
TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
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Trakai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21

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

juo  įstatymo  8  straipsnio  1  dalies  1  punktu,  9  straipsniu,  12  straipsnio  1  dalimi,  Lietuvos

Respublikos  Vyriausybės  nutarimu  patvirtinto  Savivaldybių  turtinių  ir  neturtinių  teisių

įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo 5 punkto 5.1.2 papunkčiu, Lietuvos

Respublikos  akcinių  bendrovių  įstatymo  20  straipsnio  1  dalies  22  punktu,  61  straipsniu,  63

straipsnio  1  ir  6  dalimi,   Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  2.97  straipsnio  3  dalimi  ir

atsižvelgdama į 2020 m. kovo mėn. 26 d.  UAB „Deloitte verslo konsultacijos“, UAB Advokatų

profesinė bendrija „Deloitte Legal“, UAB „Deloitte Lietuva“ Įmonių veiklos efektyvumo didinimo

galimybių analizės ataskaitą, pasiūlymus ir rekomendacijas dėl papildomų korporatyvinio valdymo

priemonių pritaikymo, Trakų rajono savivaldybės Taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Pritarti  Trakų  rajono  savivaldybės  valdomos  uždarosios  akcinės  bendrovės  ,,Trakų

autobusai“, j. a. k. 181200636, buveinė Aukštadvario g. 5, Trakai reorganizavimui. 

2. Nustatyti, kad: 

2.1 reorganizavimo tikslas – optimizuoti ir efektyvinti Trakų rajono savivaldybės valdomų

bendrovių veiklą,  užtikrinant produktyvų ir racionalų savivaldybės turto naudojimą ir kokybišką

priskirtų funkcijų vykdymą, siekiant visuomeninės naudos ir gerovės;

2.2  reorganizavimo  būdas  –  jungimo,  prijungiant  uždarąją  akcinę  bendrovę  ,,Trakų

autobusai“  prie  Trakų  rajono  savivaldybės  valdomos  uždarosios  akcinės  bendrovės  ,,Trakų

paslaugos“; 

2.3 reorganizuojama bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė ,,Trakų autobusai“;

2.4 reorganizavime dalyvaujanti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė ,,Trakų paslaugos“;

2.5 po reorganizavimo veiksianti bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė ,,Trakų paslaugos“,

j. a. k. 181522014, buveinė Aukštadvario g. 5, Trakai;
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2.6  po  reorganizavimo  veiksiančios  uždarosios  akcinės  bendrovės  ,,Trakų  paslaugos“

veiklos tikslus nustatys bendrovės įstatai;  

2.7 reorganizuotos bendrovės ,,Trakų autobusai“ visas turtas, teisės ir pareigos pereis po

reorganizavimo veiksiančiai bendrovei ,,Trakų paslaugos“ nuo to momento, kai po reorganizavimo

tęsiančios veiklą bendrovės pakeisti įstatai bus įregistruoti Juridinių asmenų registre;

2.8 po reorganizavimo veiksiančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Trakų paslaugos“ visų

akcijų savininkė – Trakų rajono savivaldybė.  

3. Pavesti Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti reorganizavimo

procedūrų  įgyvendinimą,  atliekant  reikiamus  teisinius  veiksmus  ir  priimant  procedūrinius

sprendimus,  susijusius  su  visuotinio  akcininkų  susirinkimo  sušaukimu,  reorganizavimo  sąlygų

parengimu, pasirašymu ir  paskelbimu, po reorganizavimo veiksiančios bendrovės pakeistų įstatų

parengimu, atlikti visus kitus būtinus teisinius veiksmus, kad teisės aktų nustatyta tvarka, uždaroji

akcinė  bendrovė  ,,Trakų  autobusai“  būtų  prijungta  prie  uždarosios  akcinės  bendrovės  ,,Trakų

paslaugos“. 

 

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                  Andrius Šatevičius

Parengė
Teisės, personalo administravimo
ir viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas 
Antanas Česlauskas



Įmonių veiklos efektyvumo didinimo galimybių analizės ataskaita bei
pasiūlymai ir rekomendacijos dėl papildomų korporatyvinio valdymo 
priemonių pritaikymo

Auditas ir konsultacijos

Auditas ir konsultacijos | 2020 m. kovo 26 d. Griežtai privatu ir konfidencialu



2020 m. kovo 26 d.

Gerbiamieji,

Remiantis 2019 m. spalio 28 d. pasirašyta sutartimi („Sutartis“), teikiame šią

ataskaitą (toliau – „Ataskaita“) dėl Trakų rajono savivaldybės valdomų Įmonių

veiklos efektyvumo didinimo galimybių, bei dėl papildomų pasiūlymų ir

rekomendacijų korporatyvinio valdymo klausimais.

Analizė apėmė šias savivaldybės Įmones:

• UAB „Trakų autobusai“;

• UAB „Trakų paslaugos“;

• UAB „Trakų šilumos tinklai“;

• UAB „Trakų vandenys“.

(„Įmonės“, “Bendrovės“)

Remiantis Sutarties nuostatomis ir sąlygomis, mes atlikome Bendrovių veiklos

analizę už laikotarpį nuo 2017 m. iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

Trakų rajono savivaldybės administracija 
Biudžetinė įstaiga
Vytauto g. 33
LT- 21106 Trakai

(„Užsakovas“ arba „TRSA“)

UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ 

UAB Advokatų profesinė bendrija 

„Deloitte Legal“

UAB „Deloitte Lietuva“

Jogailos st. 4,

Vilnius, LT-01116

Lithuania

www.deloitte.lt

(„Deloitte“)

Ši Ataskaita yra konfidenciali ir skirta tik adresatui, o jos naudojimo apribojimai

yra nurodyti Sutartyje ir šios Ataskaitos dalyje “Svarbi pastaba“ (3 lapas).

Atkreipiame Jūsų dėmesį į „Įžangos“ dalyje (5 lapas) išdėstytas darbų apimtis,

informacijos šaltinius bei apribojimus dėl atliktos analizės.

Mūsų darbas buvo baigtas 2019 m. kovo 26 d. ir mes neatnaujinome analizės po

šios datos.

Pagarbiai

UAB Deloitte verslo konsultacijos UAB

UAB Advokatų profesinė bendrija „Deloitte Legal“

UAB „Deloitte Lietuva“

Deloitte yra vadinamos Deloitte Touche Tohmatsu Limited, Jungtinės Karalystės ribotos atsakomybės bendrovės, ir grupei priklausančios bendrovės narės („DTTL“). Kiekviena DTTL narė yra atskiras ir nepriklausomas 
juridinis asmuo. DTTL (dar vadinama „Deloitte Global“) pati savaime paslaugų neteikia. Daugiau informacijos apie DTTL ir jos bendroves nares galite rasti www.deloitte.com/lt/apie.

Deloitte Touche Tohmatsu Limited narė

http://www.deloitte.lt/
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Svarbi pastaba

Šis ataskaita („Ataskaita“) buvo parengta vadovaujantis 2019 m. spalio 28 d. pasirašyta sutartimi („Sutartis“) tarp:

- Advokatų profesinės bendrijos „Deloitte Legal“, UAB „Deloitte Lietuva“ ir UAB „Deloitte verslo konsultacijos“, veikiančių pagal 2019 m. spalio 2 d. 
Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, kuriuos atstovauja UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ („Deloitte“); ir 

- Trakų rajono savivaldybės administracijos („Užsakovas“, „TRSA“).

Ataskaita skirta tik Trakų rajono savivaldybės administracijai („Užsakovas“, „TRSA“) kaip tai numatyta Sutartyje. Jokia kita šalis, išskyrus TRSA, negali 
remtis šiuo dokumentu savo tikslams. Deloitte šio dokumento ir (arba) jo turinio atžvilgiu neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų jokiai kitai 
šaliai, išskyrus TRSA. 

Deloitte yra įsipareigojusi TRSA savo darbą atlikti tinkamai ir nuodugniai, tačiau šio dokumento turinys remiasi dokumentais, elektroniniais duomenimis 
ir žodine informacija, kuri buvo pateikta analizuojamų Įmonių arba Užsakovo pateikta, arba kuri buvo viešai prieinama Deloitte. Deloitte savo ruožtu 
tokios informacijos turinio neauditavo ar kitaip netikrinio pateiktos informacijos. Jeigu egzistuoja kita informacija ir/ar dokumentai, kurie nebuvo mums 
pateikti ir atskleisti, bet kokie šioje Ataskaitoje pateikti vertinimai ir interpretacijos gali būti netikslūs, nepilni arba neišsamūs ir gali sąlygoti skirtingus 
rezultatus. Deloitte neturi įsipareigojimo atnaujinti Ataskaitą dėl įvykių įvykusių ar informacijos pateiktos po Ataskaitos datos.

Jei Deloitte būtų atlikus papildomas procedūras, neįtrauktas į prieš tai minėtą sutartį, Deloitte galėtų gauti papildomus arba kitokius vertinimus arba 
atliktos analizės rezultatai galėtų būti skirtingi. 

Šis dokumentas ir jo turinys yra konfidencialus ir jo, viso ar dalimis, negalima atkurti, platinti ar perduoti, tiesiogiai ar netiesiogiai, kitiems asmenims be 
išankstinio rašytinio Deloitte sutikimo.
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Saulius Bakas

Partneris

Tel: +370 620 65522

E-paštas: sbakas@deloittece.com

Marius Stalenis

Direktorius

Tel: +370 618 26716

E-paštas: mstalenis@deloittece.com

Tomas Mieliauskas

Vadovaujantis teisininkas, Deloitte 
Legal

Tel: +370 612 98519

E-paštas: tmieliauskas@deloitteCE.com

mailto:lgalvele@deloittece.com
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Darbų apimtis Darbų planas

Pagrindinis analizės tikslas – identifikuoti savivaldybės Įmonių veiklos optimizavimo galimybes

Įžanga | Darbų apimtis

Analizuojamos Įmonės

• UAB „Trakų autobusai“ („TA“)

• UAB „Trakų paslaugos“ („TP“)

• UAB „Trakų šilumos tinklai“ („TŠT“)

• UAB „Trakų vandenys“ („TA“)

Analizės tikslas

• Identifikuoti Įmonių veiklos efektyvumo didinimo galimybes. Veiklos
efektyvumo didinimo galimybės bus vertinamos kiekvienos Įmonės lygiu
(vidinės optimizavimo galimybės) bei Įmonių grupės lygiu;

• Identifikuoti jau esamas ir įvertinti galimybę pritaikyti papildomas
geriausios tarptautinės praktikos korporatyvinio valdymo srityje priemones.

Analizės apimtis

• Įmonių atliekamų funkcijų, veiklų ir kaštų centrų inventorizacija. Identiškų
arba panašių funkcijų analizuojamose Įmonėse identifikavimas.

• Finansinių rezultatų ir išlaidų analizė už 2017-9m2019 laikotarpį siekiant
palyginti sąnaudų panaudojimo efektyvumą ir/ar sąnaudų optimizavimo
galimybes pagal identifikuotas kiekvienos Įmonės veiklas. Analizė atliekama
detalizuojant reikšmingas išlaidas (sąskaitų/tiekėjo lygiu) ir priskiriant jas
vienai ar kitai veiklai.

• Priklausimai nuo informacijos detalumo, bus siekiama nustatyti patirtų
išlaidų efektyvumą išskaičiuojant finansinius ir veiklos rodiklius.

• Veiklos/išlaidų optimizavimo scenarijų identifikavimas bei potencialių
sutaupymų preliminarus įvertinimas.

• Geriausios tarptautinės praktikos korporatyvinio valdymo srityje apžvalga ir
jos pritaikymo galimybių Įmonėse vertinimas.

• Išvados ir rekomendacijos.

Informacijos šaltiniai

Ši Ataskaita paruošta remiantis Įmonių bei TRSA pateiktais duomenimis ir
viešai prieinama informacija. Atlikdami analizę mes rėmėmės šiais
informacijos šaltiniais:

• Įmonių audituotos finansinės ataskaitos už 2017-2018 metus ir
neaudituotos finansinės ataskaitos už 2019 m. 9 mėnesius (9m2019);

• Įmonių veiklos ataskaitos ir metiniai pranešimai už 2017-2018 metus;

• Analitinė Įmonių apskaitos informacija už 2017-9m2019 laikotarpį;

• Įmonių strateginiai planai;

• Įmonių akcininko ir valdybos sprendimų protokolai;

• Kita teisinė ir finansinė Įmonių pateikta informacija;

• Palyginamų Įmonių (žr. sąrašą pateikiamą prie sutrumpinimų ir
apibrėžimų) finansinės ir veiklos ataskaitos;

• Lietuvos statistikos departamentas;

• Įmonių vadovybių paaiškinimai ir komentarai;

Projekto metu bendravome su Įmonių vadovybe, kurie atsakinėjo į užduotus
klausimus ir teikė paaiškinimus/komentarus:

• Kęstutis Kasparavičius, Trakų šilumos tinklai UAB, Direktorius;

• Romualdas Ingelevičius, Trakų vandenys UAB, Direktorius;

• Vytautas Karnila, Trakų autobusai UAB, laikinai einantis Direktoriaus
pareigas;

• Mantas Orintas, Trakų paslaugos UAB, Direktorius.
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Darbų apimtis Darbų planas

Analizės metu rėmėmės Įmonių vidine informacija bei kitų panašių įmonių veiklos rodikliais ir gerosiomis
praktikomis

Įžanga | Darbų planas

Esamos padėties 
įvertinimas

Efektyvumo
įvertinimas

Įmonių palyginimas
Optimizavimo 
galimybių 
identifikavimas

Korporatyvinio
valdymo įvertinimas

• Įmonių atliekamų 
funkcijų, veiklų  ir 
kaštų centrų 
inventorizacija

• Vykdomų 
reorganizavimo/
optimizavimo 
projektų analizė

• Finansų analizė

• Sąnaudų panaudojimo 
efektyvumo analizė

• Identiškų arba panašių 
funkcijų 
analizuojamose 
Įmonėse 
identifikavimas

• Veiklos/išlaidų 
optimizavimo scenarijų 
identifikavimas bei 
potencialių sutaupymų 
preliminarus 
įvertinimas

• Korporatyvinio 
valdymo apžvalga ir 
jos atitikimas 
geriausiai praktikai

• Įmonių pateiktos 
informacijos 
kiekybinė ir 
kokybinė analizė

• Interviu

• Įmonių pateiktos 
informacijos kiekybinė 
ir kokybinė analizė 
(detalūs sąnaudų 
išskaidymai ir 
priskyrimai veikloms/
funkcijoms)

• Palyginamoji analizė

• Įmonių pateiktos 
informacijos kiekybinė 
ir kokybinė analizė 
(detalūs sąnaudų 
išskaidymai ir 
priskyrimai veikloms/
funkcijoms)

• Palyginamoji analizė

• Ekspertinis vertinimas

• Kiekybiniai 
skaičiavimai

• Įmonių pateiktos 
informacijos kokybinė 
analizė

• Interviu

• Palyginamoji analizė

• Įmonių strateginiai 
planai, vykdomi 
projektai, ir kiti 
Įmonės dokumentai

• Interviu (Įmonės, 
valdybos nariai, 
akcininkas)

• Įmonių finansinės
ataskaitos, apskaitos 
informacija

• Statistikos 
departamentas

• Įmonių finansinės
ataskaitos, apskaitos 
informacija

• Palyginamų įmonių 
finansinės ataskaitos

• Įmonių apskaitos 
informacija

• Interviu

• Įmonių pateikti 
korporatyvinio 
valdymo dokumentai

• Interviu

Darbų 
apimtis

Metodo-
logija

Inform. 
šaltiniai
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Išvadų 
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Išvadas, rekomendacijas ir pastebėjimus suskirstėme į tris dalis: i) Individualūs Įmonių lygio pastebėjimai;
ii) Išvados dėl Įmonių apjungimo galimybių; iii) Korporatyvinio valdymo aspektai ir rekomendacijos

Išvados ir rekomendacijos | Išvadų struktūra

• UAB „Trakų šilumos tinklai“: 10-13 psl.

• UAB „Trakų autobusai“: 14-21 psl.

• UAB „Trakų vandenys“: 22-27 psl.

• UAB „Trakų paslaugos“: 28-30 psl.

Atskirų Įmonių pastebėjimai

10-30 psl.

• Šioje dalyje pateikiami pastebėjimai dėl veiklos efektyvinimo apjungus 

visas Įmones. Įvertinami potencialūs sutaupymai veiklos sąnaudų srityje 
bei Įmonių organizacinės struktūros optimizavimo galimybės.

Įmonių apjungimo galimybių 
išvados

31-36 psl.

• Šioje dalyje pateikiamos rekomendacijos dėl Įmonių valdymo tobulinimo, 

remiantis esamos situacijos analize bei geriausiomis praktikomis.
Korporatyvinio valdymo 

aspektai ir rekomendacijos

37-44 psl.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

2018 m. Įmonei pavyko mažinti sąnaudas, tačiau veikla išliko nuostolinga. Dėl patiriamų nuostolių Įmonės
finansinė padėtis sunkėja

Išvados ir rekomendacijos | Šilumos tinklai

Sumažėjusios sąnaudos (tiek savikaina tiek veiklos-administracinės) leido 

sumažinti nuostolius, tačiau veiklos efektyvinimo priemonių, kurių ėmėsi 

Įmonė, neužteko, kad veikla taptų pelninga. 

