimai
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
tame skaičiuje atostoginių kaupimai
Kitos mokėtinos sumos
tame skaičiuje kaupiamos daugiabučių gyventojų lėšos
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2019-12-31
35000
35000
152427
20000
38960
1710

2018-12-31
55000
55000
143843
20000
45241
626

33347
29130
58410
48834

28227
28234
49749
39547

11. Pajamos
Bendrovės tipinės veiklos pajamos sudaro 493429 Eur.
Kitos veiklos pajamos bendrovės veikloje yra gautos iš beglobių gyvūnų gelbėjimo ir
karantinavimo tarnybos veiklos -1370 Eur; maisto produktų sandėliavimo ir išdalinimo veiklos 5979 Eur; kitos netipinės veiklos pajamos – 16636 Eur. Iš viso kitos veiklos pajamos sudarė
23985 Eur.
10 lentelėje pateikiame pardavimo pajamų detalizacijas.
10 lentelė
Pardavimo pajamų detalizavimas
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos
Atliekų vežimas
Daugiabučių administravimas
Kraštovaizdžio tvarkymas
Gatvių ir teritorijų priežiūra
Asenizacinės paslaugos
Iš viso:

2019 m.
432902
23012
13203
14873
9439
493429

(Eur)
2018 m.
378406
23785
13967
10361
8597
435116

12. Pardavimo savikaina
Pardavimo savikainos struktūra pateikta 11 lentelėje.
11 lentelė
Paslaugų ir prekių pardavimo sąnaudos
Atliekų vežimas
Daugiabučių administravimas
Kraštovaizdžio tvarkymas
Gatvių ir teritorijų priežiūra
Asenizacijos paslaugos
Parduotų prekių savikaina
Iš viso:

2019 m.
328700
31820
4346
8730
8842
0
382438

2018 m.
272067
28486
11539
6640
6503
3285
328520

13. Veiklos sąnaudos
Veiklos sąnaudas 150554 Eur sudaro: bendrosios ir administracinės sąnaudos – 148708
Eur; veiklos mokesčių sąnaudos – 1846 Eur. Bendrųjų administracinių sąnaudų detalizacija
pateikta 12 lentelėje.
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12 lentelė
Bendrųjų ir administracinių sąnaudų detalizacija
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Darbuotojų darbo užmokestis
IT nusidėvėjimas
IT perkainotos dalies nusidėvėjimas
Kuro sąnaudos
Transporto priemonių remontas ir eksploatacija
Draudimo sąnaudos
Apsaugos sąnaudos
Kanceliarinės ir ūkio reikmenų sąnaudos
Komandiruočių sąnaudos
Neleidžiami atskaitymai
Ryšio priemonių ir interneto sąnaudos
Komunalinių paslaugų sąnaudos
Mechaninių dirbtuvių sąnaudos
Banko komisiniai
Veiklos mokesčių sąnaudos
Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos
Iš viso:

2019 m.
101938
7627
4810
1095
166
1241
695
1082
1466
14188
991
2358
1332
437
1846
9282
150554

(Eur)
2018 m.
98580
8380
7816
1331
2519
1237
637
1374
1053
72
1155
2741
3402
398
3441
5884
140020

14. Kitos veiklos rezultatai
Kitos veiklos pajamas sudaro beglobių gyvūnų gaudymo, maisto produktų sandėliavimo
ir išdavimo bei kitos netipinės veiklos pajamos 23985 Eur.
Kitos veiklos sąnaudas 4999 Eur. Kitos veiklos pelnas 18986 Eur.
2018 m. kitos veiklos pelnas buvo 20578 Eur.
15. Finansinė ir investicinė veikla
13 lentelė
Finansinės ir investicinės veiklos pajamų detalizavimas
Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS
Palūkanų pajamos
Baudų ir delspinigių pajamos
Finansinės investicinės veiklos pajamos dėl euro įvedimo
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
Neigiama valiutų kurso pasikeitimo įtaka
Palūkanų sąnaudos
Baudos, delspinigiai
Kitos finansinės veiklos sąnaudos
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

