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I. INFORMACIJA APIE BENDROVĘ
1.1.Bendrovės teisinė forma ir registravimo data
Įmonės pavadinimas

Uždaroji akcinė bendrovė „Gatvių apšvietimas“ (toliau - Bendrovė)

Įstatinis kapitalas

6 121 263,16 EUR

Buveinės adresas

Rūtų g. 6 , Klaipėda, LT - 91209

Tel. / faks.

8 (46) 380416

Elektroninio pašto adresas

info@kga.lt

Interneto tinklapis

www.kga.lt

Bendrovės teisinė forma

Uždaroji akcinė bendrovė

Įregistravimo data ir vieta

UAB „Gatvių apšvietimas“ įsteigta 1990 m. lapkričio 19 d. Paskutinė įstatų
redakcija įregistruota Juridinių asmenų registre 2018 m. gegužės 24 d.

Įmonės kodas

140031353

PVM mokėtojo kodas

LT400313515

Bendrovės steigėjas - Klaipėdos miesto savivaldybė.
Bendrovės stebėtojų taryba:
Stebėtojų tarybos pirmininkas Audrius Vaišvila
Stebėtojų tarybos nariai: Vidmantas Plečkaitis, Arvydas Cesiulis
Bendrovės valdyba:
Valdybos pirmininkas – Edvardas Simokaitis
Valdybos nariai – Ričardas Zulcas (iki 2018-03-15), Dangeras Aleksandrovas, Andrius Saveikis (nuo 201803-15)
Bendrovės generalinis direktorius - Dangeras Aleksandrovas
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1.2. Akcininkai
2018 m. balandžio 27 d. vienintelio akcininko - Klaipėdos miesto savivaldybės sprendimu Nr.AD11048, buvo nuspręsta papildomu akcininko nepiniginiu įnašu – Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės
teise priklausančiu ilgalaikiu materialiuoju turtu, kurio nepriklausomu turto vertintojo nustatyta rinkos vertė
– 5 389 887,27 Eur padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą nuo 731 375,94 Eur iki 6 121 263,16 Eur. 2018 m.
gruodžio 31 dienai Bendrovės įstatinį kapitalą sudaro 6 121 263,16 EUR, kuris padalytas į 21 107 804 vnt.
0,29 EUR nominalios vertės paprastųjų vardinių akcijų, kurios 100 proc. priklauso Klaipėdos miesto
savivaldybei. Visos Bendrovės akcijos yra apmokėtos. Bendrovės įstatuose akcininkams nėra nurodyta
jokių apribojimų dėl akcijų suteikiamų teisių ar specialiųjų valdymo teisių.
1.3. Informacija apie Bendrovės darbuotojus, jų išsilavinimą, struktūra
2018 m. gruodžio 31 d. darbuotojų skaičius pagal sąrašą Bendrovėje - 31. Dauguma darbuotojų (11)
turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, 7 – aukštąjį neuniversitetinį ir aukštesnįjį, 5 – specialųjį vidurinį, 7
– vidurinį išsilavinimą, 1- nebaigtą vidurinį.
UAB „GATVIŲ APŠVIETIMAS“ ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA
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1.4. Bendrovės istorija
UAB „Gatvių apšvietimas“ juridinių asmenų registre įregistruota 1990 m. lapkričio 19 d. Buvusi
specialios paskirties uždaroji akcinė bendrovė „Gatvių apšvietimas“, kodas 4003135, 1991 metais balandžio
1 d. Klaipėdos miesto valdybos sprendimu Nr. 145 perregistruota į uždarąją akcinę bendrovę „Gatvių
apšvietimas“, registracijos Nr. AB 99-123. 2010 m. kovo 4 d. Bendrovei išduotas naujas registravimo
juridinių asmenų registre pažymėjimas Nr. 129833, buvęs įmonės kodas 4003135 pakeistas į 140031353.
2015 m. lapkričio mėn. 25 d. Juridinių asmenų registre, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
direktoriaus įsakymu Nr. AD1-3467, įregistruota nauja įstatų redakcija.
Bendrovė turi Lietuvos Respublikos Valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos
ministerijos išduotą Atestatą Nr. E-0088, leidžiantį eksploatuoti elektros tinklą ir įrenginius iki 1000 V;