Kaip detaliau pristatoma kituose pastebėjimuose, tam tikri papildomi vidiniai 

Įmonės veiklos optimizavimo resursai galimi, tačiau, atsižvelgiant į įmonės 

ribotas veiklos apimtis šildymo srityje (Įmonė yra perleidusi pagrindinį 

šilumos ūkį koncesininkui ir aptarnauja tik nutolusias mažas katilines) ir į 

šildymo kainų reguliavimo principus Lietuvoje, manome, kad tokių vidinių 

resursų nepakaks užtikrinti stabilią/nenuostolingą veiklą.

Įmonės finansiniai rezultatai

• Lyginant su 2017 m. grynieji nuostoliai 2018 m. sumažėjo nuo €140
tūkst. iki €61 tūkst. Šiam pokyčiui įtakos pagrinde turėjo:

– 5% žemesnė savikaina (€852 tūkst. 2018 lm. yginant su €895
tūkst. 2017 m.);

– 2018 m. 14% sumažėjusios veiklos sąnaudos lyginant su 2017
m.

• Atkreiptinas dėmesys, kad Įmonės pajamų dalyje 2018 metais yra
apskaitytos €128 tūkst. pajamos (9m2019 – €95 tūkst.), susijusios su
Trakų šilumos ūkio koncesijos sutartimi su UAB E-Energija. Įmonės
vadovybės teigimu, šios pajamos yra „apskaitinės“ ir realaus pinigų
srauto negeneruoja, o yra sudengiamos su balansiniais straipsniais
(gauti avansai ir ilgalaikis finansinis turtas).

UAB "Trakų šilumos tinklai" | Pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019

Pajamos 1,030         1,028         754            

Savikaina (895)           (852)           (643)           

Bendrasis pelnas 135            176            111            

Veiklos sąnaudos (264)           (226)           (145)           

Veiklos pelnas (nuostoliai) (129)           (50)             (34)             

Kita veikla 8                 16              (1)               

Finansinė veikla (19)             (27)             (5)               

Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (140)           (61)             (40)             

Pelno mokestis (0)               (0)                -                 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (140)           (61)             (40)             

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

1

2

2

1

2

UAB "Trakų šilumos tinklai" | Balansas

Tūkst. EUR Gruod 17 Gruod 18 Rug 2019

Ilgalaikis materialus turtas 1,120            885               695               

Ilgalaikis f inansinis turtas 1,043            1,076            1,099            

Ilgalaikis turtas iš viso 2,163            1,961            1,794            

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 115               134               135               

Gautinos sumos 156               155               224               

Grynieji pinigai 0                   0                   1                   

Trumpalaikis turtas iš viso 271               289               360               

TURTAS IŠ VISO 2,434            2,250            2,154            

Akcinis kapitalas ir rezervai 1,417            1,463            1,437            

Sukauptas pelnas (nuostoliai) (400)              (461)              (500)              

Nuosavas kapitalas iš viso 1,017            1,002            937               

Dotacijos ir subsidijos 317               232               168               

Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 326               60                 60                 

Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai 113               360               339               

Gauti avansai 398               364               340               

Skolos tiekėjams 210               175               245               

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 53                 57                 65                 

Įsipareigojimai iš viso 1,100            1,016            1,049            

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 2,434            2,250            2,154            

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Palyginamoji analizė parodo, kad UAB „Trakų šilumos tinklai“ veiklos (administracinių) sąnaudų lygis
absoliučiu dydžiu (~ €230 tūkst.) yra panašus į palyginamų įmonių, tačiau santykinis TŠT rodiklis (veiklos
sąnaudos/visos sąnaudos) yra bent du kartus prastesnis dėl mažų veiklos apimčių

Išvados ir rekomendacijos | Šilumos tinklai

Nagrinėjamuoju laikotarpiu TŠT pavyko sumažinti sąnaudas, tačiau veiklos-administracinių 

sąnaudų dalis visose sąnaudose (21%) vis dar stipriai viršija rinkos vidurkį (10%). 

Santykinai didelė veiklos-administracinių išlaidų dalis rodo, Įmonės struktūra yra neefektyvi 

ir/arba veiklos apimtys yra nepakankamos išlaikyti esamai administracinei struktūrai.

Palyginamoji analizė

• Palyginus pasirinktų palyginamų šilumos teikimo
įmonių matome, kad dauguma įmonių dirba
nuostolingai. Tokius rezultatus bent dalinai lemia ir
Lietuvoje taikomi šilumos kainų reguliavimo principai,
kuriais siekiama kuo mažesnės kainos vartotojams
šiandien. Tačiau ilgu laikotarpiu dėl generuojamų
nuostolių įmonės gali susidurti su finansiniais
sunkumais, nes be išorinės pagalbos negalės atlikti
būtinųjų investicijų.

• TŠT atveju jau pastebimas lėšų taupymas investicijų
sąskaita – 2017 m. Įmonė įsigijo ilgalaikio turto už €80
tūkst. 2018 m. €53 tūkst., o per 2019 9 mėn.
laikotarpį tik €7 tūkst.

• UAB „Trakų šilumos tinklų“ veiklos-administracinių
sąnaudų dalis visose sąnaudose, nors ir sumažėjusi
nuo 23% 2017 iki 21% 2018 ir 18% 2019 m. 9 mėn.,
palyginus su kitais rinkos žaidėjais yra ženkliai
didesnė.

Palyginamoji 2018 m. šilumos įmonių finansinių rezultatų analizė

Palyginamos įmonės

Tūkst. Eur

Trakų 

šilumos 

tinklai

Palygina

mų 

įmonių 

vidurkis

Suminė 

palygina-

mų 

įmonių

Ukmer-

gės 

šiluma

Kaišia-

dorių 

šiluma

Raseinių 

ŠT

Plungės 

ŠT

Radvi-

liškio 

šiluma

Pajamos 1,028      2,976      14,881    4,013      2,216      2,474      3,289      2,889      

Savikaina (852)        (2,819)     (14,096)   (4,287)     (1,915)     (2,328)     (2,932)     (2,634)     

Bendrasis pelnas 176         157         785         (273)        301         146         357         254         

Veiklos sąnaudos (226)        (303)        (1,513)     (268)        (335)        (247)        (443)        (220)        

Veiklos 

pelnas/(nuostoliai)
(50)          (146)        (728)        (541)        (34)          (101)        (86)          34           

Veiklos pelningumas (5%)        (5%)        (5%)        (13%)      (2%)        (4%)        (3%)        1%         

Veiklos sąnaudos/ viso 

sąnaudų
21%       10%       10%       6%         15%       10%       13%       8%         

Šaltinis: Įmonių finansinės ataskaitos
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Veiklos rezultatų išskaidymas pagal veiklas parodė, kad Įmonei nuostolingiausios yra reguliuojamos veiklos
- šilumos tiekimas ir šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, o nuostoliai dalinai kompensuojami pelnu
iš papildomų darbų pagal Trakų savivaldybės užsakymus

Išvados ir rekomendacijos | Šilumos tinklai

Veiklų analizė

• Didžiausius nuostolius Įmonė patyrė teikdama šildymo ir karšto vandens
sistemų priežiūros bei šilumos tiekimo paslaugas. Nuostolį lėmė šios
priežastys:

– Lyginant su kitomis šilumos tiekimo įmonėmis Lietuvoje, TŠT
situacija yra nepalanki. Pagal koncesijos sutartį buvo perleista
pagrindinė šilumos tiekimo veikla Trakų mieste, o TŠT liko
atsakinga už mažų/nutolusių vietovių šilumos tiekimą ir katilinių
priežiūrą. 15 turimų katilinių gamybos apimtys yra mažos, tačiau
eksploatacija yra brangi, iš €77 tūkst. per 2019 m. 9 mėn. išleistų
medžiagoms ir atsarginėms dalims €61 tūkst. susijęs su sistemų
priežiūros veikla.

– Šios nuostolingos veiklos yra reguliuojamos, tačiau kainų
reguliatorius neleidžia įtraukti visų patiriamų sąnaudų į nustatytas
paslaugų kainas. Didžiausias skirtumas atsiranda dėl darbo
užmokesčio ir transporto sąnaudų. Tai indikuoja, kad Įmonės
organizacinė struktūra ir/arba veikla nėra optimali lyginant su
kitomis reguliuojamomis įmonėmis.

– Pasak vadovybės gyventojams taikomi įkainiai už sistemų priežiūrą
yra daug mažesni, negu tie, kuriuos taiko privačios įmonės.
Pavyzdžiui Įmonė neapmokestina iškvietimų, kurie nėra traktuojami
kaip šildymo ar karšto vandens sistemos avarija.

• Savivaldybės įsakymais priskirtų darbų veikla nagrinėjamuoju laikotarpiu
buvo pelninga, nes reikalauja mažai papildomų sąnaudų. Pagrindinės su
šia veikla susijusios sąnaudų eilutės yra darbo užmokestis (2019 m. 9
mėn. €40 tūkst.) ir remonto ir eksploatacijos sąnaudos (2019 9 mėn. –
€27 tūkst.).
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Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija

Veiklos pelnas
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2018 m. UAB "Trakų šilumos tinklų" pajamos ir veiklos 

pelnas pagal veiklas

Pajamos

Veiklos nuostoliai

Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija

Veiklos pelnas

Mažos šilumos gamybos apimtys neleidžia Įmonei padengti fiksuotų 

/administracinių kaštų, todėl reguliuojamose veiklose patiriami dideli 

nuostoliai. Įmonė turi ieškoti galimybių plėsti veiklos apimtis arba tapti kitos, 

panašia veikla užsiimančios įmonės dalimi, kad būtų sumažinta santykinė 

fiksuotų kaštų dalis Įmonės struktūroje.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Įmonės vadovybė planuoja taupyti savikainos ir veiklos išlaidas perskirstydami darbuotojų funkcijas ir
sumažindami darbuotojų skaičių

Išvados ir rekomendacijos | Šilumos tinklai

Vadovybės planas dėl organizacinės struktūros optimizavimo

• Vadovybės nuomone, perskirsčius atliekamas funkcijas galimas personalo
sumažinimas atsisakius darbų vadovo ir šaltkalvio-santechniko pozicijų.
Taip pat, 2019 mėn. rugsėjo mėnesio pabaigoje, jau buvo atsisakyta
meistro bei pagalbinio darbininko etatų.

• Remiantis 2019 m. 9 mėn duomenimis, darbų vadovo pareigybės
atsisakymas leistų sutaupyti apie €19 tūkst. per 9 mėnesius (€27 tūkst.
per metus). Tai reikštų, kad administracinių sąnaudų dalis sumažėtų iki
16% tačiau vis dar būtų didesnė nei palyginamų įmonių vidurkis (10%).

• Planuojami sutaupymai taip pat sumažintų savikainą. Jau atsisakytos
meistro ir pagalbinio darbininko pozicijos Įmonei sutaupys apie €14 tūkst.
per metus, o planuojamas šaltkalvio-santechniko etato, savikaina
sumažintų dar €16 tūkst. per metus.

Įmonė jau ėmėsi priemonių, leidžiančių sumažinti personalo išlaidas, bei tikisi 

įgyvendinti papildomus sąnaudas mažinančius sprendimus. Tokie sprendimai 

yra būtini siekiant mažinti veiklos nuostolingumą. 

Nepaisant to, net ir priėmus organizacinės struktūros optimizavimo 

sprendimus, santykinė administracinių sąnaudų dalis (16%) išliks didesnė nei 

palyginamų įmonių (10%) dėl mažų veiklos apimčių.

Pareigybės pagal organizacinę 

struktūrą

Darbuotojų 

skaičius

Sąnaudos, 

tūkst. EUR

Planuojami 

sutaupymai
Statusas

Direktorius 1                          21                 

Vyr. Finansininkė 1                          19                 

Darbų vadovas 1                          19                 (19)                 Planuojama

Apskaitininkė 1                          17                 

Inžinierius-energetikas 1                          13                 

Katilinės operatoriai 1                          12                 

Renovacijos programos administratoriai 2                          21                 

Vyr. Santechnikas 1                          10                 

Statinių priežiūros meistras 1                          10                 

Santechnikai 6                          62                 (9)                   Planuojama

Elektrikai 2                          18                 

Meistras 1                          8                   (8)                   Atlikta

Apdailininkai 1                          8                   

Elektrikai 1                          7                   

Kontrolierė 1                          7                   

Katilinės operatoriai 3                          20                 

Administratorė 1                          6                   

Elektrikai 1                          6                   

Buhalterė 1                          5                   

Ekonomistė 1                          5                   

Valytoja 1                          3                   

Apdailininkai 3                          8                   

Sezoniniai operatoriai 12                        14                 

Pagalbinis darbininkas 2                          2                   (2)                   Atlikta

Katilinės operatoriai 1                          1                   

Viso 48                        324               (38)                 

Veiklos sąnaudų dalis po planuojamų sutaupymų 9m2019       

Faktas: Veiklos sąnaudų % nuo visų sąnaudų 18%             

Planas: Veiklos sąnaudų % po sutaupymų 16%             

Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija, Delo itte analizė

Organizacinės struktūros optimizavimas (remiantis 9m2019 

duomenimis)
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

2017-9m2019 laikotarpiu Įmonės išlaidų lygis vienam nuvažiuotam kilometrui augo vidutiniškai 4.2% per
metus. Reikšmingų veiklos efektyvinimo sprendimų Įmonėje nebuvo įgyvendinta

Išvados ir rekomendacijos | Trakų autobusai

2019 m. Įmonė atliko investicijas į autobusų parko atnaujinimą, kurios buvo būtinos

veiklos tęstinumui užtikrinti. Kitų reikšmingų išlaidų mažinimo/veiklos efektyvinimo

sprendimų Įmonėje nebuvo imtasi.

Aukštas veiklos sąnaudų lygis indikuoja vidines efektyvinimo galimybes mažinant

administracinį aparatą.

Įmonės finansiniai rezultatai

• Įmonės ataskaitinis nuostolis už 2018 ir 9m2019 metų laikotarpį sumažėjo
lyginant su 2017, tačiau šį sumažėjimą iš esmės lėmė padidėjusi sąnaudų
kompensacija gauta iš Trakų savivaldybės.

• Tinkamesnis Įmonės efektyvumo rodiklis būtų sąnaudos tenkančios 1 km, kurios
9m2019 laikotarpiu siekė €1.07/km, t.y. 9 proc. daugiau nei 2017 metais. Tokį
išlaidų didėjimą iš esmės galima paaiškinti kainų ir darbo užmokesčio infliacija
šalyje.

• Reikšmingą dalį visų sąnaudų sudaro (19%-21%) veiklos/administracinės
sąnaudos. Siekiant Įmonės konkurencingumo didinimo, administracinės
sąnaudos turėtų sudaryti mažesnę sąnaudų dalį. Tai gali būti pasiekta arba
mažinant administracinę struktūrą arba plečiant veiklos apimtis.

Įmonės balanso apžvalga

• Įmonės ilgalaikis materialus turtas 2019 m. 9 mėn. siekė €1,041 tūkst. Lyginant
su €469 tūkst. 2018m. dėl to, kad Įmonė įsigijo naujų transporto priemonių
siekdama modernizuoti autobusų parką (penki autobusai ir penki
mikroautobusai).

• Ilgalaikiai įsipareigojimai 2019 m. 9 mėn. išaugo iki €683 tūkst. lyginant su €281
tūkst. 2018, dėl to, kad autobusų parko atnaujinimas buvo finansuotas paskola iš
banko.

1
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2

2
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3

UAB "Trakų autobusai" | Pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019

Pajamos 667         704         534         

Savikaina (644)        (582)        (457)        

Bendrasis pelnas 23           122         77           

Veiklos sąnaudos (161)        (211)        (151)        

Veiklos pelnas (nuostoliai) (138)        (89)          (74)          

Kita veikla 59           68           65           

Finansinė veikla (3)            (5)            (9)            

Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (82)          (26)          (17)          

Pelno mokestis  -              -              -             

Grynasis pelnas (nuostoliai) (82)          (26)          (17)          

Gauta išlaidų kompensacija iš savivaldybės 60           180         172         

Viso sąnaudos prieš gautą kompensaciją (868)        (978)        (789)        

Maršrutų kilometražas (tūkst. km) 882         890         739         

Viso sąnaudos vienam km (€/km) (0.98)       (1.10)       (1.07)       

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

UAB "Trakų autobusai" | Balansas

Tūkst. EUR Gruod 17 Gruod 18 Rug 2019

Ilgalaikis turtas iš viso 318         483         1,055      

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 11           9             7             

Gautinos sumos 50           49           54           

Kitas trumpalaikis turtas 2             9             21           

Grynieji pinigai 16           17           13           

Trumpalaikis turtas iš viso 79           84           94           

TURTAS IŠ VISO 397         569         1,148      

Akcinis kapitalas ir rezervai 647         647         251         

Sukauptas pelnas (nuostoliai) (549)        (575)        (18)          

Nuosavas kapitalas iš viso 98           72           234         

Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 167         281         683         

Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai 21           54           14           

Skolos tiekėjams 48           78           130         

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 63           84           86           

Įsipareigojimai iš viso 299         498         914         

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 397         569         1,148      

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Įmonės nuostolius generuoja pagrindinė keleivių vežimo veikla

Išvados ir rekomendacijos | Trakų autobusai

Veiklų analizė

• Įmonė vykdo tris pagrindines veiklas: keleivių vežimą, autobusų nuomą
bei kitą veiklą. Keleivių vežimo veikla, nors ir generuojanti didžiąją dalį
pajamų (2019 m. sudarė 85% visų pajamų), istoriškai visada buvo
nuostolinga. Veiklos pelno ši veikla beveik neįtakoja, nes nuostolis yra
kompensuojamas savivaldybės - 2019 m. 9 mėn. savivaldybė buvo
skyrusi €172 tūkst. nuostolių padengimui. Detalesnė šios veiklos
pelningumo informacija pateikiama 17 puslapyje.