(Eur)
2019

2018

94
0
94
0
2730

143
0
143
0
3446

2705
25
0
-2636

3284
6
156
-3303

16. Finansiniai ryšiai su įmonės darbuotojais
Bendrovėje 2019 metais vadovu laikomas direktorius Stasys Lembutis.
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UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ PAKRUOJO
KOMUNALININKAS
Įmonės kodas 167904337 PVM mokėtojo kodas LT679043314
Ryto g. 10, LT-83182 Pakruojis tel/fax.: (8-421) 51095
AB bankas Swedbank a.s. LT657300010040471748
AB DNB bankas a.s. LT2640100045600000325

2019 METŲ UAB ,,PAKRUOJO KOMUNALININKAS‘‘
METINIS PRANEŠIMAS
2020 m. kovo mėn. 30 d.
1. Pagrindiniai duomenys apie įmonę.
Bendrovė įregistruota 1990 m. gruodžio 30 d., pavadinimu uždaroji akcinė bendrovė
„Pakruojo komunalininkas“, juridinio asmens kodas 167904337. Bendrovės įstatinis kapitalas 2018
m. buvo padidintas papildomais turtiniais įnašais, išleidžiant 7001 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.
Taigi 2019 m. gruodžio 31 d. įstatinis kapitalas buvo 542073,28 eur, paskirstytas į 18718 paprastąsias
vardines akcijas. Vienos akcijos nominalioji vertė – 28,96 eur. Bendrovės pagrindinis ir vienintelis
akcininkas yra Pakruojo rajono savivaldybė, kuriai priklauso 100 proc. akcijų. Dukterinių įmonių,
filialų ar atstovybių bendrovė neturi.
2. Įmonės veiklos apibūdinimas ir tikslai.
UAB „Pakruojo komunalininkas“ pagrindinė veikla – vežti visų rūšių komunalines
atliekas, pakuotės atliekas ir kitas susidarančias atliekas Pakruojo rajone. Papildomos veiklos –
daugiabučių gyvenamųjų namų bendrosios nuosavybės administravimas ir techninė priežiūra,
kraštovaizdžio tvarkymas, gatvių ir teritorijų priežiūra ir kitos veiklos. Taip pat bendrovėje
atliekamos kitos savivaldybės deleguotos funkcijos tokios kaip: beglobių gyvūnų gaudymo, laukinių
gyvūnų gelbėjimo ir maisto produktų ir higienos prekių sandėliavimo ir išdalinimo funkcija. Šios
savivaldybės deleguotos funkcijos įmonės ūkinei ir finansinei veiklai esminės įtakos neturi.
Bendrovės tikslai 2019 m. buvo:


vykdyti bankinius įsipareigojimus, nepradelsiant atlikti privalomus mokėjimus pagal
sudarytą kredito sutartį – įvykdyta pilnai, grąžinta 20000,00 Eur ir mokamos
palūkanos.



įsigyti ir paruošti Pakruojo rajono seniūnijų kelių valymui ir priežiūrai druskos bei
skystų cheminių mišinių barstymo ir laistymo įrangą, kelių apledėjimui šalinti –
įvykdyta pilnai ir išbandyta Pakruojo seniūnijos teritorijoje.
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atlikti stambiagabaričių atliekų sandėliavimo su metaliniu angaru statybos darbus
(pagal gautą finansavimą) ir įsigyti svėrimo įrangą, atlikti įrengimo ir montavimo
darbus – svėrimo įrangą įsigyta, sumontuota ir atliekami svėrimo darbai,
stambiagabaričių atliekų sandėliavimo su metaliniu angaru statybos darbai vykdomi.



pritraukti lėšų iš Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
siūlomų darbo vietų steigimo subsidijavimo programų ne mažiau kaip vieną projektą
– įvykdyta pritraukti penki projektai.