Kvalifikacijos atestatą Nr. 821, išduotą Statybos produkcijos sertifikavimo centro, pagal kurį Bendrovei
suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.
II. VYKDOMOS VEIKLOS APRAŠYMAS
2.1. Bendroji dalis, tikslai ir užduotys
Uždaroji akcinė bendrovė „Gatvių apšvietimas“ yra įsteigta Klaipėdos miesto savivaldybės. UAB
„Gatvių apšvietimas“ Misija:
UAB „Gatvių apšvietimas“ tiekia gatvių apšvietimo ir transporto eismo reguliavimo
paslaugas Klaipėdos mieste. Kokybiška, profesionali ir ekonomiškai naudinga visų bendro
Klaipėdos miesto gyventojų turto - gatvių apšvietimo tinklų ir eismo valdymo priemonių
eksploatacija bei modernizacija, kuo geriau tenkinant viešuosius miesto interesus: didinant kelių
eismo saugumą ir gerinant gyvenamąją aplinką.
UAB „Gatvių apšvietimas“ veiklos tikslas yra objektų statybos, plėtimo ir modernizavimo, saugaus
jų eksploatavimo užtikrinimas, pelno gavimas teikiant paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims,
racionalus Bendrovės turto bei kitų išteklių naudojimas, kad būtų nepažeisti akcininkų turtiniai interesai.
Dirbant pagal pavedimo sutartis, pagrindinė jų pasirašymo sąlyga yra tai, kad 80 % Bendrovės užsakymų
būtų savivaldybės (viešajam interesui tenkinti), o miesto gyventojų, kitų įmonių bei organizacijų užsakymų
tenkinimui - 20 % apyvartos.
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Bendrovės tikslai:
- viešųjų erdvių apšvietimo kokybės gerinimas;
- eismo reguliavimo priemonių priežiūros darbų kokybės kėlimas;
- miesto gatvių priklausinių priežiūros darbų kokybės kėlimas;
- miesto šventinio puošimo kokybės gerinimas;
- elektromobilių stotelių priežiūra ir aptarnavimas.
Bendrovės pagrindinės užduotys:
- parengti ir patvirtinti miesto apšvietimo koncepciją;
- atlikti LED šviestuvų eksploatavimo bandymus, palyginti su esamomis sistemomis;
- modernizuoti centrinę dispečerinę, kurioje bus atliekamas nuolatinis apšvietimo, šviesoforų ir
video kamerų stebėjimas, miesto eismo srautų valdymą;
- atnaujinti esamą GIS sistemą, papildant informaciją apie miesto apšvietimo sistemą, šviesoforus ir
ženklus;
- įrengti perėjų kryptinį apšvietimą ir įspėjamuosius signalinius (mirksinčius) perėjų šviestuvus;
- įrengti kiemų apšvietimą;
- automatizuoti miesto apšvietimo įjungimo ir išjungimo valdymo sistemą (SCADA), modernizuoti
apšvietimo modulius, siekiant sutrumpinti valdymo proceso laiką ir įgyvendinti bendrą apšvietimo sistemos
monitoringą;
- atnaujinti miesto šviesoforus, pakeičiant susidėvėjusią įrangą;
- modernizuoti šviesoforų monitoringo sistemą;
- įdiegti Jūrininkų pr. ir Minijos g. išmanųjį valdymą (žalią bangą);
- pertvarkyti miesto gatvių papuošimo elementus.
2.2. Bendrovės būklės, veiklos vykdymo ir plėtros apžvalga
2018 metais vykdėme darbus pagal 2015 metais gruodžio mėnesį pasirašytas pavedimo sutartis
Nr.J9-1937, Nr. J9-1934, Nr. J9-2759 su Klaipėdos miesto savivaldybe. Tai:
1. Klaipėdos miesto gatvių apšvietimo tinklų eksploatacija;
2. Klaipėdos miesto apšvietimo tinklų avarinių gedimų šalinimo darbai;
3. Klaipėdos miesto šventinio papuošimo darbai;
4. Klaipėdos miesto eismo reguliavimo priemonių eksploatacija bei įrengimas;
5. Pėsčiųjų perėjų kryptinio apšvietimo įrengimo darbai;
6. Kelių eismo ženklų įvedimo į geografinę informacinę sistemą (GIS).
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Taip pat, 2018 m. pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos užsakymus atlikome šiuos
darbus:


28 perėjų asimetrinį (kryptinį) apšvietimą: Dariaus ir Girėno g. 8, Šiaulių g. 11, Minijos/Nendrių
g. sankryžoje, Šiaurės pr. ties Universitetu, I. Simonaitytės g. 4, 7, 8, Laukininkų g. 11, 54, 12,
32, S. Daukanto g. ties šimkaus g., Liepojos g. prie Šiltnamių g., Vingio g. prie „LIDL“, Dragūnų
g. 2, Dariaus ir Girėno g. 1, Debreceno g. 22, 36, Gedminų ir Debreceno g. sankryža, Vingio g.
28, 47, Sinagogų g./Galinio Pylimo g. sankryža, Žardininkų g. tie „Aukūro“ gim., Mogiliovo
g./Lūžų g. sankryža, Priestočio g. ties autobusų stotimi, Žardininkų g./Reikjaviko g. sankryža,
Paryžiaus Komūnos g. 1, Kooperacijos g./Tilžės g. sankryža, Lietuvininkų a.



Pėsčiųjų take tarp Taikos pr. ir Gedminų g.- 28 vnt. LED šviestuvų;



Prie Liukviko Stulpino progimnazijos - 13 vnt. LED šviestuvų;



Šienpjovių g. - 4 vnt. LED šviestuvų;



Skulptūrų „Baikeris“ „Angelas“ – 3 vnt. LED prožektorių ;



H. Manto g. praėjimas – 3 vnt. LED šviestuvų;
Papildomai atlikome apšvietimo įrengimo darbus:



Pradėti I etapo darbai Tilžės g. ir Šilutės pl. žiedinėje sankryžoje.



Baigti I etapo darbai ir pradėti II etapo darbai Jūrininkų pr.;

Pagal Klaipėdos miesto bendro naudojimo teritorijų apšvietimo gerinimo programos vykdymą
priėmėme eksploatacijai šias kiemų apšvietimo sistemas I. Simonaitytės g., Liepų g., Pietinės g.,
Debreceno g., Naikupės g., I. Kanto g., Nidos g., Smiltelės g., Baltijos pr.
Per 2018 metus eksploatuojamų šviestuvų skaičius mieste išaugo apie 1000 vnt., viso iki 17025 vnt.
Atstatėme 19 atramų, taip pat defektavome ir sutaisėme - 24 kabelinių gedimų. Pakeitėme - 969 vnt.
perdegusias ar blogai šviečiančias lempas. Fiksuoti - 402 gyventojų pranešimai, - 1207 sutrikimai fiksuoti
Bendrovės personalo. Visi sutrikimai šalinami operatyviai ir laiku, darbų atsilikimo nėra.
Atnaujinome ir pagerinome esamą turtą:


Liepų g. apšvietimas (dekoratyvinės atramos);



Naujojo Sodo g. apšvietimas (dekoratyvinės atramos);



Vytauto g. apšvietimas (dekoratyvinės atramos);



S. Neries g. apšvietimas (dekoratyvinės atramos);



Zauerveino g. apšvietimas (dekoratyvinės atramos);



Požeminės perėjos Vingio g. ir Šilutės pl.;



Baltijos pr. požeminės perėjos;



Pilies tilto požeminė perėja;



Biržos tiltas;
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Sukurta apšvietimo valdymo programa, pakeisti du nauji skydai.

Klaipėdos mieste eksploatuojamos 69 šviesoforinės sankryžos. Jų aptarnavimo darbai atliekami
pagal atskirą grafiką.
Per 2018 metus, atliekant šviesoforų eksploataciją, buvo panaudota medžiagų:
•

pakeistos sugedusios 39 – ios šviesoforų LED lempos;

•

pakeistos perdegusios šviesoforų kriptoninės lempos – 142 vnt.;

•

suremontuotų šviesoforų sekcijų - 29 vnt.;

•

Pakeistos sugedusio ar sugadintos autoįvykio metu - 14 šviesoforinės sekcijos;

•

Pakeisti 6 vienetai šviesoforų atramų;

•

kabelio remonto darbai – 10 vnt., atliekant sujungimo movų montavimo darbus;

•

esant šviesoforų valdiklio gedimams, pakeista - 7 vnt. elektroninių plokščių;

•

koreguotos penkios šviesoforų valdymo programos;

Per 2018 metus, atliekant kelio ženklų eksploataciją, buvo panaudota medžiagų:
•

pakeista susidėvėjusių kelio ženklų atramų – 1234 vnt.;

•

pakeisti susidėvėję ir naujai įrengta kelio ženklų – 1814 vnt.;

•

apsauginių tvorelių įrengta 378 vnt. pakeičiant senas naujomis;

•

pakeista naujų kelio ženklų atramų plastikinių apsaugų – pilonų – 25 vnt.;

•

įrengta laikinų kelio ženklų – 1662 vnt.;

•

atnaujintos apsauginės tvorelės - 338 vnt.