• Autobusų nuomos veiklos apimtys nėra didelės, o šiai veiklai reikia
nemažai išlaidų (darbuotojų išlaidos, remonto sąnaudos), todėl veiklos
pelnas nagrinėjamuoju laikotarpiu buvo apie nulį (-€7 tūkst. 2019 m. 9
mėn.).

• Kitą veiklą sudaro: patalpų ir lauko ploto nuoma, WC paslaugos, stoties
naudojimo mokestis bei kitos pajamos. Istoriškai, ši veikla yra pelninga,
nes reikalauja mažai papildomų resursų. 2019m. Kitos veiklos pelnas buvo
€20 tūkst.

Įmonės vykdomos veiklos, išskyrus kitą veiklą (stoties valdymas ir patalpų 

nuoma) yra nuostolingos. Santykinai mažą ataskaitinį veiklos nuostolį lemia 

su keleiviu vežimo veikla susijusių nuostolių padengimas iš savivaldybės. 
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Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija

Veiklos pelnas
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Pajamos iš keleivių

Pajamos iš savivaldybės

Kitos pajamos

Veiklos nuostoliai

Pastaba: Į pajamas įtraukiamas ir nuostolių kompensav imas, kuris f inansinėse ataskaitose rodomas per sąnaudų 
mažinimą

Šaltinis: Vadov y bės pateikta inf ormacija

Veiklos pelnas
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Įgyvendinus Įmonės organizacinės struktūros pertvarką, galimi sutaupymai siektų apie €59 tūkst. per
metus, t.y. apie €0.06 skaičiuojant vienam kilometrui

Išvados ir rekomendacijos | Trakų autobusai

Vadovybės planas dėl organizacinės struktūros optimizavimo

• Vadovybės nuomone, sutaupymai įmanomi atsisakius budinčio mechaniko
etato (4 darbuotojai po 0.75 etato) ir apsaugos paslaugas perkant iš
apsaugos įmonės. Tai leistų sutaupyti €23 tūkst. darbo užmokesčio išlaidų,
o apsaugos įmonei būtų mokamas metinis €12 tūkst. mokestis. Grynasis
sutaupymas – €11 tūkst., taip pat būtų pagerintas saugumo užtikrinimo
efektyvumas bei kokybė.

• 2019 m., įsigijus automatinį alkotesterį, buvo atsisakyta medicininės
tarnybos etato, kas leido sutaupyti €6 tūkst.

• Vadovybės nuomone, perskirsčius atliekamas funkcijas galimas tolimesnis
personalo sumažinimas atsisakius direktoriaus pavaduotojo, personalo
inspektorės ir pagalbinio darbininko etatų. Įvykdžius šiuos planus, Įmonės
administracinės sąnaudos per metus papildomai sumažėtų apie €40 tūkst.

• Viso aukščiau išvardinti pakeitimai leistų sutaupyti apie €44 tūkst. per 9
mėn (€58 tūkst. per metus).

Įmonės administracinė struktūra nėra efektyvi. Efektyvumą galima padindinti 

įgyvendinus Įmonės svarstomus pakeitimus (direktoriaus pavaduotojo ir 

personalo inspektorės atsisakymas), kas leistų veiklos sąnaudų dalį visose 

sąnaudose sumažinti apie 4 procentiniais punktais, sutaupant €37 tūkst. 

administracinių išlaidų per metus. Kiti planuojami sutaupymai (budinčių 

mechanikų ir pagalbinio darbininko etapo atsisakymas) sumažintų savikainą 

apie €21 tūkst. per metus 

Pareigybės pagal organizacinę 

struktūrą

Darbuotojų 

skaičius

Sąnaudos, 

tūkst. Eur

Planuojami 

sutaupymai
Statusas

Vairuotojas - konduktorius 22                236             

Vyriausiasis inžinierius 1                  14               

Buhalterija 1                  9                 

Vyr. buhalteris 1                  18               

Personalo inspektorė 1                  9                 (9)                 Planuojama

Eismo dispečeriai 2                  13               

Direktoriaus pavaduotojas 1                  19               (19)               Planuojama

Dirbtuvių darbininkai 5                  29               

Dirbtuvių viršininkas 1                  13               

Medicininė tarnyba 2                  6                 (6)                 Atlikta

Direktorius 1                  19               

Buhalterija 1                  10               

Budintys mechanikai 4                  23               (8)                 Planuojama

Pagalbiniai darbininkai 3                  11               

Eismo dispečeriai 1                  7                 

Pagalbiniai darbininkai 1                  2                 (2)                 Planuojama

Direktoriaus pavaduotojas komercijai 1                  18               

49                458             (44)               

Etatų skaičius pagal organizacinę struktūrą 45               

Savikainos darbo užmokesčio sąnaudos 342             

Veiklos darbo užmokesčio sąnaudos 117             

Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija, Delo itte analizė

Organizacinės stuktūros optimizavimas (remiantis 9m2019 m. 

duomenimis)
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

UAB "Trakų autobusai" išlaidos ir pajamos 1 nuvažiuotam kilometrui

2017 2018 9m2019

CAGR 

(2017-

9m2019

Gauta savivaldybės kompensacija nuostoliams dengti (tūkst. €) 60         180       172       n/a        

Viso sąnaudos (prieš savivaldybės kompensaciją) 868       978       789       n/a        

Kilometražas (tūkst. km) 882       890       739       n/a        

Viso sąnaudos vienam km (€/km) 0.98      1.10      1.07      4.2%     

Pajamos iš keleivių 0.35      0.38      0.38      4.3%    

Pajamomis iš autobusų nuomos 0.03      0.03      0.03      (6.3%)   

Pajamos iš savivaldybės už keleivių vežimą <S1> 0.37      0.38      0.31      (8.5%)   

Pajamomis nepadengtas sąnaudos (€/km) 0.23      0.31      0.35      23.1%   

Savivaldybės kompensacija  nuostoliams dengti <S2> 0.07      0.20      0.23      85.2%  

Nepadengtos sąnaudos (nuostoliai) <S3> 0.16      0.11      0.11      (16.3%)  

Viso išlaidos savivaldybei (€/km) <S1+S2+S3> 0.60      0.69      0.66      4.6%     

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos, vadovybės informacija

Remiantis atlikta analize, 9m2019 laikotarpiu transporto paslaugų tiekimas Trakų rajono savivaldybei
kainavo 0.66 €/km (2018 m. - 0.69 €/km)

Išvados ir rekomendacijos | Trakų autobusai

• Apskaičiuota TA Įmonės vieno nuvažiuoto kilometro savikaina 2018 ir
9m2019 duomenimis atitinkamai buvo €1.10 ir €1.07.

• 2018 ir 9m2019 duomenimis UAB „Trakų autobusai“ iš keleivių per
kilometrą surenka €0.38 pajamų bei gauna €0.03 pajamų iš autobusų
nuomos veiklos.

• Likusios sąnaudos (€0.66/km) faktiškai yra dengiamos arba turės būti
padengiamos ateityje iš Trakų savivaldybės (pvz. už 9m2019 laikotarpį
pajamos iš savivaldybės gaunamos už lengvatinių keleivių vežimą bei
moksleivių vežimą - €0.31/km, savivaldybės kompensacija nuostoliams
dengti - €0.23/km ir €0.11/km likusios nepadengtos sąnaudos).

1

1

Atnaujinta



Įmonių veiklos efektyvumo didinimo galimybių analizės ataskaita 18

Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Privačių vežėjų parinkimo konkursų Lietuvoje 1 km kaina (Eur)  1

# Savivaldybė Metai

Kaina*, 

€/km su 

PVM

Kaina* 

€/km be 

PVM

Autobuso 

tipas
Vežėjas

1   Visagino raj. sav. 2019 0.98             0.81        M3                    UAB Meteorit turas

2   Radviliškių  raj. sav. 2019 0.61             0.56        M3                    ŽŪB Vainiūnų Agroservisas

3   Palangos sav. 2019 0.83             0.76        M2 arba M3      UAB Vlasava

4   Alytaus raj. sav. 2019 0.52             0.48        M2                    UAB Busotas

5   Panevežio raj. sav. 2018 0.75             0.69        n.d.                   UAB Ridvija

6   Panevežio raj. sav. 2018 1.00             0.92        n.d.                   UAB Ridvija

7   Alytaus raj. sav. 2018 0.46             0.42        M2                    UAB Busotas

8   Alytaus m. sav. 2018 0.74             0.68        M2                    UAB Kautra

9   Alytaus m. sav. 2018 0.99             0.91        M3                    UAB Kautra

10 Panevežio raj. sav. 2018 0.87             0.80        n.d.                   UAB Autovelda

11 Panevežio raj. sav. 2018 0.75             0.69        M2                    UAB Ridvija

12 Panevežio raj. sav. 2018 1.00             0.92        M3                    UAB Ridvija

13 Panevežio raj. sav. 2018 0.85             0.78        M3                    UAB Transporto centras

14 Panevežio raj. sav. 2018 0.69             0.63        M2                    UAB Transporto centras

15 Visagino raj. sav. 2018 1.11             0.92        M3                    UAB Transporto centras

16 Švenčionių raj.sav. 2018 1.33             1.10        M3 ir/ar M2       UAB Transporto centras

17 Klaipėdos m. ir raj. sav. 2017 0.81             0.75        M2 arba M3      UAB Kautra

18 Vilkaviškių raj. sav. 2017 0.85             0.78        M3 ir/ar M2       UAB Kautra

19 Anykščių raj. sav. 2017 0.75             0.62        n.d.                   UAB Transporto centras

20 Šiaulių raj. sav. 2017 0.64             0.59        n.d.                   UAB Vlasava 

Vidurkis 0.83             0.74        

TA faktinės pajamos iš keleivių (€/km) 0.38             

0.45             

Šaltinis: TA vadovybės informacija, Viešųjų pirkimų tarnybos duomenys, Delo itte skaičiavimai

Pastaba*: Kaina parodo kiek privatus vežėjas gaus pajamų iš viso už 1 km. T.y. kaštai savivaldybei yra lygūs kainai minus iš keleivių už 

bilietus gautos pajamos.
1 

Atkreiptinas dėmesys , kad daliai konkurso dalyvių galėjo  būti keliami papildomi įsipareigojimai dėl autobusų stočių veiklos 

vykdymo ar infratruktūros eksploatacijos. Tokie įsipareigojimai galėjo  didinti pasiūlytas kainas (t.y. nesant tokiems įsipareigojimams 

kainos galimai būtų mažesnės). Konservatyvumo tikslais, skaičiuo jant potencialią naudą, mes nekoregavome pasiūlymo kainų.

Potencialios (alternatyvios) Trakų 

savivaldybės išlaidos (€/km)

Išvados ir rekomendacijos | Trakų autobusai
Vidutinė privačių vežėjų paslaugos tiekimo kaina pagal faktiškai Lietuvoje vykusius konkursus – 0.83 €/km.
Trakų savivaldybei naudojantis privačių vežėjų paslaugomis, išlaidos galimai sumažėtų nuo 0.66 €/km iki
0.45 €/km, kas leistų sutaupyti iki €209 tūkst. per metus

• Vidutinė paslaugos kaina, kurią siūlė privatūs vežėjai 2017-2019
metais vykusiuose keleivių vežimo paslaugų konkursuose Lietuvos
savivaldybėse siekė €0.74/km. Daugiau informacijos apie vežėjų
parinkimo konkursus bei 1 km įkainius pateikiama 63 psl.

• Lentelėje žemiau apskaičiuoti potencialūs sutaupymai Trakų
savivaldybei, jeigu TA veikla būtų perleista.

• Faktinių išlaidų savivaldybei apskaičiavimas pateikiamas 17 psl.

• Potencialios (alternatyvios) išlaidos apskaičiuotos pagal Lietuvoje
vykusių vežėjo konkursų rezultatus. Kaip detaliau paaiškinta 63 psl.,
naudojome tik tų konkursų duomenis, kuriuose mažiausią kainą pasiūlė
privatus vežėjas.

• Apibendrinant - darant prielaidas, kad: i) Trakų rajono savivaldybės
konkurse būtų pasiūlyta €0.83/km kaina; bei ii) ir toliau iš keleivių
būtų surenkama €0.38/km (žr. į praeitą psl.), perdavus veiklą
privačiam vežėjui, išlaidos savivaldybei galėtų siekti €0.45/km. T.y
€0.21/km mažiau nei faktinės išlaidos 9m2019 laikotarpiu. Tai reikštų
potencialius €209 tūkst. Eur sutaupymą per metus.

 (€/km) 9m2019

Faktinės išlaidos savivaldybei (a) 0.66                    

Poencialios (alternatyvios) išlaidos savivaldybei perleidus veiklą (b) 0.45                    

Sutaupymas (a)-(b) 0.21                    

Kilometražas (tūkst. km) 739                     

Potencialus sutaupymas per 9m2019 157                     

Potencialus sutaupymas per metus 209                     

Šaltinis: TA vadovybės informacija, Viešųjų pirkimų tarnybos duomenys, Deloitte skaičiavimai

Potencialus savivaldybės sutaupymas perleidus veiklą

1

2

2

1

2

Atnaujinta
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Lyginant su keleivių vežimo paslaugos perleidimu privačiam vežėjui, Įmonės akcijų
pardavimas/privatizavimas, galėtų išspręsti Įmonės likvidavimo kaštų (kurie galėtų siekti daugiau nei
€0.5m) klausimą. Siekiant sėkmingo privatizavimo proceso, būtina išgryninti veiklą ir užtikrinti keleivių
vežimo sutarties tęstinumą.

Išvados ir rekomendacijos | Trakų autobusai

• Įgyvendinus veiklos perdavimo privačiam vežėjui alternatyvą, priklausomai nuo
veiklos perdavimo sąlygų, Trakų rajono savivaldybei reikėtų spręsti Įmonės
pertvarkymo/reorganizavimo klausimą – t.y. realizuoti nenaudojamą turtą
(balansinė vertė €1.1m) ir padengti Įmonės įsipareigojimus (€0.9m).

• Likviduojant veiklos netęsiančių įmonių turtą, patiriami turto likvidavimo kaštai bei
dažniausiai turtą pavyksta realizuoti tik su reikšminga nuolaida. Pagal Pasaulio
banko skelbiamą statistiką, Lietuvoje likviduojant Įmones vidutiniškai atgaunama
47% turto vertės1.

• Darant prielaidą, kad autobusus ir kitą kilnojamą turtą pavyktų realizuoti už 50% jų
likutinės vertės, Trakų autobusai (ir atitinkamai akcininkas), patirtų €366 tūkst.
vienkartinį nuostolį.

• Be to, likviduojant Įmonę, papildomai būtų patirtos darbuotojų atleidimo (pvz. 6
mėnesių Įmonės darbo užmokesčio fondas sudaro daugiau nei €200 tūkst.) ir kitos
veiklos sąnaudos.

Pastaba1:https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency

Įmonės akcijų pardavimas

Atsižvelgiant į aukščiau išvardintas galimas išlaidas Įmonės likvidavimui, svarstytina alternatyva veiklos perdavimui būtų Įmonės akcijų pardavimas 

(privatizavimas). Nusprendus TA akcijas privatizuoti, siekiant investuotojų susidomėjimo ir pardavimo kainos optimizavimo, rekomenduojame:

1) Prieš parduodant Trakų autobusai Įmonės akcijas, pilnai išgryninti keleivių vežimo veiklą, t.y. su keleivių vežimo paslauga nesusijęs turtas (pvz. 

nekilnojamas turtas) turi būti atskirtas, jį perduodant kitoms Trakų rajono savivaldybės Įmonėms arba organizuojant atskirą viešą pardavimą. Toks 

atskyrimas rekomenduotinas siekiant gauti optimalią kainą už skirtingus turto objektus (pvz. investuotojas kuris specializuojasi keleivių vežimo paslaugose 

nebūtinai sutiks mokėti maksimalią kainą už veikloje nenaudojamą nekilnojamą turtą ir atv.).