įrengti buitines patalpas pagal higienos normas darbuotojams, pagerinant darbo
sąlygas – įvykdyta, įrengta rytinių pasitarimų patalpa, darbuotojų persirengimo
patalpos, džiovykla spec. rūbams ir nupirkta skalbimo mašina.



bendrovės ūkinės – finansinės veiklos pelnas 2019 metais, ne mažesnis nei 2018
metais – neįvykdyta, priežastys detalizuojamos finansinių ir nefinansinių veiklos
rezultatų analizėje.
3. Finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė
Bendrovė per 2019 metus uždirbo 493429 Eur pardavimo pajamų, tai yra 58313 Eur

daugiau nei 2018 metais. Pardavimo savikaina sudarė 382438 Eur, tai yra 53918 Eur daugiau nei
2018 metais. Veiklos sąnaudos 2019 metais didėjo ir sudarė 150554 Eur, o 2018 metais 140020 eur,
t.y. 10534 Eur daugiau. Kitos veiklos rezultatas buvo 18986 Eur, o 2018 metais buvo 20578 Eur.
Finansinės-investicinės veiklos sąnaudos 2019 m. sudarė 2730 eur. Didžioji dalis šių sąnaudų yra
palūkanų sąnaudos už 2016 m. paimtą banko kreditą. 2019 m. nepaskirstytas nuostolis sudaro 16230
Eur, o 2018 m. buvo pelnas 2123 Eur. Nuostolis atsirado dėl sekančių priežasčių:
Daugiabučių namų administravimas nuostolingas, nes iš administravimo tarifo
mėnesinis surenkamų pajamų dydis nepadengia daugiabučių namų administravimo kaštų.
Dėl netinkamo pakuočių atliekų pirminio rūšiavimo konteineriuose randama apie 30
proc. ne pakuotės atliekų už kurių išrūšiavimą nemoka pakuočių organizacijos, todėl šitie kaštai
nusėda surinkėjui – vežėjui, nors turėtu būti dengiami iš komunalinių atliekų rinkliavos lėšų. Tai per
metus sudaro apie 20000,00 Eur.
Padidinus bendrovės įstatinį kapitalą 2018 m. ne piniginėmis lėšomis, o Ilgalaikiu turtu,
jis pajamų negeneruoja, o amortizaciniai atskaitymai (nusidėvėjimas) skaičiuojami, tai per metus
sudaro 12166 Eur. Kadangi ši suma