2018 metais Kalėdiniam – naujametiniam miesto papuošimui buvo panaudota 900 vnt.
papuošimo elementų tvirtinamų ant atramos, virš 17 km. girliandų skirtu medžiams papuošti. Sutvarkyta
93 vnt. papuošimo elementus.
2018 metais Bendrovė parengė – apie 20 vnt. naujų gatvių apšvietimo projektų. Parengtos ir
išduotos – 67 vnt. techninės sąlygos, žemės darbų leidimai - 210 vnt. suderinta - 260 vnt., techninių darbo
projektų ir topo planų - 1975 vnt. Naujai įvestų kelio ženklų - 828 vnt. Į GIS įvestos apšvietimo atramos –
1631 vnt.
Bendrovė pateikė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai Klaipėdos miesto bendro
naudojimo teritorijų apšvietimo spalvingumo koncepciją. Iškelti šie tikslai:


Formuoti savitą miesto apšvietimą tamsiu paros metu;



Miesto apšvietimo projektų tvirtinimo tvarką padaryti aiškesnę ir paprastesnę;



Siekti esamų ir naujai diegiamų apšvietimo technologijų suderinamumo;



Mažinti eksploatacinius kaštus;



Gerinti greito eismo, pagrindinių, aptarnaujančių gatvių apšvietimą ir saugumą;



Užtikrinti mažaaukščių gyvenamųjų kvartalų jaukų apšvietimą ir saugumą;



Siekti estetiško daugiabučių kiemų ir miegamųjų rajonų apšvietimo;
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Užtikrinti saugų dviračių takų apšvietimą.