2) Pirkėjas bus suinteresuotas įsigyti Įmonės akcijas tik tokiu atveju, jeigu bus tikras, kad galės vykdyti keleivių vežimo veiklą. Rekomenduotina, kad 

pardavimo metu Įmonė turėtų sutartį dėl keleivių vežimo paslaugų bent 1-3 metų laikotarpiui (kuo laikotarpis ilgesnis, tuo labiau tikėtinas sėkmingas akcijų 

pardavimas).

TA | Įmonės ilgalaikio turto sąrašas (2019.10.31)

Turto vienetas
Įsigijimo 

vertė 

Nusidė-

vėjimas

Likutinė 

vertė

50% 

likutinės 

vertės

Transportas 956         (247)        709         (355)        

Pastatai ir statiniai 352         (151)        201         n/a          

Žemės sklypas Vytauto g. 88 90            -             90           n/a          

Administracinis pastatas 85           (55)          30           n/a          

Kita įranga 53           (43)          10           (5)            

Remonto dirbtuves (angaras) 40           (40)          0             (0)            

Kiti pastatai 38           (28)          10           (5)            

Mašinos ir įranga 26           (26)          0             (0)            

Kitas materialus turtas 15           (13)          2             (1)            

Programinė įranga 5             (5)            0             (0)            

Viso 1,660      (608)        1,051      (366)        

Bendras turto nusidėvėjimo lygis (37%)      

Pastaba: Pastatų ir žemės realizuoti nenumatoma

Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploretopics/resolving-insolvency
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Kiti pastebėjimai

Išvados ir rekomendacijos | Trakų autobusai

Įmonė Tema Pastebėjimas Rekomendacija

UAB Trakų
autobusai

Transporto 
parko 
valdymas

• Įmonė teikia keleivių vežimo paslaugas, įskaitant mokinių pavežimą 
iki mokyklų. Tokią pat mokinių pavežimo paslaugą organizuoja ir 
mokyklos, kurios valdo specialius mokyklinius autobusiukus.

• Įmonės vadovybė mato transporto valdymo efektyvinimo galimybės 
šiose srityse:

• Persidengiančių TA maršrutų ir mokyklinių autobusiukų 
maršrutų optimizavimas;

• Transporto priemonių priežiūros ir remonto darbų 
organizavimas;

• Bendrų kuro pirkimų organizavimas tiek su mokykliniais 
autobusais tiek su kitu transporto parku, kurį valdo 
savivaldybė ar kitos savivaldybės Įmonės (vien 4 
analizuojamų savivaldybės Įmonių kuro sąnaudos per metus 
viršija 300 tūkst. Eur).

• Savivaldybės ir jos turimų Įmonių transporto 
valdymas galėtų būti sutelktas vienoje įmonėje, kuri 
organizuotų efektyvų transporto priemonių 
panaudojimą bei transporto priemonių išlaikymo 
išlaidų (pvz. kuras, remontai) optimizavimą.

UAB Trakų
autobusai

Dėl 
maršrutų 
perleidimo

• Pagal 2019 m. gegužės 20 d. sudarytą sutartį TA neatlygintinai 
perleido keleivių vežimo paslaugos vykdymą maršrutais Vilnius-
Rykantai ir Vilnius-Lentvaris privačiai bendrovei UAB „Centvalis“. 
Panašios sutartys buvo sudaromos ir ankstesniais laikotarpiais. 

• Pasak Įmonės vadovybės, toks dalinis veiklos perdavimas istoriškai 
buvo susijęs su TA pajėgumų trūkumu (senas, neefektyvus autobusų 
parkas).

• 2019 m. atnaujinus TA transporto priemonių parką, TA turi galimybę 
patys vykdyti vežimus perleistais maršrutais, tačiau Įmonės 
vadovybės manymu, dėl didelės konkurencijos šiame maršrute, 
atnaujinti maršrutai gali būti nerentabilūs.

• Siekiant, kad nedidėtų Trakų savivaldybės mokama 
kompensacija, iš maršruto keleivių surenkamos 
lėšos turėtų būti didesnės nei atitinkamo maršruto 
kintamos sąnaudos.

• Vidutinės kintamos Įmonės skaičiavimais siekia apie 
0.6-0.7 EUR/km. Visuose maršrutuose vidutinės 
surenkamos pajamos iš keleivių siekia 0.38 
EUR/km, o palyginimui Vilnius-Trakai maršrutu ~0.6 
Eur/km (2018m.).

• Prieš priimant sprendimą Įmonė turi atlikti detalią 
analizę dėl perleistų maršrutų susigrąžinimo 
rentabilumo.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Kiti pastebėjimai

Išvados ir rekomendacijos | Trakų autobusai

Įmonė Tema Pastebėjimas Rekomendacija

UAB Trakų
autobusai

Investicijų 
poreikis

• Keleivių vežimo veikla reikalauja reguliarių investicijų atnaujinant 
transporto priemonių (autobusų) parką.

• Įmonės pateiktais duomenimis, keleivių vežimo paslaugos tęstinumo 
užtikrinimui, iki 2023 metų Įmonė turės įsigyti bent 2 naujus 
autobusus, kurių įsigijimo kainą gali viršyti €200 tūkst. 

• Be to, reikalingos ir bent €30 tūkst. investicijos į pastatų ir 
infrastruktūros atnaujinimą.

• Investicijų poreikis gali daryti reikšmingą įtaką apsisprendžiant dėl 
Įmonės veiklos tęstinumo galimybių ir alternatyvaus scenarijaus.

• Svarstant veiklos tęstinumo ir/alternatyvius 
scenarijus, būtina įvertinti ir būsimų investicijų 
poreikį. 

• Nėra tikėtina, kad Įmonė turės vidinių lėšų 
investicijoms atlikti, todėl nusprendus tęsti veiklą, 
akcininkas turės papildomai investuoti į Įmonės 
kapitalą ir/arba garantuoti už prisiimamas paskolas.

UAB Trakų
autobusai

UAB Trakų
paslaugos

Nekilnoja-
mo turto 
valdymas

• UAB Trakų autobusai ir UAB Trakų paslaugos nuosavybės teise 
priklauso nekilnojamo turto objektai (TA - žemės sklypai ir 
administracinės patalpos, TA – komercinės ir kt. kitos paskirties 
patalpos), kurie Įmonių pagrindinėje veikloje nenaudojami arba 
naudojami tik dalinai. 

• Įmonės nesispecializuoja nekilnojamo turto valdymo klausimuose ir 
savo strategijose nėra nusimačiusios plėtros projektų, kuriems būtų 
reikalingas nekilnojamas turtas. 

• Įmonių veikloje nekilnojamo turto valdymo ir
disponavimo klausimus galėtų spręsti Trakų 
savivaldybė siekiant (tiesiogiai arba per specialiai 
tokiam turtui valdyti įkurtą įmonę), kad turto 
panaudojimas atitiktų strateginius savivaldybės 
tikslus.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

2017-9m2019 laikotarpiu Įmonės išlaidų lygis augo greičiau nei pajamos, todėl didėjo Įmonės
nuostolingumas. Reikšmingų veiklos efektyvinimo sprendimų Įmonėje nebuvo įgyvendinta

Išvados ir rekomendacijos | Trakų vandenys

Įmonės sąnaudoms didėjant greičiau nei pajamoms auga Įmonės nuostoliai. 

Analizuojamu laikotarpiu Įmonė reikšmingų sąnaudų mažinimo sprendimų 

neįgyvendino (Įmonė planavo optimizuoti organizacinę struktūrą bei 

efektyvinti veiklą, tačiau šie planai dar nebuvo įgyvendinti).

Įmonės finansinių rezultatai

• Finansiniai UAB ”Trakų vandenys“ rezultatai nagrinėjamuoju periodu
blogėjo, 2019 9 mėn. laikotarpiu sukauptas grynasis nuostolis siekė
€165 tūkst. Ir buvo 44% didesnis nei per visus 2018 metus. Pagrindinės
nuostolio didėjimo priežastys:

– 5.6% sumažėjusios pajamos;

– 9.0% didesnės DU sąnaudos

– 2019 metais nurašytos abejotinos skolos €39 tūkst. sumai.

• Įmonės sąnaudų detalizavimas pateikiamas 66 psl.

• Įmonės teigimu, sąnaudų didėjimas buvo nulemtas bendrų ekonominių
tendencijų (energijos ir kuro kainų didėjimas) bei politinių/institucinių
sprendimų (minimalios algos didinimas), o Įmonė šių veiksnių niekaip
negalėjo paveikti.

Įmonės balanso apžvalga

• Įmonės balansinėje ataskaitoje nagrinėjamuoju laikotarpiu
reikšmingesniu pokyčiu nebuvo.

• Kapitalas neženkliai mažėja, dėl sukaupto nuostolio kuris išaugo nuo
€127 tūkst. 2017 m. iki €307 tūkst. 2019 9 mėn.

• Įmonės likvidumo rodikliai yra žemi - trumpalaikiai įsipareigojimai
daugiau nei du kartus viršija trumpalaikį turtą.

UAB "Trakų vandenys" | Balansas

Tūkst. EUR Gruod 17 Gruod 18 Rug 2019

Ilgalaikis materialus turtas 23,722        23,578        23,644        

Kitas ilgalaikis turtas 1,477          1,409          1,154          

Ilgalaikis turtas iš viso 25,200        24,987        24,799        

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 24               27               37               

Gautinos sumos 289             323             248             

Kitas trumpalaikis turtas 9                 4                 4                 

Grynieji pinigai 55               23               191             

Trumpalaikis turtas iš viso 378             378             480             

TURTAS IŠ VISO 25,578        25,364        25,279        

Akcinis kapitalas ir rezervai 4,002          4,002          4,348          

Sukauptas pelnas (nuostoliai) (127)            (142)            (307)            

Nuosavas kapitalas iš viso 3,875          3,860          4,041          

Dotacijos ir subsidijos 20,808        20,336        20,034        

Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 247             91               92               

Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai 162             156             35               

Gauti avansai ir skolos tiekėjams 220             429             468             

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 266             491             609             

Įsipareigojimai iš viso 894             1,167          1,204          

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 25,578        25,364        25,279        

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

UAB "Trakų vandenys" | Pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. Eur 2017 2018 9m2019

Pajamos 1,519          1,564          1,355          

Savikaina (1,304)         (1,397)         (1,088)         

Bendrasis pelnas 215             168             267             

Veiklos sąnaudos (286)            (318)            (513)            

Veiklos pelnas (nuostoliai) (71)              (151)            (246)            

Kita veikla 32               39               82               

Finansinė veikla (7)                (4)                (1)                

Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (46)              (115)            (165)            

Pelno mokestis  -                  -                  -                 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (46)              (115)            (165)            

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Palyginamoji analizė

• Mes palyginome UAB „Trakų vandenys“ finansinius rezultatus su 7 kitomis
įmonėmis, kurios pagal VERT grupavimą pagal vandens paslaugų pardavimo
apimtis patenka į tą pačią (palyginamą) įmonių grupę kaip ir TV.

• Palyginamų įmonių detalizavimas bei finansiniai duomenys pateikti 73 puslapyje.

• Dauguma įmonių su kuriomis buvo lyginami Trakų vandenys 2018 m. veikė

efektyviau:

– TV sąnaudos patiriamos išgaunant vieną kubinį metrą vandens ir
surenkant vieną kubinį metrą nuotekų yra 45% didesnės negu
palyginamųjų įmonių, o sąnaudos susijusios su realizuotu vandens ir
nuotekų kubiniu metru yra 36% didesnės negu palyginamųjų įmonių;

– Nepaisant to, kad TV teikiamų paslaugų kaina 2018 m. buvo viena
didžiausių tarp lyginamų įmonių (žr. 73 psl.), bei Įmonė generuoja
daugiausiai pajamų tiek pagal pajamas tenkančias išgautam vandens ir
nuotekų kubiniam metrui (35% daugiau nei palyginamų įmonių vidurkis)
tiek pajamas iš realizuoto vandens ir nuotekų kubinio metro (26% viršija
palyginamų įmonių pajamas už kubinį metrą), veiklos pelningumas
Trakuose yra neigiamas (-7%), kai tuo tarpu palyginamos įmonių veiklos
pelningumo vidurkis buvo 0%;

– Taip pat, analizuojant aptarnaujamų tinklų dydį (prižiūrimų tinklų –
vandentiekio vamzdynų ir nuotekų tinklų ilgis kilometrais) matoma, kad
nors Trakų aptarnaujamas tinklas yra vienas trumpiausių, jis generuoja
daugiausiai pajamų, tačiau jo eksploatavimas yra brangiausias;

– Taigi, Trakų vandenų pajamos vienam aptarnaujamų tinklų kilometrui
dvigubai viršija palyginamų įmonių vidurkį, tačiau sąnaudos tenkančios
vienam aptarnaujamų vandens tiekimo ir nuotekų tinklo kilometrui Trakų
vandenyse palyginamų įmonių vidurkį viršijo 116%.

• Remiantis Įmonės pateiktu komentaru, atkreiptinas dėmesys, kad TV veiklos
nuostolingumą galėjo lemti ir kiti objektyvūs veiksniai tokie kaip aptarnaujamų
gyventojų teritorinis išsidėstymas, aptarnaujamų pramonės ir gamybos objektų
skaičius bei išskirtinis reljefas, tačiau detalios tokių veiksnių įtakos analizės
Įmonė nėra atlikusi.

Nepaisant didžiausių pajamų, tenkančių ir vienam išgautam ir realizuotam kubiniam metrui, Trakų vandenys
veikla yra nuostolingiausia lyginant su kitomis palyginamomis vandentvarkos įmonėmis. Trakų vandenys
santykinis sąnaudų lygis reikšmingai viršija palyginamųjų įmonių lygį

Išvados ir rekomendacijos | Trakų vandenys

Pajamos 1,918      1,531      10,718       

Savikaina (1,600)     (1,112)     (7,782)       

Bendrasis pelnas 318         419         2,935         

Veiklos sąnaudos (454)        (417)        (2,918)       

Veiklos (136)        3             18              

Išgauta vandens ir nuotekų 1,916      2,063      14,441       

Pajamos/m3 (€)/m3) 1.0          0.74        0.74           

Sąnaudos/m3 (€ tūkst)/m3) (1.1)         (0.74)       (0.74)         

Realizuota vandens ir nuotekų 1,223      1,235      8,644         

Pajamos/m3 (€)/m3) 1.6          1.24        1.24           

Sąnaudos/m3 (€ tūkst)/m3) (1.7)         (1.24)       (1.24)         

Veiklos pelningumas (7%)        0%         0%            

Prižiūrimų tinklų ilgis (km) 290         466         3,261         

Pajamos/km (€ tūkst)/km) 6.6          3.3          3.3             

Sąnaudos/km (€ tūkst)/km) (7.1)         (3.3)         (3.3)           

Tūkst. Eur

Palyginamoji 2018 m. vandentvarkos įmonių finansinių 

rezultatų analizė

Palygina-

mų 

įmonių 

vidurkis

Suminė 

palygina-

mų įmonių

Trakų 

vand.

Šaltinis: Įmonių finansinės ataskaitos

*Išgautas kiekis ir prižiūrimų tinklų ilgis grįstas 2018 m. 

Palyginamoji analizė indikuoja, kad Trakų vandenys veikla nėra 
efektyvi dėl santykinai didelio sąnaudų lygio. 

Didžiąją dalį Trakų vandenys sąnaudų sudaro darbo užmokestis 
(54% nuo visų sąnaudų), tad Įmonė visų pirma turi įgyvendinti 
esmines pertvarkas organizacinėje struktūroje. 

Vadovybės teigimu, šiuo metu yra atliekama Įmonės procesų 
optimizavimo analizė bei ruošiami darbuotojų atliekamų funkcijų 
aprašai. Taip pat yra parengtas naujos organizacinės struktūros 
projektas (žr. kituose lapuose).

Atnaujinta
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Nuotekų tvarkymas Atskaitomų
prietaisų priežiūra

ir vartotojų
aptarnavimas

Kita
nereguliuojama

veikla
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2019 m. 9 mėn. UAB "Trakų vandenys" pajamos ir 

veiklos pelnas pagal veiklas

Pajamos

Veiklos nuostoliai

Pastaba: Į analizę įtrauktos pagrindinės ir kitos v eiklos pajamos.
Šaltinis: Vadov y bės pateikta inf ormacija

Veiklos pelnas

Įmonė patiria nuostolius reguliuojamoje veikloje, o tai indikuoja, kad Įmonės sąnaudų lygis nėra optimalus ir
Įmonė veikia neefektyviai

Išvados ir rekomendacijos | Trakų vandenys

Veiklų analizė

• UAB „Trakų vandenys“ užsiima reguliuojamomis veiklomis (geriamojo vandens
tiekimas, nuotekų tvarkymas, apskaitos prietaisų priežiūra) ir nereguliuojama veikla
(gatvių valymas, tualeto paslaugos, statybos ir kitais darbais). Didžiausio mąsto –
nuotekų tvarkymo veikla generuoja daugiausia pajamų (nagrinėjamu laikotarpiu
sudarė 41-48% visų pajamų), tačiau 2019 m. 9 mėn. laikotarpiu buvo ir
nuostolingiausia – veikos nuostolis siekė €151 tūkst. Istoriškai nuostolinga buvo ir
geriamojo vandens tiekimo veikla, 2019 m. 9 mėn veiklos nuostoliai siekė €89 tūkst.
Vadovybės teigimu, pagrindinės nuostolius lėmusios priežastys buvo:

– Didelės vandens netektys tinkle, dėl kurių dalis sąnaudų nėra įtraukiamos į
reguliuojamą paslaugų kainą;

– Pilnai į tarifą neįtraukiamos darbo užmokesčio sąnaudos. Pagal vadovybės
komentarą, minimali alga nuo 2014 m. iki 2019 m. buvo indeksuota 4 kartus ir
padidėjo 1.4 karto. Tuo tarpu Įmonei dėl minimalaus darbo užmokesčio
padidėjimo kainos buvo indeksuotos tik 1 kartą.