priskiriama neleidžiamiems atskaitymams tai įtakos

Pelno/Nuostolių rezultatus ir bendrovei bus priskaitytas pelno mokestis, nors pagal finansinę ataskaitą
patyrėme nuostolį.
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Vadovaujantis 2018 m. gruodžio 18 d. valdybos protokolu Nr. 7 buvo parengtas
įsakymas dėl įsigyjamo Ilgalaikio Turto minimalios vertės nustatymo – 500 Eur, todėl turtas
nebeatitinkantis Ilgalaikio turto vertės vadovaujantis VAS buvo nurašytas. Šio turto likvidacinė vertė
didina sąnaudas ir įtakoja bendrovės finansinį rezultatą.
4. Aplinka ir personalo klausimai
4.1. Ekonominės sąlygos.
2019 m. UAB „Pakruojo komunalininkas“ aptarnauja visą Pakruojo rajoną renkant
mišrias komunalines atliekas iš gyventojų ir organizacijų. Pakruojo rajono savivaldybės
administracijai patvirtinus naują mokėjimo tvarką už atliekų tvarkymą rajone, 2019 m. atsirado daug
gyventojų, kurie pageidavo savo turimus mišrių komunalinių atliekų konteinerius keistis į mažesnius.
Taigi per metus buvo pakeista apie 2000 konteinerių pagal gyventojų teikiamus prašymus.
2019 m. UAB „Pakruojo komunalininkas“ pilna apimtimi aptarnauja Pakruojo rajono
gyventojus renkant pakuočių ir stiklo atliekas. VŠĮ pakuočių organizacijos laiku neatsiskaito už
pakuočių atliekų surinkimą ir sutvarkymą pagal pasirašytą sutartį. 2019 metais dėl pakuočių
organizacijų nepasirašytų sutarčių kreipėmės į Pakruojo rajono savivaldybės administraciją, kad
padėtų išspręsti sutarčių pasirašymo ir apmokėjimo problemas.
2019 metais pakuočių vežimo veikla davė kur kas didesnes pajamas nei ankstesniais
laikotarpiais, bet tuo pačiu smarkiai augo pakuočių atliekų rūšiavimo kaina, dėl ko ši veikla nebuvo
pelninga. Dėl netinkamos LR Aplinkos ministerijos agentūrų veiklos ir netinkamai parengtų įstatymų
pakuočių organizacijos turi galimybę atidėti mokėjimus už atliktas paslaugas. Dar ir 2020 m.
pakuočių organizacijos nėra pilnai atsiskaičiusios.
4.2. Techniniai ir technologiniai veiksniai.
2019 metais UAB „Pakruojo komunalininkas“ nuolatos bendradarbiavo su Užimtumo
tarnyba dėl darbo vietų steigimo. Buvo suderinti penki projektai darbo vietoms ir gautos subsidijos.
2019 m. savo jėgomis buvo pastatytos ir įrengtos automobilinės svarstyklės
šiukšliavežiams automobiliams sverti. Tai pagerino bendrovės surenkamų atliekų apskaitą ir
sumažino išlaidas ir darbo laiko sąnaudas.
4.3. Ekologiniai veiksniai.
2019 m. buvo atnaujintas įmonės taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas.
Buvo padidinti leistini laikomų atliekų kiekiai, atlikti kiti svarbūs pakeitimai, 2019 metais UAB
„Pakruojo komunalininkAS“ buvo atliktas planinis bendrovės aplinkos apsaugos patikrinimas, kurį
atliko Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Pakruojo rajono agentūra, pažeidimų nerado.
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Nė vieno patikrinimo metu nebuvo nustatyta rimtų pažeidimų. Įmonė ar jos atsakingi darbuotojai
jokių nuobaudų negavo. VŠĮ regiono atliekų centras pastoviai vykdo atliekų išvežimo, maršrutų
aptarnavimo kontrolę, baudų negauta.
4.4. Personalas.

Pareigybė
Direktorius
Vyr. buhalterė
Ekologė
Vyr. mechanikas
Gamybos vadovas
Daugiabučių namų
administratorius
Vairuotojas
Darbininkas
Traktorininkas
Scenos garso ir
apšvietimo
technikas
Administratorė
Valytoja
IŠ VISO
Vidutinis įmonės
darbuotojų
atlyginimas (Eur.)

2017 m
1
1
1
1
-

Etatų skaičius
2018 m.
1
1
1
1
1

2019 m.
1
1
1
1
1

1

1

1

8
12
-

8
9
1

9
8
1

1

1

1

1
2
29

1
2
28

1
2
28

472

550

648

2019 metais išleisti 40 įsakymų personalo klausimais ir 12 įsakymų bendraisiais
klausimais. Beveik visi darbuotojai 2019 metais priimti dirbti subsidijuojant darbo vietas Užimtumo
Tarnybai prie Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Darbuotojų kaita maža. Nauji darbuotojai priimami į laisvas darbo vietas.
.
5. Veiklos planai ir prognozės
2020 metais didelis dėmesys bus skiriamas stambiagabaričių atliekų aikštelės su angaru
statybos užbaigimui. Išaugus pakuotės atliekų rūšiavimo paslaugos kainoms ir esant dideliam
nestabilumui šioje srityje, tampa aktualu, kaip galima didesni pakuočių atliekų kiekį išsirūšiuoti
patiems. Todėl skirsime didelį dėmesį šiai veiklai plėsti: vertinsime savo galimybes ir pajėgumus
išrūšiuoti pakuočių atliekas, ieškosime išrūšiuotų pakuočių atliekų realizavimo galimybių.
2020 m. ir toliau skiriamas didelis dėmesys galimybei pavesti savivaldybių
komunalinėms įmonėms teikti paslaugas vidaus sandoriais ir vidaus sandorių sutarčių sudarymui. O
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