Bendrovėje toliau plečiama kompiuterizuota apšvietimo tinklų valdymo sistema. Įsigyta nauja
SCADA valdymo sistema. Šiuo metu ruošiamas valdymo skydų atnaujinimo planas.
2018 metais Bendrovės įgalioti asmenys dalyvavo valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos organizuotose statybos užbaigimo komisijose, Klaipėdos miesto
savivaldybės statybos komisijos teritorijų planavimo dokumentų tikrinimuose, Klaipėdos miesto
savivaldybės nuolatinės statybos komisijos projektų tikrinimuose.
Bendrovė eksploatuoja 16 technikos priemonių. Bendrovės valdybos sprendimu, 2018 m. įsigytos 2
naudotos transporto priemonės (Krautuvas STILL R70-20, lengvasis automobilis Škoda Octavia (2014 m.).
Bendrovės valdybos sprendimu, 2018 m. nurašyta 1 transporto priemonė (lengvasis automobilis (1996 m.)).
Planuojame ir toliau tęsti automobilių parko ir cecho įrengimų atnaujinimą. 2019 m. investiciniame
plane numatyta įsigyti 1 autotransporto priemonę.
2.3. 2018 m. pažymėtini Bendrovės įvykiai
2018 m. vasario 12 d. su Klaipėdos miesto savivaldybe pasirašytas papildomas susitarimas Nr. J9506 (priėmimo-perdavimo aktas Nr.TU6-8), prie 2015 m. rugsėjo 11 d. sutarties Nr. J9-1429, pagal kurį
savivaldybė perdavė UAB „Gatvių apšvietimas“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos
miesto gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimo tinklų 6 turto vienetus, kurių pradinė vertė 23 841,38 Eur .
2018 m. gegužės 11 d. su Klaipėdos miesto savivaldybe pasirašytas papildomas susitarimas Nr. J91166 (priėmimo-perdavimo aktas Nr.TU6-19), prie 2015 m. rugsėjo 11 d. sutarties Nr. J9-1429, pagal kurį
savivaldybė perdavė UAB „Gatvių apšvietimas“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos
miesto gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimo tinklų 14 turto vienetus, kurių pradinė vertė 234 019,37 Eur.
2018 m. birželio 06 d. su Klaipėdos miesto savivaldybe pasirašytas papildomas susitarimas Nr. J91343 (priėmimo-perdavimo aktas Nr.TU6-41), prie 2015 m. rugsėjo 11 d. sutarties Nr. J9-1429, pagal kurį
savivaldybė perdavė UAB „Gatvių apšvietimas“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos
miesto gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimo tinklų 10 turto vienetus, kurių pradinė vertė 66 638,67 Eur.
2018 m. birželio 06 d. su Klaipėdos miesto savivaldybe pasirašytas papildomas susitarimas Nr. J91344 (priėmimo-perdavimo aktas Nr.TU6-42), prie 2015 m. rugsėjo 11 d. sutarties Nr. J9-1429, pagal kurį
savivaldybė perdavė UAB „Gatvių apšvietimas“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos
miesto gatvių ir kitų viešųjų erdvių apšvietimo tinklų 552 turto vienetus, kurių pradinė vertė
7 389 719,75 Eur. Nepriklausomų turto vertintojų nustatyta rinkos verte – 5 389 887,27 Eur, kaip
savivaldybės turtinį įnašą padidinti Bendrovės įstatinį kapitalą.
2018 m. gruodžio 19 d. su Klaipėdos miesto savivaldybe pasirašytas turto patikėjimo sutartis Nr. J92705, pagal kurį savivaldybė perdavė UAB „Gatvių apšvietimas“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo
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teise Klaipėdos miesto elektromobilių įkrovimo stoteles ir eismo reguliavimo (šviesoforų postų) priemones
70 turto vienetus, kurių pradinė vertė 702 193,82 Eur.
2018 m. gruodžio 19 d. su Klaipėdos miesto savivaldybe pasirašytas papildomas susitarimas Nr. J92706 prie 2015 m. rugsėjo 11 d. sutarties Nr. J9-1429, pagal kurį savivaldybė perdavė UAB „Gatvių
apšvietimas“ valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Klaipėdos miesto gatvių ir kitų viešųjų erdvių
apšvietimo tinklų 22 turto vienetus, kurių pradinė vertė 208 105,28 Eur.
Įsigytas centrinis valdymo serveris, įdiegta nauja virtualių serverių technologija, šiuo metu turime 4
virtualius serverius. Įdiegta rezervinių duomenų kopijavimo sistema, rezervinės kopijos daromos kas naktį.
Įsigyta antivirusinė apsauga. Atnaujinta kompiuterinė, biuro įranga, legalizuota programinė įranga. Įrengtas
pasitarimų kambarys, pradėtas patalpų remontas, sumontuota multimedia. Sutvarkytas įmonės domenas
kga.lt, elektroninis paštas.
Centrinėje dispečerinėje įdiegtas centralizuotas „auksinis numeris“. Centrinėje dispečerinėje įrengti
plačiaekraniai monitoriai, skirti apšvietimo valdymo ir šviesoforų monitoringo sistemų stebėjimui. Įdiegta
sutrikimų registravimo ir užduočių, profilaktikos valdymo sistema. Atnaujinta centrinė dispečerinė perkelta
į didesnes patalpas.
Praplėsta fizinė pastatų apsauga, šiuo metu saugomi visi Bendrovei priklausantys pastatai.
Sutvarkyta darbų saugos dokumentacija, įsigytos darbų saugos reikalavimus atitinkančios darbo saugos
priemonės.
Įdiegta dokumentų valdymo sistema, kurios pagalba optimizuoti ir skaitmenizuoti dokumentų
srautai. Sukurta korupcijos prevencijos programa.
2018 m. Bendrovė įstojo į Klaipėdos pramoninkų asociaciją.
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III. BENDROVĖS FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