– Reguliuotojas į tarifą įtraukią ne visas sąnaudas. Pavyzdžiui, dideli transporto
kaštai - pusė visų transporto sąnaudų (viso 2019 9 mėn. €42 tūkst.), nėra
pilnai įtraukiami į tarifą ir kompensuojami.

• Kita Įmonės vykdoma veikla, kurios didžiąją dalį sudaro statybos ir kiti darbai, yra
pelninga, tačiau uždirbtas pelnas nepadengia nuostolių iš reguliuojamos veiklos.

Vadovybės manymu pagrindinės nuostolingos veiklos priežastys yra per maži tarifai 

reguliuojamoje veiklose. Tačiau, kaip parodė palyginamoji analizė (žr. 23, 73 psl.) 

Trakų vandenys santykinės pajamos ir taip yra didesnės nei kituose rajonuose. Be to 

pagal kainų nustatymo metodiką, tarifai apskaičiuojami pagal palyginamų optimaliai 

veikiančių Įmonių sąnaudų lygį, tad vykdant veiklą efektyviai ir nepatiriant perteklinių 

sąnaudų turėtų būti uždirbamas pelnas.

444 
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(96) (30) (25)

59 

 (160)

 (60)

 40

 140

 240

 340

 440

 540

 640

 740

 840

 940

Geriamojo vandens
tiekimas

Nuotekų tvarkymas Atskaitomų prietaisų
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2018 m. UAB "Trakų vandenys" pajamos ir veiklos pelnas 

pagal veiklas

Pajamos

Veiklos nuostoliai

Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija

Veiklos pelnas
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Įmonės parengtas organizacinės struktūros pertvarkymas galimai leistų sutaupyti €175 tūkst. darbo
užmokesčio sąnaudų per metus

Išvados ir rekomendacijos | Trakų vandenys

Vadovybės planas dėl organizacinės struktūros optimizavimo

• Vadovybė yra parengusi organizacinės struktūros optimizavimo
planą, pagal kurį, Įmonės veikla būtų organizuojama pagal
funkcijas, o ne teritorijas (vandentiekio ir nuotekų tinklų, nuotekų
valymo ir pan. skyriai, vietoje Rūdiškio, Lentvario, Trakų ir t.t.
skyrių).

• Jeigu šis pertvarkymo planas bus sėkmingai įvykdytas, remiantis
2019 m. 9 mėn. duomenimis, tai galimai padės Įmonei sumažinti
darbo užmokesčio sąnaudas apie €131 tūkst. (atitinkamai per
metus - €175 tūkst.). Šie potencialūs sutaupymai apskaičiuoti
mažinant faktines sąnaudas proporcingai pagal numatomą etatų
mažinimą kiekvienoje kategorijoje. Faktiniai sutaupymai tikėtina
būtų mažesni dėl didėjančių atlyginimų rinkoje.

• Planuojami pakeitimai didžiausią įtaką turėtų savikainos
mažinimui.

• Detalesnė informacija apie esamą Įmonės struktūrą ir
planuojamus pokyčius pateikiama 68-69 psl.

Įmonė yra parengusi organizacinės struktūros efektyvinimo planą. Jo 

įgyvendinimas leistų sumažinti darbo užmokesčio sąnaudas apie 

15%. 

Atnaujinta

Planuojami etatų skaičiaus pokyčiai

Grupė
Dabartinė 

struktūra

Nauja 

struktūra
Pokytis

Pokytis 

(%)

Vadovaujantis personalas ir administracija 15                 13                (2)           (13.3%)     

Vairuotojai ir/ar šaltkalviai 37                 28                (9)           (24.3%)     

Kiti darbininkai (specialistai, spec. šaltkalviai ir kt. personalas) 32                 29                (3)           (8.6%)       

84                 70                (14)         (16.4%)     

Šaltinis: TV vadovybės informacija

tūkst. EUR
Dabartinės 

sanaudos

Potencialūs 

pokyčiai

Vadovaujantis personalas ir administracija 223               (30)               

Vairuotojai ir/ar šaltkalviai 299               (73)               

Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas) 331               (28)               

Viso už 9 mėn. 853               (131)             

Viso per metus 1,137            (175)             

Pastaba: Atkreiptinas dėmesys, kad potencialūs pokyčiai apskaičiuoti tik palyginamumo tikslais. Faktinės DU 

sąnaudos gali skirtis tiek dėl vidinių veiksnių (pvz. pakeistos funkcijos) tiek dėl išorinių (pvz. atlyginimo didėjimas 

rinkoje)

Šaltinis: TV vadovybės informacija

Potencialūs DU sąnaudų sutaupymai pagal naują struktūrą 

(remiantis 9m2019 duomenimis)
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Vyr. buhalterė

Direktorius

Darbų saugos 
inžinierius

Nuotekų valyklos 
operatorius

Nuotekų siurblinės 
operatorius

Nuotėkių paieškos 
ir diagnostikos 

specialistas

Šaltkalvis 
remontininkas

Dispečeris -
operatorius

Šaltkalvis 
remontininkas

Nuotekų tinklų 
avarinė brigada

Šaltkalvis 
remontininkas

Gamybos ir 
atstatomųjų darbų 

tarnybos viršininkas

Nuotekų tinklų 
eksploatacijos 

tarnybos viršininkas

Vandentiekio tinklų 
eksploatacijos 

tarnybos viršininkas

Nuotekų valymo 
tarnybos viršininkas

Ekonomistas
Viešųjų pirkimų 

specialistas

Sekretorė –
personalo 
inspektorė

Pavaduotojas –
projektų vadovas

Ūkio ir transporto 
tarnybos viršininkas

Abonentinės 
tarnybos viršininkas

Inžinierius

Elektrikas
Vairuotojas 
šaltkalvis

Ekskavatorininkas 
šaltkalvis 

Traktorininkas 
šaltkalvis

Kontrolierius

Apskaitininkė

Šaltkalvis 
kontrolierius

Buhalterė

Tekintojas
šaltkalvis

Suvirintojas 
šaltkalvis 

Valytoja

Viešojo tualeto 
administratorė

Rekomenduojame peržiūrėti planuojamus organizacinės struktūros pokyčius siekiant identifikuoti papildomas
optimizavimo galimybes

Išvados ir rekomendacijos | Trakų vandenys

• Nauja struktūra neskatina optimaliai išnaudoti resursų – kiekvienas subdepartamentas turi etatus kurie dubliuojasi (pvz. šaltkalviai). Rekomenduojama apsvarstyti

galimybę įdiegti „paslaugų centro principą“ kai ta pati komanda aptarnautų skirtingus poskyrius/tarnybas.

• Įmonėje šiuo metu dirba 11 vairuotojų. Rekomenduojame peržiūrėti naują struktūrą ir kur įmanoma sumažinti vairuotojų pareigybių skaičių. Naujojoje struktūroje į

tai iš dalies būtų atsižvelgiama vairuotojams priskiriant ir šaltkalvio funkcijas.

• Vadovaujančio personalo skaičius Įmonėje išlieka santykinai didelis. Rekomenduotina išnagrinėti galimybes apjungti dalį numatomų departamentų taip sumažinant

vadovaujančio personalo skaičių.

1 1

1

1

1

1

1

1

UAB Trakų vandenys planuojama organizacinė struktūra

1

2

2

3

3
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Kiti pastebėjimai

Išvados ir rekomendacijos | Trakų vandenys

Įmonė Tema Pastebėjimas Rekomendacija

UAB Trakų
vandenys

Vanden-
tvarkos 
įmonių 
jungimasis

• Nuo 2019 m. vidurio, LR aplinkos ministerija, siekdama 
efektyvinti Lietuvos vandentvarkos įmonių veiklą, rengia  
„Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo 
tobulinimo planą“. 

• Manoma, kad vienas pagrindinių šio plano siūlymų bus stambinti 
vandentvarkos įmones, jas tarpusavyje apjungiant. Pagal 
pateikiamas rekomendacijas, įmonių stambinimas vyktų 
palaipsniui. Iš pradžių būtų apjungiamos regione veikiančios 
bendrovės, vėliau regioninės įmonės būtų jungiamos tarpusavyje, 
kol liktų viena Lietuvoje veikianti vandentvarkos įmonė.

• Šios ataskaitos sudarymo dienai, toks planas dar nebuvo viešai 
paskalbtas, tad nėra žinomos galutinės išvados, siūlymai bei jų 
įgyvendinimo planas.

• Mūsų manymu, regioninė vandentvarkos įmonių 
apjungimo iniciatyva galėtų būti naudinga UAB Trakų 
vandenys, nes tikėtina, kad tokio konsolidavimo 
rezultate būtų efektyvinamas administracinių bei 
techniniai resursų panaudojimas.

• Kai planas (arba jo projektas) bus parengtas, 
rekomenduojame aktyviai dalyvauti jo aptarime bei 
įgyvendinimo procese.

• Vandentvarkos įmonių stambinimo iniciatyvos turės būti 
patvirtintos politiniais sprendimais. Tokių sprendimų 
priėmimas gali reikšmingai užtrukti, todėl, nelaukiant 
valstybinio lygio sprendimų, rekomenduojame UAB 
Trakų vandenys paraleliai planuoti ir įgyvendinti 
vietines veiklos efektyvinimo iniciatyvas.

UAB Trakų
vandenys

Teisiniai 
ginčai ir 
gręsiančios 
baudos

• 2017-08-31 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais 
Įmonė yra įpareigota gražinti €1,376,685 sumą dėl netinkamai 
panaudotų ES ir bendrojo finansavimo lėšų. Ši finansinė korekcija 
pritaikyta už tai, kad Įmonė nepasiekė projektų, kuriems buvo 
skirtas finansavimas, stebėsenos rodiklių, t.y. iki 2016-12-31 
neprijungė numatyto būstų kiekio prie įrengtos vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo infrastruktūros.

• UAB „Trakų vandenys“ nesutinka su pateiktais reikalavimais ir 
aplinkos ministro įsakymais. Šiuo metu vyksta teisminis procesas, 
pateiktas apeliacinis skundas.

• Jeigu teisiniame ginče su LR aplinkos ministerija bus 
priimtas nepalankus Įmonei sprendimas, Įmonė taps 
nemoki, nes neturi finansinių išteklių lėšoms grąžinti. 

• Kadangi Trakų savivaldybė privalo užtikrinti 
vandentvarkos paslaugų teikimą, nepalankaus teismo 
sprendimo atveju, rekomenduojame savivaldybei tartis 
su LR vyriausybe dėl lėšų grąžinimo atidėjimo ir skolos 
grafiko sudarymo.

• Mūsų nuomone, šis teisinis ginčas, neturi stabdyti 
Įmonės veiklos efektyvinimo iniciatyvų nepriklausomai 
ar tai būtų vidiniai optimizavimo sprendimai ar 
apjungimai su kitomis įmonėmis.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

UAB "Trakų paslaugos" | Balansas

tūkst. Eur Gruod 17 Gruod 18 Rug 2019

Ilgalaikis turtas iš viso 232         274         297         

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 15           45           28           

Gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas 53           95           80           

Grynieji pinigai 40           28           1             

Trumpalaikis turtas iš viso 109         168         110         

Turtas iš viso 341         442         407         

Akcinis kapitalas ir rezervai 873         873         873         

Sukauptas pelnas (nuostoliai) (694)        (719)        (692)        

Nuosavas kapitalas iš viso 179         154         181         

Dotacijos ir subsidijos  -             100          -             

Skolos tiekėjams ir gauti avansai 46           93           77           

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 116         94           149         

Įsipareigojimai iš viso 162         188         226         

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 341         342         407         

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

9m2019 laikotarpiu Įmonės išlaidų lygis augo greičiau nei pajamos, todėl didėjo Įmonės nuostolingumas.
Reikšmingų veiklos efektyvinimo sprendimų Įmonėje nebuvo įgyvendinta

Išvados ir rekomendacijos | Trakų paslaugos

Finansiniai rezultatai

• Įmonės nuostoliai už 2019 m. 9 mėn. padidėjo lyginant su 2018 metais.
Pagrindinė priežastis – padidėjusios sąnaudos dėl išaugusio naudojimosi
subrangovų paslaugomis Trakų ir Lentvario miestų tvarkymui. Šios sąnaudos
išaugo nuo €8 tūkst. 2017 iki €112 tūkst. už 2019 m. 9 mėn. Esminę įtaką
tam turėjo miesto tvarkymo paslaugų konkursas, kuriame Trakų paslaugos
dalyvavo kartu su UAB Ecoservice, tad nuo 2018 metų 30% Trakų ir Lentvario
miestų tvarkymo darbų atlieka UAB Ecoservice.

Balansas

• Įmonės nuosavas kapitalas (€181 tūkst.) yra mažesnis nei 50% įstatinio
kapitalo (€873 tūkst.). Tai reiškia, kad Įmonė neatitinka kapitalo
pakankamumo reikalavimų numatytų LR akcinių bendrovių įstatyme.

UAB "Trakų paslaugos" | Pelno (nuostolių ataskaita)

tūkst. Eur 2017 2018 9m2019

Pajamos 563         700         577         

Savikaina (487)        (602)        (563)        

Bendrasis pelnas 76           98           14           

Veiklos sąnaudos (117)        (129)        (103)        

Veiklos pelnas (nuostoliai) (41)          (31)          (89)          

Kita veikla (471)        6             16           

Finansinė veikla (0)            (0)            (0)            

Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (512)        (25)          (73)          

Pelno mokestis  -              -              -             

Grynasis pelnas (nuostoliai) (512)        (25)          (73)          

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

Įmonės akcininkai turės spręsti kapitalo pakankamumo reikalavimų 

klausimą įnešant papildomas lėšas nuostolių padengimui ir/arba mažinant 

įstatinio kapitalo dydį.

1
1

2

2
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Pagrindinė Įmonės veikla (miestų tvarkymas) generuoja nuostolius, kuriuos tik dalinai kompensuoja pelnas
iš automobilių parkavimo rinkliavos administravimo veiklos. Esant galimybei, Įmonė turi peržiūrėti atskirų
darbų kainodarą pagal galiojančią sutartį su savivaldybe.

Išvados ir rekomendacijos | Trakų paslaugos

Veiklų analizė

• Didžiausios apimties, tačiau nuostolingiausia yra miesto tvarkymo darbų
veikla. Pagrindinės nuostolius lemiančios priežastys:

– Mažos veiklos apimtys, kurių nepakanka, kad gautos pajamos
padengtų fiksuotas administracines sąnaudas. Geografinei plėtrai
būtų reikalingos investicijos į įrangos atnaujinimą/papildymą, tačiau
vadovybės teigimu, tokių investicijų atsiperkamumas būtų
abejotinas.

– Nekorektiška miesto tvarkymo sutarties su savivaldybe kainodara,
kurią sudarant buvo tikimasi didesnio užsakymų kiekio. Faktiškai
nepasiekus planuotų užsakymų kiekio, dėl mažos apyvartos
nepadengiamos Įmonės fiksuotos administracinės sąnaudos.

– Dėl miesto tvarkymo sutarties kainodaros, dalis paslaugų teikiama
neefektyviai. Pvz. pagal sutartyje numatytą kainodarą savivaldybei
yra pigiau užsakyti rankinį gatvių valymą (€0.4 už 1 arą įkainis) ,
kai Įmonei efektyviau būtų organizuoti mechaninį valymą (€1.7 už 1
arą).

• Pelningiausia yra automobilių parkavimo rinkliavos surinkimo veikla (€75
tūkst. ir €111 tūkst. 2019 m. 9 mėn. ir 2018 m. atitinkamai).

• Kitų Įmonės vykdomų veiklų: turgaviečių administravimo, aikštelių ir
ilgalaikio turto nuomos, nagrinėjamuoju laikotarpiu buvo artimas nuliui.

Pagrindinė Įmonės nuostolingumą lemianti veikla - miestų tvarkymo darbai. 

Dalyvaujant viešuosiuose konkursuose Įmonė turėtų atidžiau siūlyti atskirų 

paslaugų kainodarą, kad išvengtų nuostolingų užsakymų (pvz. šiuo metu 

rankinio gatvių valymo įkainis nepadengia sąnaudų).