III.1. Bendrovės finansinių ataskaitų pagrindinių straipsnių pokyčių per 2018 metus analizė
Reikšmingi Bendrovės balanso straipsnių pokyčiai per 2018 metus, pateikiami 1 grafike.
1 grafikas
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Per 2018 metus ilgalaikis turtas išaugo apie 22 proc. Bendrovės ilgalaikiame turte 83 proc. sudaro
iš Klaipėdos miesto savivaldybės turtiniu įnašu didinant įstatinį kapitalą perduotas turtas už 5 704 231 Eur.
Trumpalaikis turtas sumažėjo 12 proc. Pokyčius įtakojo sumažėjęs pinigų likutis banko sąskaitoje.
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Reikšmingi Bendrovės balanso straipsnių pokyčiai per 2018 metus, pateikiami 2 grafike.
2 grafikas
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Per 2018 metus Bendrovės pelnas sumažėjo 40 272 Eur, lyginant su 2017 metais pelnas sumažėjo
49,5 proc. Pardavimo pajamos išaugo 11,5 proc., tuo pačiu nežymiai 0,14 proc. išaugo ir pardavimo
savikaina. Kiti finansinių ataskaitų duomenys bei paaiškinimai yra pateikti 2018 metų finansinių ataskaitų
rinkinio aiškinamajame rašte.
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III.2. Bendrovės finansinių rodiklių analizė
Bendrovės veiklos finansinių rodiklių* pokyčiai per 2018 metus
Eil.

Koeficiento (rodiklio)

Nr.

pavadinimas

Rodiklio paaiškinimas

Bendrovės

Bendrovės

Rekomenduojama

rodiklis

rodiklis

reikšmė

2018

2017

metais

metais

>7 %

37,50 %

28,24 %

>5%

1,66 %

3,70 %

>5%

2,20 %

3,95 %

>8%

0,50 %

1,23 %

Kuo mažesnis

31

4

Kuo didesnis

79 850

65 239

19.20

3,24

0,04

0,04

Pelningumo rodikliai
1

Bendrasis pelningumas

Pardavimo pajamos-pardavimo
savikaina/ pardavimo pajamos*100
Pardavimo pajamos-pardavimo

2

Grynasis pelningumas

savikaina- veiklos sąnaudos/
pardavimo pajamos*100

3

4

Veiklos

pelningumas

(EBIT)

Pelnas prieš apmokestinimąfinansinės veiklos rezultatas/
pardavimo pajamos*100

Turto grąža (ROA)

Grynas pelnas/turtas*100
Apyvartumo, rodikliai

5

6

Atsargų

apyvartumas

dienomis
Pardavimai tenkantys 1
darbuotojui (Eur)

Parodo per kiek dienų bus
realizuotos atsargos
Vidutinis darbuotojų skaičius
2017.12.31 - 33,
2018.12.31 - 31.

Mokumo rodikliai*
Gebėjimas grąžinti skolas,
7

Bendrasis mokumo
koeficientas

suėjus mokėjimo terminui. Rodo
kiek nuosavos lėšos
viršija skolintas.

8

Įsiskolinimo

Rodo kiek vienam turto Eurui

koeficientas

tenka skolų.

<0,5 – bloga
1-2 – normali
Virš 2 – gera
<0,5 – gera
Virš

0,7

–

nepatenkinama

*Naudojami Bendrovės 2018, 2017 metų finansinių ataskaitų duomenys, interneto svetainės http://www.auditum.lt/ rodiklių skaičiuoklės.