Siekiant mažinti nuostolius, Įmonei būtina didinti veiklos apimtis plečiant 

paslaugų geografiją (prieš tai įvertinus investicijų poreikį ir atsiperkamumą) 

ir/ar prijungiant veiklą prie kitų veikiančių įmonių.
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Veiklos nuostolis
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Kitos veiklos efektyvinimo galimybės

Išvados ir rekomendacijos | Trakų paslaugos

Įmonė Tema Pastebėjimas Rekomendacija

UAB Trakų
paslaugos

Įmokų 
surinkimo 
gerinimas

• UAB “Trakų paslaugos” administruoja transporto priemonių 
statymo rinkliavos surinkimą ir kontrolę bei turi teisę išrašyti 
rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimo aktus.

• Įmonės vadovybės teigimu, rinkliavos surinkimas galėtų 
reikšmingai pagerėti, jeigu Trakų mieste būtų vykdoma aktyvesnė 
kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimų kontrolė, t.y. jeigu būtų 
aktyviau kontroliuojamas automobilių statymas neleistinose 
vietose. Šiuo metu Trakų paslaugos neturi įgaliojimų išrašyti KET 
pažeidimo aktų.

• Rekomenduojama išnagrinėti galimybes suteikti 
UAB Trakų paslaugos įgaliojimus registruoti 
automobilių statymo neleistinose vietose
pažeidimus.

UAB Trakų
autobusai

UAB Trakų
paslaugos

Nekilnoja-
mo turto 
valdymas

• UAB Trakų autobusai ir UAB Trakų paslaugos nuosavybės teise 
priklauso nekilnojamo turto objektai (TA - žemės sklypai ir 
administracinės patalpos, TA – komercinės ir kt. kitos paskirties 
patalpos), kurie Įmonių pagrindinėje veikloje nenaudojami arba 
išnaudojami tik dalinai. 

• Įmonės nesispecializuoja nekilnojamo turto valdymo klausimuose, 
ir savo strategijose nėra nusimačiusios plėtros projektų, kuriems 
būtų reikalingas nekilnojamas turtas. 

• Įmonių veikloje nekilnojamo turto valdymo ir
disponavimo klausimus galėtų spręsti Trakų 
savivaldybė siekiant (tiesiogiai arba per specialiai 
tokiam turtui valdyti įkurtą įmonę), kad turto 
panaudojimas atitiktų strateginius savivaldybės 
tikslus.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Palyginamoji analizė

• Dalyje Lietuvos rajonų savivaldybių vandentvarkos, šilumos ūkio, aplinkos
tvarkymo, maršrutinio transporto paslaugos yra teikiamos vienos
savivaldybės įmonės. Tokiu būdu siekiama optimizuoti tiek žmogiškuosius
resursus (administracija, techniniai darbininkai) tiek techninius resursus
(bendra technika, dirbtuvės).

• Mes palyginome 6 tokių įmonių (UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis", UAB
"Rietavo komunalinis ūkis" , UAB "Nemėžio komunalininkas", UAB
"Nemenčinės komunalininkas", UAB "Kalvarijos komunalininkas", UAB
"Didžiasalio komunalinės paslaugos") finansinius rezultatus su agreguotais
Trakų Įmonių rezultatais.

• Palyginamos įmonės vidutiniškai generuoja apie €3 mln. pajamų ir tam
pakanka €418 tūkst. veiklos išlaidų, kai tuo tarpu Trakų Įmonės panašias
pajamas uždirba patirdamos net €784 tūkst. veiklos išlaidų.

Palyginamoji analizė rodo, kad apjungus visas Trakų Įmonių veiklas į vieną bendrovę, ilgu laikotarpiu galima
tikėtis veiklos sąnaudų sutaupymo ~400 tūkst. EUR sumai per metus. Papildomi sutaupymai tikėtini ir
savikainos dalyje

Išvados ir rekomendacijos | Apjungimo galimybės

Palyginus pasirinktas įmones, kurios vienoje bendrovėje teikia įvairias 

paslaugas (vandens ūkis, šilumos ūkis, transporto paslaugos, miesto 

tvarkymas) su analizuojamų Trakų Įmonių agreguotais rezultatais, matome, 

kad tokiose palyginamose įmonėse pasiekiamas reikšmingai geresnis veiklos 

sąnaudų (administracinių išlaidų) efektyvumas. 

Apjungus visas Trakų Įmonių veiklas į vieną bendrovę, ilgu laikotarpiu galima 

tikėtis vien veiklos sąnaudų sutaupymo ~400 tūkst. EUR sumai per metus.

Be to, apjungus Įmones galimi papildomi sutaupymai ir savikainos išlaidų 

dalyje realizuojant sinergijas (dubliuojančios funkcijos, procesai, didinamas 

žmogiškųjų resursų ir kapitalinių investicijų užimtumas).

Palyginamoji finansinių rezultatų ir veiklos sąnaudų lygio analizė

tūkst. Eur

Trakai 

(4 įm. 

suma), 

2018

Trakai 

(4 įm. 

suma), 

9m2019

Palygina-

mų 

įmonių 

vidurkis, 

2018

Pajamos 4,349      3,220      2,936      

Savikaina (3,636)     (2,878)     (2,621)     

Bendrasis pelnas 714         342         315         

Veiklos sąnaudos (1,019)     (784)        (418)        

Veiklos pelnas (nuostoliai) (306)        (442)        (104)        

Veiklos nuostolingumas (7%)        (14%)      (4%)        

Faktinės veiklos sąnaudos/viso sąnaudų 22%        21%        14%        

Siektinas veiklos sąnaudų lygis* (580)        (459)        

Potencialus veiklos sanaudų sutaupymas 440         325         

Šaltinis: Įmonių finansinės ataskaitos

*Apskaičiuota pritaikius faktinį palyginamų įmonių veiklos/viso sąnaudų faktinį rodiklį.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Besidubliuojančios pareigybės

• Sugretinus analizuojamų Įmonių darbuotojų sąrašus, identifikavome
besidubliuojančias pareigybes.

• Apjungus Įmonių veiklą vienoje Įmonėje, būtų galima siekti veiklos procesų
optimizavimo tiek valdymo grandyje (administracinės išlaidos) tiek
techninio personalo dalyje).

• Kaip detalizuota lentelėje, didžiausi sutaupymai tikėtini valdymo grandyje
(aktualu visose Įmonėse) bei šaltkalvių-santechnikų dalyje (aktualiausia
TV ir TŠT Įmonėse).

Analizuojamose Trakų Įmonėse besidubliuojančių pareigybių analizė rodo, kad, apjungus visas 4 Įmones,
vien personalo srityje tikėtini apie €0.5 mln. sutaupymai per metus. Be to, apjungus Įmones galima būtų
siekti masto ekonomijos efektų ir kitose sąnaudų eilutėse bei turto pirkimuose

Išvados ir rekomendacijos | Apjungimo galimybės

Analizuojamose Įmonėse besidubliuojančių pareigybių analizė rodo, kad 

apjungus visas 4 įmones į vieną bendrovę vien personalo srityje tikėtini apie 

€0.5 mln. sutaupymai per metus. Šis sutaupymo lygis viršija potencialių 

sutaupymų lygi gautą palyginamosios analizės procese.

Be to, apjungus Įmones galima būtų siekti masto ekonomijos efektų ir kitose 

sąnaudų eilutėse (pvz. kuras, remonto paslaugos, medžiagos ir kt.) bei 

kapitalinių investicijų išlaidose (pvz. transporto ir kitos technikos bendri 

pirkimai ir priežiūra).

Kitame lape pateikiami potencialių sutaupymų skaičiavimai, jeigu būtų 

pasirinktas Trakų autobusų veiklos/akcijų perleidimo/pardavimo scenarijus ir 

apjungiamos likusios 3 Įmonės.

Atnaujinta

Pareigybių Trakų įmonėse sugretinimas ir potencialus sutaupymas

Grupė

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnaudo

s per 

12mėn 

2019m, 

€ tūkst.

Įmonių 

skaičius, 

kuriose 

yra 

pareigybė

Potencia-

lus 

sutaupy-

mas*, %

Potencia-

lus sutau-

pymas, € 

tūkst.  per 

12mėn

Šaltkalviai, santechnikai, 

suvirintojai, autošaltkalviai
38               428         4                 20%       86               

Tarnybų, skyrių vadovai 16               331         4                 30%       99               

Autobusų vairuotojai 22               315         1                  -             -                

Apskaita 16               276         4                 30%       83               

Valytojai 21               187         2                  -             -                

Darbininkai, meistrai 30               173         4                 30%       52               

Vairuotojas 11               122         1                 75%       91               

Direktorius 4                 107         4                 30%       32               

Ekskavatorininkai, 7                 96           2                 10%       10               

Elektrikas 8                 91           3                 20%       18               

Inžinierius 6                 81           2                 10%       8                 

Administracija 6                 66           4                 30%       20               

Siurblinės mašinistas 6                 58           1                  -             -                

Nuot. Valykl. Operatorius 7                 58           1                  -             -                

Katilinės operatorius 17               62           1                  -             -                

Dispečeris-operatorius 5                 50           1                  -             -                

Paslaugų administratorius 4                 50           1                  -             -                

Projekto administratoriai 2                 29           1                  -             -                

Autobusų dispečeriai 3                 27           1                  -             -                

Inžinierius-energetikas 1                 17           1                  -             -                

Viso 230             2,623      498             

Šaltinis: Delo itte skaičiavimai

(*) Pastaba: kai pareigybė yra visose 4 įmonėse, potencialaus sutaupymo prielaida - 30%, kai 3 įmonėse - 20%, 

kai 2 įmonėse - 10% ir kai tik 1, sutaupymo nėra. Administracijai, vairuoto jams ir valyto jams pritaikytos 

specifinės prielaidos.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Apjungus 3 Įmonių veiklą (t.y. nusprendus TA veiklą arba akcijas perduoti privačiam sektoriui), taip pat
galimi reikšmingi sutaupymai – vien darbo užmokesčio dalyje apskaičiuota nauda siektų €291 tūkst. per
metus

Išvados ir rekomendacijos | Apjungimo galimybės

Apjungiant tris Įmones (t.y. nusprendus UAB „Trakų autobusų“ autobusai 

veiklą parduoti arba optimizuoti atskirai), apskaičiuoti darbo užmokesčio 

sutaupymai siekia €291 tūkst. 

Be to, apjungus 3 Įmones taip pat galima būtų siekti masto ekonomijos efektų 

ir kitose sąnaudų eilutėse (pvz. kuras, remonto paslaugos, medžiagos ir kt.) 

bei kapitalinių investicijų išlaidose (pvz. transporto ir kitos technikos bendri 

pirkimai ir priežiūra).

Grupė

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnaudos 

per 12mėn 

2019m, € 

tūkst.

Įmonių 

skaičius, 

kuriose yra 

pareigybė

Potencia-

lus sutaupy-

mas*, %

Potencia-

lus sutau-

pymas, € 

tūkst.  per 

12mėn

Šaltkalviai, santechnikai, 35                  401               2                   10%             40                 

Tarnybų, skyrių vadovai 12                  248               3                   20%             50                 

Autobusų vairuotojai  -                    -                    -                    -                   -                   

Apskaita 14                  242               3                   20%             48                 

Valytojai 21                  187               2                    -                   -                   

Darbininkai, meistrai 20                  116               3                   20%             23                 

Vairuotojas 11                  122               1                   50%             61                 

Direktorius 3                    81                 3                   30%             24                 

Ekskavatorininkai, 7                    96                 2                   10%             10                 

Elektrikas 7                    83                 2                   10%             8                   

Inžinierius 4                    59                 1                    -                   -                   

Administracija 5                    53                 3                   50%             27                 

Siurblinės mašinistas 6                    58                 1                    -                   -                   

Nuot. Valykl. Operatorius 7                    58                 1                    -                   -                   

Katilinės operatorius 17                  62                 1                    -                   -                   

Dispečeris-operatorius 5                    50                 1                    -                   -                   

Paslaugų 4                    50                 1                    -                   -                   

Projekto administratoriai 2                    29                 1                    -                   -                   

Autobusų dispečeriai  -                    -                    -                    -                   -                   

Inžinierius-energetikas 1                    17                 1                    -                   -                   

Viso 181                2,011            291               

Šaltinis: Delo itte skaičiavimai

(*) Pastaba: kai pareigybė yra visose 3 įmonėse, potencialaus sutaupymo prielaida - 20%, kai 10 įmonėse - 20%, kai 2 

įmonėse - 10% ir kai tik 1, sutaupymo nėra. Administracijai, vairuoto jams ir valyto jams pritaikytos specifinės prielaidos.

Pareigybių Trakų įmonėse (išskyrus Trakų autobusai) sugretinimas ir 

potencialus sutaupymas apjungiant tris įmones

Atnaujinta
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Atsižvelgiant į identifikuotų pertvarkos scenarijų privalumus ir trūkumus, veiklos efektyvinimo tikslais
rekomenduotume apjungti 3 arba 4 Įmonių veiklas į vieną bendrovę

Išvados ir rekomendacijos | Apjungimo galimybės

Savivaldybė

UAB „Trakų 

šilumos 

tinklai“

UAB „Trakų 

vandenys“

UAB „Trakų 

autobusai“

UAB „Trakų 

paslaugos“

Bendras valdymas per holdinginę 

įmonę

Apjungimas į vieną bendrovęEsama situacija

• Aiškūs kiekvienos veiklos rezultatai;

• Vadovų ir darbuotojų specializacija konkrečioje 

srityje.

• Dideli valdymo kaštai (valdyba ir vadovai 

kiekvienoje įmonėje);

• Dėl mažų veiklos apimčių neefektyviai išnaudojami 

resursai;

• Besidubliuojančios funkcijos ir investicijos.

• Efektyvus būdas įgyvendinti sinergijas bei 

optimizuoti procesus skirtingose veiklose;

• Mažiausi valdymo kaštai (viena valdyba ir 

administracija);

• Masto ekonomijos nauda.

• Sunkiau suprasti atskirų veiklų rezultatus (būtinas 

stiprus finansų departamentas);

• Rizika dėl veiklų atskirų veiklų nuostolių perkėlimo 

kitoms veikloms (pvz. TV €1.4m baudos rizika); 

Kita vertus, ir atskirų įmonių atveju savivaldybė iš 

esmės neša tą pačią riziką.

• Holdingo įmonė (ir/ar jos valdyba) gali koordinuoti 

dukterinių įmonių strategijas ir tikslus;

• Galimybė bendras veiklas perkelti iš dukterinių į 

holdinginę įmonę (apskaita, klientų aptarnavimas)

• Galimybė (lankstumas) esant poreikiui atsisakyti 

dalies veiklų;

• Rizikos valdymas (atskiros veiklos gali būti 

finansuojamos nepriklausomai nuo kitų veiklų).

• Sunkiau optimizuoti procesus bei siekti sinergijų 

tarp skirtingų įmonių;

• Galutiniam akcininkui (savivaldybei) sunkiau 

kontroliuoti dukterinių įmonių veiklą (atsiranda 

tarpininkas – valdančioji įmonė);

• Rizika sukurti dar didesnį administracinį aparatą 

lyginant su esama situacija.
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Savivaldybė

Bendra paslaugų įmonė

• Šilumos tarnyba

• Vandens tarnyba

• Administravimo ir teritorijų tvarkymo 

tarnyba

• Transporto tarnybas

• Kitos aktualios tarnybos (pvz. 

infrastruktūros valdymas, remonto 

tarnyba ir pan.)

UAB „Valdančioji įmonė“

UAB „Trakų 

šilumos 

tinklai“

UAB „Trakų 

vandenys“

UAB „Trakų 

autobusai“

UAB „Trakų 

paslaugos“

Savivaldybė
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Žemiau pateikiamas iliustracinis apjungtos bendrovės
organizacinės struktūros pavyzdys. Šis pavyzdys paremtas
veikiančia UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (EKŪ)
organizacine struktūra. Lyginant su Trakų Įmonėmis, EKŪ
veiklos apimtys (apyvarta) yra beveik dvigubai didesnės, o
veiklos sąnaudos mažesnės.

Sujungus veiklas į vieną bendrovę, organizacinę struktūrą galima būtų optimizuoti sukuriant funkcines
tarnybas (administracija, remonto skyrius, abonentų aptarnavimo skyrius ir pan.), t.y. eliminuojant atskirose
Įmonėse besidubliuojančias funkcijas

Išvados ir rekomendacijos | Apjungimo galimybės

Direktorius gamybai

Generalinis direktorius

Atliekų ir teritorijų 
tvarkymo tarnyba

Abonentų apskaitos 
skyrius

Šilumos tarnyba

Remonto tarnyba

Vandens tarnyba

Transporto tarnyba Finansų skyrius

Direktorius 
infrastruktūrai

Vyriausiasis 
finansininkas

Teisės ir personalo 
skyriaus vadovas

Daugiabučių namų 
administravimo 
tarnyba

Savivaldybė (akcininkas)

Stebėtojų taryba

Valdyba

Bendrųjų reikalų 
skyriaus vadovas

Teisės ir personalo 
skyrius

Bendrųjų reikalų 
skyrius
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Analizuojamos Įmonės turi tiek vidinių tiek bendrų (Įmones apjungiant) veiklos efektyvinimo galimybių.
Mūsų manymu, apjungimo scenarijus yra tinkamesnis, nes taip gali būti pasiekti didžiausi sutaupymai ir jie
labiausiai sietini su valdymo, o ne aptarnaujančio personalo išlaidų optimizavimu

Išvados ir rekomendacijos | Apibendrinimas

• Apibendrinant atliktą analizę, galime išskirti du Įmonių veiklos efektyvinimo
scenarijus:

Scenarijus 1 – Įmonių vidinė pertvarka

• Pagal šį scenarijų, Įmonės ir toliau veiktų kaip atskiri juridiniai asmenys.
Efektyvinimas būtų atliekamas tik pertvarkant/optimizuojant vidinę
struktūrą.

• Įgyvendinus šį scenarijų, potencialūs galimi sutaupymai siektų apie €0.3
mln. per metus.

Scenarijus 2 – Visų 4 Įmonių veiklos sujungimas į vieną bendrovę

• Pagal šį scenarijų Įmonės sujungiamos į vieną juridinį vienetą. Organizacinė
struktūra pertvarkoma iš esmės (žr. 35 psl.).

• Įgyvendinus šį scenarijų, potencialūs galimi sutaupymai siektų apie €0.5
mln. per metus.

Scenarijus 3 – 3 Įmonių veiklos sujungimas į vieną bendrovę

• Pagal šį Trakų autobusai nejungiama į vieną juridinį vienetą, nes jos
veikla/akcijos parduodami.

• Įgyvendinus šį scenarijų, potencialūs galimi sutaupymai 3 Įmonėse siektų
apie €0.3 mln. per metus.

• Kaip parodė atlikta Trakų autobusai savikainos ir privačių vežėjų siūlomų
kainų analizė, perleidus veiklą arba pardavus akcijas privačiam sektoriui
savivaldybė galimai sutaupytų apie €200 tūkst. per metus (lyginant su
faktinėmis išlaidomis 2018-2019 metais). Įvertinus vidinius/Įmonių
apjungimo sutaupymus ir galimą TA veiklos perleidimo naudą, potencialūs
sutaupymai siektų € 500 tūkst.

• Šis sutaupymų įvertis neapima galimų papildomų naudų savivaldybei, tokių
kaip valdymo resursai ar investicijų autobusų parko atnaujinimui poreikio
mažinimas.

Atnaujinta

Identifikuotų efektyvumo didinimo galimybių apibendinimas

Scenarijus 1 Scenarijus 2 Scenarijus 3

Tikėtini sąnaudų 

sutaupymai € tūkst.

Vidiniai 

resursai
psl.

4 Įmonių 

veiklos 

apjungi-

mas

psl.

3 Įmonių 

veiklos 

apjungi-

mas

psl.

Trakų šilumos tinklai 51           13 psl. 82           56           

Trakų vandenys 175         25 psl. 280         188         

Trakų paslaugos  -             - 63           47           

Trakų autobusai 59           16 psl. 73           n/a          

Viso sutaupymai įmonių lygiu 284         498         291         

Potencialūs sutaupymai 

perdavus TA veiklą/akcijas 

privačiam sektoriui

209         18 psl.

Viso potencialūs sutaupymai 500         

Šaltinis: Įmonių informacija, Delo itte skaičiavimai

32 psl. 33 psl.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Gerojo valdymo principai ir keliamų tikslų formalizavimas

Išvados ir rekomendacijos | Korporatyvinis valdymas

# Išvada Pastebėjimas Rekomendacija

1 Savivaldybė nėra 
įdiegusi gerojo 
valdymo principų 
kontroliuojamose 
Įmonėse

2017-04-25 Valstybės kontrolės pateiktoje valstybinio audito 
ataskaitoje „Ar savivaldybių kontroliuojamų Įmonių valdysena 
užtikrina efektyvią ir skaidrią Įmonių veiklą” (toliau – VK 
ataskaita), konstatuojama, kad Savivaldybė nesiėmė iniciatyvos 
diegti gerojo valdymo principus kontroliuojamose Įmonėse 
(Bendrovėse). 

Atliekant šį Bendrovių vertinimą, mūsų peržiūrai nebuvo pateiktas 
Savivaldybės priimtas dokumentas, kuriuo būtų įdiegti 
korporatyvinio valdymo principai, apibrėžiantys klausimus 
susijusius su akcininko dalyvavimu bendrovės valdyme ir tikslų 
bendrovei nustatymu, valdybos skyrimu ir atskaitomybe, veiklos 
skaidrumo užtikrinimu ir pan. 

Savivaldybei rekomenduotina priimti dokumentą, kuriuo būtų 
įtvirtinti gerojo valdymo principai Savivaldybės kontroliuojamose 
Įmonėse, apibrėžiantys klausimus, susijusius su akcininko 
dalyvavimu bendrovės valdyme ir tikslų bendrovei nustatymu, 
valdybos skyrimu ir atskaitomybe, veiklos skaidrumo užtikrinimu ir 
pan. 

2 Savivaldybė 
neformalizuoja 
Bendrovėms 
keliamų tikslų

Bendrovės mums nepateikė dokumentų, kuriuose būtų įtvirtinti 
Savivaldybės keliami tikslai Bendrovėms. Savivaldybės atstovų 
teigimu, lūkesčių raštai Bendrovėms šiuo metu yra rengiami.

Savivaldybei rekomenduojama periodiškai teikti Bendrovėms 
lūkesčių raštus, kuriuose aiškiai ir konkrečiai būtų išvardinami 
tikslai, kuriuos Savivaldybė kelia kiekvienai Bendrovei, 
atsižvelgiant į Bendrovės veiklos specifiką.

Savivaldybė taip pat turi atlikti tikslų įgyvendinimo stebėseną bei 
imtis priemonių, kai tikslai nėra įgyvendinami nustatytu laiku arba 
bendrovė veikia nuostolingai.

Bendrovėms keliamus bendrinius tikslus siūlytina aptarti 
valdysenos politikoje.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Valdybos narių skyrimas

Išvados ir rekomendacijos | Korporatyvinis valdymas

# Išvada Pastebėjimas Rekomendacija

3 Naujos valdybos
formuojamos 
Bendrovėse 
įtraukiant 
nepriklausomus 
narius

2019 m. rudenį Bendrovėse suformuotos naujos valdybos –
atrinkti nauji valdybų nariai. Kiekvienos Bendrovės valdyboje iš 5 
naujai atrinktų narių 3 yra nepriklausomi, o 2 – skiriami steigėjo.

Savivaldybės sprendimas formuoti profesionalias, nepriklausomas 
valdybas yra vertintinas teigiamai ir šios praktikos 
rekomenduojama laikytis ir ateityje.

4 Nepriklausomumo 
kriterijus taikomas
valdybos nariams

Rengdami šią ataskaitą neatlikome konkrečių išrinktų valdybų 
narių nepriklausomumo bei tinkamumo eiti šias pareigas 
vertinimo. 

Vykdant nepriklausomų valdybos narių atranką būtina įvertinti 
renkamų kandidatų atitikimą nepriklausomumo kriterijams 
išdėstytiems Akcinių bendrovių įstatymo 33 str. 7d.

5 Vienodi reikalavimai
Savivaldybės 
deleguojamiems 
kandidatams į 
valdybos narius

Paprastai praktikoje savivaldybių darbuotojai (ar valstybės
tarnautojai), deleguojami į savivaldybių valdomų įmonių valdybas, 
nedalyvauja jokioje formalioje atrankoje. 

Kandidatams į valdybų narius, deleguojamiems Savivaldybės, 
turėtų būti taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir nepriklausomiems 
nariams, ir tai būtina įtvirtinti valdysenos politikoje.

6 Valdyba privalo 
turėti pakankamai 
kompetencijos jai 
priskiriamų funkcijų 
vykdymui

Remiantis Savivaldybės interneto tinklapyje skelbiama informacija, 
atrenkat nepriklausomus Bendrovių valdybų narius buvo siekiama, 
kad nariai būtų įvairias kompetencijas turintys profesionalai, 
turintys vadovavimo patirties ir išmanantys komunalinių, 
reguliuojamų paslaugų tiekimo ir plėtros, vadybos, žmogiškųjų 
išteklių valdymo, strateginio planavimo ir valdymo, mažmeninių 
paslaugų tiekimo sritis. 

Rekomenduojama užtikrinti, kad ir ateityje formuojant valdybas 
Bendrovėse, visa valdyba, kaip kolegialus organas, turėtų 
pakankamai kompetencijos jai priskiriamų funkcijų vykdymui. Tuo 
tikslu vykdant kandidatų į valdybos narius atranką, būtina 
atsižvelgti, kad valdybos nariai turėtų strateginio planavimo, 
finansų, teisinių bei vadybos žinių, taip pat išmanyti atitinkamą 
ūkio šaką, kurioje veikia bendrovė, bei profesionalios valdybos 
veikimo principus.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Valdybos narių skyrimas

Išvados ir rekomendacijos | Korporatyvinis valdymas

# Išvada Pastebėjimas Rekomendacija

7 Valdybos narių 
atrankos tvarka turi 
būti formalizuota ir 
vieša

Savivaldybės atstovų teigimu, naujosios Bendrovių valdybos buvo 
formuojamos pasitelkus specialią atrankos komisiją. 

Mums nebuvo pateikta formalizuota valdybos narių atrankos 
tvarka.

Rekomenduojama formalizuoti Bendrovių valdybos narių atrankos 
tvarką, joje įtvirtinant nepriklausomumo kriterijų. 

Formuojant valdybas Bendrovėse valdybos narių atrankos 
vykdymas turėtų būti pavedamas specialiai šiam tikslui sudaromai 
atrankos komisijai. 

Taip pat būtų tikslinga pavesti nepriklausomam išoriniam auditoriui 
ar atitinkamai kontrolę vykdančiai institucijai įvertinti, kaip 
laikomasi valdybos narių skyrimo tvarkos.

Bendrovių svetainėse rekomenduojama viešinti valdybos narių 
skyrimo tvarką, kurioje turi būti nurodoma, kokių kandidatų į 
valdybos narius tikisi kiekviena Bendrovė, taip pat informuoti, kaip 
vykdomos atrankos ir skelbti apie jas.

8 Didesnis dėmesys 
turėtų būti 
skiriamas valdybos
narių pareigų 
detalizavimui

Trakų autobusų ir Trakų paslaugų valdybų darbo reglamentuose 
valdybų nariams, be kita ko, numatyti sąžiningumo ir lojalumo 
reikalavimai. Likusių Bendrovių valdybų reglamentuose šios 
konkrečios valdybų narių pareigos nėra išskiriamos. 

Visų Bendrovių valdybų darbo reglamentuose rekomenduojama 
įtvirtinti šias pagrindines valdybos narių pareigas bei detaliai 
aprašyti visas kitas valdybos nariams nustatomas iš to kylančias 
pareigas.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Valdybos darbo organizavimas

Išvados ir rekomendacijos | Korporatyvinis valdymas

# Išvada Pastebėjimas Rekomendacija

9 Valdybos posėdžių 
šaukimo dažnumas 
Bendrovėse
reglamentuojamas 
nevienodai

Trakų paslaugų ir Trakų šilumos tinklų valdybų darbo 
reglamentuose numatyta, kad valdybos posėdžiai šaukiami ne 
rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Trakų autobusų valdybos 
darbo reglamente įtvirtinta, kad valdybos posėdžiai šaukiami 
prireikus. Trakų vandenų valdybos darbo reglamente posėdžių 
šaukimo dažnumas nėra aptartas. 

Atsižvelgiant į Nasdaq kodekse pateikiamą rekomendaciją 
nustatyti, kad valdybų posėdžiai būtų rengiami periodiškai, pagal iš 
anksto patvirtintą grafiką. Teisinėje literatūroje rekomenduojama 
kolegialių organų posėdžius šaukti bent kartą per metų ketvirtį. 

Bendrovių valdybų posėdžių periodiškumas turėtų būti nustatomas 
taip, kad būtų užtikrintas nepertraukiamas esminių kiekvienos 
Bendrovės valdysenos klausimų sprendimas. 

10 Nenumatyta teisė 
Bendrovių valdybos 
nariams dalyvauti 
posėdžiuose ir 
balsuoti naudojantis 
elektroninėmis ryšio 
priemonėmis

Bendrovių įstatuose ir valdybos darbo reglamentuose nėra 
numatyta galimybė valdybos nariams dalyvauti posėdžiuose ir 
balsuoti naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.

Rekomenduojama svarstyti galimybę Bendrovių valdybų darbo 
reglamentuose suteikti valdybos nariams teisę dalyvauti 
posėdžiuose ir balsuoti naudojantis elektroninėmis ryšio 
priemonėmis.

11 Valdybų darbo 
reglamentų 
nuostatos turi atitikti 
Bendrovių įstatuose 
bei Akcinių 
bendrovių įstatyme 
įtvirtintas nuostatas

Pastebėtina, kad Bendrovių valdybų darbo reglamentai priimti 
2014 – 2017 m. ir kai kurios jų nuostatos nebuvo pakoreguotos 
vėliau priėmus naujas Bendrovių įstatų redakcijas bei pasikeitus 
Akcinių bendrovių įstatymui.

Rekomenduojama suderinti Bendrovių valdybų reglamentus su 
galiojančiomis Bendrovių įstatų ir Akcinių bendrovių įstatymo 
nuostatomis. 

Kartu rekomenduojama vengti situacijų, kai valdybų darbo 
reglamentuose atkartojama nemaža dalis Akcinių bendrovių 
įstatyme bei Bendrovių įstatuose įtvirtintų nuostatų.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Valdybos darbo organizavimas

Išvados ir rekomendacijos | Korporatyvinis valdymas

# Išvada Pastebėjimas Rekomendacija

12 Valdybose didesnis
dėmesys turėtų 
būti skiriamas 
strateginiams 
klausimams 
svarstyti

Analizuojant iki šiol veikusių Bendrovių valdybų veiklą pastebėta, 
kad didžiąją dalį laiko Bendrovių valdybos skyrė einamųjų klausimų 
sprendimui, kurie neprisideda arba beveik neprisideda prie 
Bendrovių veiklos efektyvumo skatinimo (pavyzdžiui, Bendrovių 
vadovų atostogų klausimai, mažavertės paramos skyrimo klausimai 
ir pan.). 

Bendrovių valdyboms rekomenduojama patvirtinti ilgalaikes 
Bendrovių strategijas, paremtas Bendrovėms akcininko nustatytais 
tikslais, kuriose būtų detalizuojama, kaip konkrečiai pasirinkta 
strategija prisidės prie bendrovės efektyvumo didinimo. 

Valdybos taip pat turi koncentruotis į metinių ir ilgalaikių strategijų 
įgyvendinimo priežiūrą ir konkrečių pasiekimų monitoringą. 
Rekomenduojama, kad Bendrovių vadovai reguliariai (bent kartą 
per ketvirtį) pristatytų valdyboms Bendrovių veiklos rezultatus / 
rodiklius pagal visas veiklos rūšis aptariant, kaip konkrečiai 
Bendrovei sekasi įgyventi jai nustatytus tikslus bei pagrindinius 
veiklos rodiklius (KPI), o valdybos įvertintų atitinkamus rezultatus / 
rodiklius sugretinant juos su nustatytais metiniais ir ilgalaikiais 
strateginiais planais bei operatyviai spręstų dėl galimų korekcijų 
Bendrovių veikloje ar įgyvendinamoje strategijoje.

Bendrovių valdyboms rekomenduojama didžiausią dėmesį skirti 
strateginių klausimų sprendimui, įskaitant rizikų valdybą ir vengti 
situacijų, kai daug laiko praleidžiama gilinantis į ne esminius 
Bendrovių veiklos klausimus.

13 Atlygio valdybų 
nariams nustatymo 
taisyklės turi būti 
patvirtintos

Remiantis pateikta informacija nepriklausomiems valdybos nariams 
bus mokamas atlygis, tačiau mums nebuvo pateiktas joks 
dokumentas, kurio pagrindu būtų nustatomas nepriklausomų 
valdybos narių atlygis.

Savivaldybei rekomenduojama patvirtinti aiškias ir skaidrias 
nepriklausomų valdybos narių atlygio nustatymo taisykles. 
Nustatant atlygio dydį, be kita ko, būtina atsižvelgti į konkrečios 
Bendrovės dydį bei nepriklausomo valdybos nario prisiimamos 
atsakomybės lygį. 

Nustatant atlygio dydį valdybos pirmininkui patartina atsižvelgti į 
teisinėje literatūroje sutinkamą nuostatą, kad valdybos pirmininko 
atlygis turėtų būti bent du kartus didesnis nei valdybos nario 
atlygis.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Valdybos savikontrolės mechanizmas

Išvados ir rekomendacijos | Korporatyvinis valdymas

# Išvada Pastebėjimas Rekomendacija

14 Geroji 
korporatyvinio 
valdymo praktika 
rekomenduoja 
nustatyti valdybos 
veiklos 
savikontrolės 
mechanizmą

Mums nebuvo pateikta informacija, kad iki šiol Bendrovių valdybose 
būtų įdiegtas savikontrolės mechanizmas.