UAB „Gatvių apšvietimas“ 2018 metų pelningumo rodikliai palyginimas su 2017 metais: bendrojo
pelningumo rodiklis išaugo nuo 28,24 iki 37,50; grynojo pelningumo rodiklis sumažėjo nuo 3,70 iki 1,66;
veiklos pelningumas (EBIT) sumažėjo nuo 3,95 iki 2,20. Turto grąžos rodiklis (ROE) sumažėjo nuo 1,23
iki 0,50, dėl padidėjusio įmonėje ilgalaikio turto, 5 389 887 Eur padidintas įstatinis kapitalas turtiniu įnašu.
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Pažymėtina, kada aukštas pelningumas nėra pagrindinis Bendrovės tikslas, kadangi ne mažiau kaip 80 proc.
pajamų gaunama iš savivaldybės biudžeto lėšų per su Klaipėdos miesto savivaldybe sudarytas sutartis.
Apyvartumo rodikliai - veiklos efektyvumo rodikliai, kurie parodo kaip greitai turto ar
įsipareigojimų rodiklis padaro pilną apyvartą. Vykdant audito rekomendacijas, sumažinus atsargų kiekio
likutį, pagerėjo atsargų apyvartumo rodiklis. Dėl sumažėjusio darbuotojų skaičiaus ir išaugusių pardavimo
pajamų per 2018 metus efektyvumas (pardavimų skaičius tenkantis 1 darbuotojui) išaugo apie 22,40
proc.
Bendrovės mokumo rodikliai atitinka rekomenduojamas reikšmes. Mokumo rodikliai parodo įmonės sugebėjimą grąžinti skolas, suėjus jų mokėjimo terminui. Rodiklių pagerėjimą 2018 metais įtakojo
padidėjęs nuosavas kapitalas.
AB „Gatvių apšvietimas“ veiklos finansiniai rodikliai rodo, kad bendrovė yra moki, finansiškai stabili,
dirba efektyviai turi geras galimybes padengti trumpalaikius įsipareigojimus.
2018 metais Bendrovė ilgalaikių įsipareigojimų neturėjo.
IV. SAVOS AKCIJOS, FILIALAI IR ATSTOVYBĖS
Per ataskaitinį laikotarpį Bendrovė neįsigijo savo akcijų, nesteigė filialų ir atstovybių.
V. SVARBŪS ĮVYKIAI BUVĘ NUO FINANSINIŲ METŲ PABAIGOS
Nuo 2018 m. gruodžio 31 d. iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo dienos jokių reikšmingų
įvykių, galinčių įtakoti 2018 m. gruodžio 31 d. finansines ataskaitas, nebuvo.
VI. BENDROVĖS VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS
Bendrovė planuoja savo veiklą vadovaudamasi trijų metų strateginiu veiklos planu, kuris rengiamas
ir tvirtinamas kasmet.
2019 metais Bendrovė planuoja:
1. Modernizuoti miesto apšvietimo įjungimo ir išjungimo valdymo modulius ir valdymo pulte
pakeisti programinę įrangą, siekiant sutrumpinti valdymo proceso laiką;
2. Atnaujinti šventinius miesto papuošimo elementus pagal savivaldybės poreikius;
3. Toliau tęsti gatvių apšvietimo infrastruktūrą GIS sistemoje;
4. Toliau tęsti automobilių parko ir cecho įrengimų atnaujinimą;
5. Atnaujinti kabelių gedimų paieškos įrangą;
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6. Įsirengti įeigos kontrolę;
7. Atnaujinti Bendrovės internetinį puslapį, gerinti Bendrovės įvaizdį;
8. Analizuoti savivaldybės poreikius įvairioms paslaugoms ir teikti pasiūlymus tų paslaugų
atlikimui.
UAB „ Gatvių apšvietimas“ specialistai ir toliau ieškos būdų taupiai gerinti miesto apšvietimą
įdiegiant naujoves, tinkamai prižiūrint tinklus bei įrangą.

VII. PAGRINDINIŲ RIZIKOS RŪŠIŲ IR NEAPIBRĖŽTUMŲ APIBŪDINIMAS
Veiklos rizikos nėra, kadangi atsižvelgiant į efektyvius Bendrovės veiksmus 2018 m. Bendrovės
veikla buvo pelninga. Rinkos rizikos ir paslaugų kokybės rizikos nėra.

VIII. SU APLINKOS APSAUGA SUSIJUSI INFORMACIJA
Visos atliekos rūšiuojamos, išvežamos atliekų vežėjų arba priduodamos atliekų tvarkymo įmonėms.
Bendrovės teritorijoje yra įrengtas lietaus nuotekų valymas. Iš šio įrenginio susikaupęs dumblas
priduodamas į utilizacijos įmonę. Reguliariai iš lietaus nuotekų šulinio imamas vandens mėginys
atiduodamas į vandens tyrimų laboratoriją jo užterštumui nustatyti.
Per metus Bendrovės automobiliams buvo sunaudota: benzino – 3092,928 litrų, dyzelino –
15371,131 litrų. Per 2018 metus Bendrovė sumokėjo 89,00 Eur taršos mokesčio.

IX. INFORMACIJA APIE NAUDOJAMAS FINANSINES BEI APSIDRAUDIMO PRIEMONES
Bendrovė 2018 m. tokių finansinių priemonių, kaip numatomi sandoriai nenaudojo. Bendrovė yra
sudariusi terminuotą verslo civilinės atsakomybės draudimo sutartį.

Generalinis direktorius

Dangeras Aleksandrovas
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