Periodiškas ir reguliarus valdybos įsivertinimo reikalavimas turėtų 
būti įtvirtintas Savivaldybės priimtoje valdysenos politikoje bei 
detalizuojamas atskirame dokumente – valdybos darbo įsivertinimo 
gairėse, kuriose turėtų būti nurodoma esminė informacija, žinotina 
atliekant įsivertinimą. 

Valdybų veiklos vertinimas galėtų būti atliekamas ir pasitelkiant 
išorinius ekspertus. Toks išorinis vertinimas galėtų būti vienkartinis 
arba reguliarus. Be to, jis galėtų būti vykdomas lygiagrečiai taikant 
ir aukščiau minėtą valdybos veiklos savikontrolės mechanizmą 
arba vietoje tokio savikontrolės mechanizmo.
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Išvadų 
struktūra

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Apjungimo 
galimybės

Apibendrinimas
Korporatyvinis 
valdymas

Informacijos viešinimas

Išvados ir rekomendacijos | Korporatyvinis valdymas

# Išvada Pastebėjimas Rekomendacija

15 Bendrovės 
skatinamos taikyti 
aukštesnius 
skaidrumo 
standartus, nei 
nustatyta teisės 
aktuose, o 
viešinama
informacija turi 
būti pateikiama 
aiškiai ir nesunkiai 
surandama

Peržiūrėję Bendrovių ir Savivaldybės interneto svetaines 
pastebėjome, kad ne visos Bendrovės skelbia informaciją, susijusią 
su valdymo organų nariais, tokia apimtimi, kaip rekomenduodama 
Nasdaq kodekse. Savivaldybės interneto svetainėje apie Bendroves 
skelbiama tik tokia informacija, kurią skelbti įpareigoja įstatymai. 

Bendrovių veiklos planus galima surasti Savivaldybės teisės aktų 
duomenų bazėje. Tačiau toks informacijos skelbimo būdas 
nelaikytinas tinkamu, nes norint rasti šią informaciją reikia atlikti 
papildomus veiksmus, kas suinteresuotam vartotojui nėra patogu. 

Savivaldybės tinklapyje pasigendama informacijos, kur būtų 
apibendrinami visų Bendrovių veiklos rezultatai. Tokios informacijos 
pateikimas leistų susidaryti išsamų vaizdą apie Savivaldybės 
kontroliuojamas bendroves.

Įvertinus informaciją, pateikiamą Bendrovių interneto tinklapiuose, 
darytina išvada, kad Bendrovės apsiriboja tik tokios informacijos 
skelbimu, kuri yra privaloma remiantis teisės aktų nuostatomis, o 
kai kuriais atvejais, net ir privalomai skelbtina informacija nėra 
pateikiama visa apimtimi. 

Vadovaujantis gerosios valdysenos praktika, vertėtų apsvarstyti 
galimybę viešinti ir kitą, ne tik pagal teisės aktus privalomą, 
informaciją, pavyzdžiui, Bendrovėms keliamus tikslus, Bendrovių 
strategiją.

Rekomenduojama visą su Bendrovėmis susijusią informaciją skelbti 
vienoje vietoje.

Atsižvelgiant į Savivaldybei nustatytą pareigą užtikrinti pakankamą 
Bendrovių veiklos ir rezultatų viešumą bei skaidrumą, 
rekomenduotina Savivaldybei aiškiai apibrėžti, kokia informacija 
turėtų būti viešinama Bendrovių interneto tinklapiuose, nurodyti, 
kaip informacija turi būti pateikiama (laikantis principo, kad 
informacija turi būti lengvai surandama). Taip pat svarbu, kad 
Savivaldybė imtųsi atitinkamų priemonių, kai nurodymai, susiję su 
informacijos viešinimu, nėra tinkamai vykdomi.

Verta paminėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl 
savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių 
valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ išreikštą siekį 
valstybės valdomoms įmonėms skirtas informacijos atskleidimo 
gaires taikyti ir savivaldybių valdomoms įmonėms. Todėl nustatant, 
kokia informacija apie Bendroves turi būti viešinama tiek 
Savivaldybės, tiek pačių bendrovių interneto svetainėse, būtina 
atsižvelgti ir į minėtąsias gaires.
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Išvadų 
struktūra
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galimybės
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Korporatyvinis 
valdymas
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Išvados ir rekomendacijos | Korporatyvinis valdymas

# Išvada Pastebėjimas Rekomendacija

16 Galimos
neigiamos 
nepotizmo rizikos 
valdymas

2019 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų 
tarnyba atlikto visų Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių 
nepotizmo rizikos intensyvumo tyrimo metu Savivaldybei buvo 
nustatyta vidutinio lygio išorinio nepotizmo rizika ir gana aukšta 
vidinio nepotizmo rizika, lyginant su kitų savivaldybių rezultatais. 
Taigi, nors padėtis Savivaldybėje nėra kritinė, tačiau verta 
atsižvelgti į minėto tyrimo rezultatus bei užkirsti kelią galimai su 
tuo susijusiai rizikai.

Savivaldybei rekomenduojama nustatyti taisykles, kuriomis 
remiantis būtų siekiama išvengti situacijų, kai Bendrovėse 
dirbantys Bendrovės vadovybės, Savivaldybės administracijos 
darbuotojų ar Tarybos narių giminaičiai būtų susiję pavaldumo 
ryšiais. 

Siekiant dar didesnio skaidrumo rekomenduotina Bendrovėse
patvirtinti Interesų konfliktų atskleidimo tvarką, kuri būtų taikoma 
tiek Bendrovių valdybos nariams, tiek vadovams, tiek viešųjų 
pirkimų komisijų nariams, tiek ir visiems kitiems Bendrovių 
darbuotojams. 

Priimami į darbą darbuotojai turėtų atskleisti savo giminystės 
ryšius tiek su atitinkamoje Bendrovėje jau dirbančiais kitais 
darbuotojais, tiek su Savivaldybės administracijos darbuotojais bei 
Tarybos nariais. Bendrovės vadovas, prieš priimdamas į darbą 
asmenį, turintį minėtų giminystės ryšių, turėtų gauti išankstinį 
valdybos pritarimą.
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Pelno (nuostolių) ataskaita

Įmonių informacija | Šilumos tinklai

UAB "Trakų šilumos tinklai" | Pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019

Pajamos 1,030         1,028         754            

Savikaina (895)           (852)           (643)           

Bendrasis pelnas 135            176            111            

Veiklos sąnaudos (264)           (226)           (145)           

Veiklos pelnas (nuostoliai) (129)           (50)             (34)             

Kita veikla 8                 16              (1)               

Finansinė veikla (19)             (27)             (5)               

Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (140)           (61)             (40)             

Pelno mokestis (0)               (0)                -                 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (140)           (61)             (40)             

Pajamų augimas n/a             (0.2%)        (2.2%)        

Bendrojo pelno marža 13.1%       17.1%       14.7%       

Veiklos pelno marža (12.5%)      (4.9%)        (4.5%)        

Grynojo pelno marža (13.6%)      (6.0%)        (5.3%)        

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

Pastaba: 2019 metų pajamų augimas skaičiuojamas su visų metų pajamomis 

(9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12), o kiti rodikliai 9 mėnesiams.
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Pajamos

Įmonių informacija | Šilumos tinklai

UAB "Trakų šilumos tinklai" | Pajamos pagal suteiktas paslaugas Augimas

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019 2018 2019

Šilumos tiekimo paslaugos 491         508         327         4%            (14%)        

Šild. ir karšto vandens sistemų priežiūra 125         150         90           20%          (20%)        

Daugiabučių administravimas 23           29           21           24%          (5%)          

Renovacijos programos administravimas 35           38           22           8%            (24%)        

Finansinė veikla 3             3             2              -                -               

Koncesijos pajamos 130         128         95           (1%)          (1%)          

Savivaldybė įsakymais priskirti darbai 223         172         198         (23%)        53%          

Kitos paslaugos 27           42           13           57%          (60%)        

Viso 1,057      1,070      767         1%            (4%)           

Iš jų pajamos iš Trakų rajono savivaldybės: 

Suteiktų paslaugų pajamos 104         46           46           (56%)        33%          

Šilumos tiekimo pajamos 29           11           11           (62%)        33%          

Šild. ir karšto vand. sistemų priežiūra 0             0             0             44%          33%          

Kitos pajamos iš savivaldybės 3             122         0             3,752%     (100%)      

Viso 136         179         57           32%          (58%)         

Šaltinis: didžiosios knygos įrašai, vadovybės pateikta informacija

Pastaba: 2019 metų pajamų augimas skaičiuo jamas su visų metų pajamomis 

(9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12)



Įmonių veiklos efektyvumo didinimo galimybių analizės ataskaita 48

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Sąnaudos

Įmonių informacija | Šilumos tinklai

UAB "Trakų šilumos tinklai" | Sąnaudos Sąnaudų augimas

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019 2018 2019

Darbo užmokestis 264               249               199               (6%)              6%               

Kuras šildymui 207               259               175               25%             (10%)            

Nusidėvėjimas ir amortizacija 205               146               106               (29%)            (3%)              

Medžiagos ir atsarginės dalys 115               115               77                 0%               (11%)            

Transporto išlaidos 48                 40                 42                 (17%)            41%             

Remonto ir eksploatacijos sąnaudos 39                 27                 34                 (30%)            68%             

Energija ir vanduo 16                 15                 11                 (7%)              (6%)              

Viso savikaina 895               852               643               (5%)              1%               

Darbo užmokestis 178               165               104               (7%)              (16%)            

Komunikacijos ir kitos biuro išlaidos 28                 32                 22                 15%             (10%)            

Profesinės paslaugos 8                   11                 9                   35%             5%               

Draudimo sąnaudos 2                   3                   3                   60%             4%               

Mokesčių sąnaudos 24                 3                   3                   (86%)            13%             

Atidėjiniai abejotinoms skoloms 6                   3                   3                   (39%)            0%               

Nusidėvėjimas ir amortizacija 1                   1                   0                   10%             (70%)            

Kitos veiklos sąnaudos 17                 7                   3                   (58%)            (43%)            

Viso veiklos sąnaudos 264               226               145               (14%)            (14%)            

Viso savikaina ir veiklos sąnaudos 1,158            1,078            789               (7%)              (2%)              

% dalis visų sąnaudų:

Darbo užmokestis 23%             23%             25%             

Kuras šildymui 18%             24%             22%             

Nusidėvėjimas ir amortizacija 18%             14%             13%             

Medžiagos ir atsarginės dalys 10%             11%             10%             

Kita 9%               8%               11%             

Viso savikaina 77%             79%             82%             

Darbo užmokestis 15%             15%             13%             

Kita 7%               6%               5%               

Viso veiklos sąnaudos 23%             21%             18%             

Viso savikaina ir veiklos sąnaudos 100%          100%          100%          

Šaltinis: didžiosios knygos įrašai, vadovybės pateikta informacija

Pastaba: 2019 metų sąnaudų augimas skaičiuojamas su visų metų sąnaudoms

(9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12)
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Darbo užmokesčio sąnaudos

Įmonių informacija | Šilumos tinklai

UAB "Trakų šilumos tinklai" | DU sąnaudos (priskaitymai) pagal darbuotojus

Pavadinimas pagal DU žiniaraštį Darbuotojų skaičius, vnt Sąnaudos, tūkst. EUR Vid. sąn. per mėn. tūkst. EUR Laiko priskyrimas veikloms (%)

2017 2018 9m2019 2017 2018 9m2019 2017 2018 9m2019

Direktorius 1             1             1             28           27           21           2.3          2.3          2.3          

Vyr. Finansininkė 1             1             1             21           20           19           1.8          1.7          2.1          

Darbų vadovas / Direktoriaus pavaduotojas 1             1             1             20           20           19           1.7          1.7          2.1          

Apskaitininkė 1             1             1             18           18           17           1.5          1.5          1.9          

Inžinierius energetikas 1             1             1             16           14           13           1.3          1.2          1.4          

Vyresnysis katilinės operatorius 1             1             1             16           16           12           1.3          1.4          1.3          

Suvirintojas elektra ir dujomis 1             1             1             16           15           12           1.3          1.2          1.3          

Šaltkalvis remontininkas  -             1             2              -             14           22            -             1.2          1.2          

Renovacijos programos administratorius 2             3             2             25           43           21           1.1          1.2          1.2          

Vyr. Santechnikas  -              -             1              -              -             10            -              -             1.2          

Statinių priežiūros meistras 1             1             1             13           13           10           1.1          1.1          1.1          

Suvirintojas elektra ir dujomis, dujinių sistemų aptarnavimo šaltkalvis1             1             1             14           15           10           1.2          1.3          1.1          

Šaltkalvis Santechnikas 1             3             2             10           31           18           0.8          0.9          1.0          

KMP elektrošaltkalvis 2             3             2             18           23           18           0.7          0.6          1.0          

Meistras 1             1             1             14           14           8             1.2          1.1          0.9          

Sezoninis kūrikas, apdailininkas 1             1             1             11           10           8             0.9          0.9          0.9          

Elektrikas  1             1             1             9             9             7             0.7          0.8          0.8          

Kontrolierė 1             1             1             8             8             7             0.7          0.7          0.8          

Katilinės operatorius 3             3             3             26           26           20           0.7          0.7          0.7          

Administratorė 1             1             1             6             8             6             0.5          0.6          0.7          

Elektrikas Santechnikas 1             1             1             9             9             6             0.7          0.7          0.7          

Buhalterė  -              -             1              -              -             5              -              -             0.6          

Ekonomistė 1             1             1             7             7             5             0.6          0.6          0.6          

Valytoja 1             1             1             4             4             3             0.3          0.3          0.3          

Apdailininkas 8             4             3             35           18           8             0.4          0.4          0.3          

Sezoninis kūrikas 18           18           12           37           30           14           0.2          0.1          0.1          

Pagalbinis darbininkas  -             1             2              -             1             2              -             0.0          0.1          

Katilų priežiūros meistras  -              -             1              -              -             1              -              -             0.1          

Šaltkalvis – remontininkas 1              -              -             14            -              -             1.1           -              -             

Šaltkalvis – santechnikas 2              -              -             23            -              -             1.0           -              -             

Viso/vidurkis 54           53           48           418         415         324         0.8          0.8          0.9          

Pokytis n/a          (1)            (5)            n/a          (1%)        4%         n/a          (4%)        15%       

Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija

Pastaba (1): 2019 metų sąnaudų augimas skaičiuo jamas su visų metų sąnaudomis (9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12).

(2): Į 2017 m. sąnaudas neįtraukta atostoginių kaupiniai, kurie siekė €25 tūkst. 

(3): 2019 m. DU sąnaudos apima savivaldybės kompensaciją padengti daugiaubučių administratorių DU. 
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Organizacinė struktūra

Įmonių informacija | Šilumos tinklai

Vyr. finansininkė

Direktorius

Statinių priežiūros 
meistras

Elektrikai ApdailininkaiSantechnikai

Katilinės operatoriai Vyr. santechnikas
Sezoniniai 
operatoriai

Ekonomistė Darbų vadovas
Inžinierius –
energetikas

Valytoja

Buhalterė Administratorė
Renovacijų 
programos 
administratoriai

Kontrolierė

Apskaitininkė

Pareigybę planuojama panaikinti.

Planuojama mažinti santechnikų 

skaičių.

2019 mėn. rugsėjo mėnesio pabaigoje jau buvo atsisakyta meistro bei 

pagalbinio darbininko etatų. Viso 36 etatai
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Rezultatai pagal veiklas

Įmonių informacija | Šilumos tinklai

UAB "Trakų šilumos tinklai" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 2017m.

Tūkst. 

EUR

Šilumos 

tiekimo 

paslaugos

Šild. ir 

karšto 

vandens 

Daugiabučių 

admin.

Renovacijos 

programos 

admin.

Savivaldybė

s įsak. 

priskirti 

Koncesijos 

pajamos

Kitos 

paslaugos
Viso

Pajamos 491                   125                   23                     35                     223                   130                   30                     1,057         

Savikaina (450)                 (259)                 (42)                    (5)                      (81)                     -                       (57)                    (895)           

Bendrasis pelnas 41                     (135)                 (18)                    30                     142                   130                   (28)                    162            

Veiklos sąnaudos (114)                 (60)                    (10)                    (52)                    (15)                     -                       (35)                    (286)           

Veiklos pelnas (nuostoliai) (73)                    (195)                 (28)                    (22)                    127                   130                   (63)                    (124)           

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos, didžioji knygą, vadovybės pateikti detalizavimai

UAB "Trakų šilumos tinklai" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 2018m.

Tūkst. 

EUR

Šilumos 

tiekimo 

paslaugos

Šild. ir 

karšto 

vandens 

Daugiabučių 

admin.

Renovacijos 

programos 

admin.

Savivaldybė

s įsak. 

priskirti 

Koncesijos 

pajamos

Kitos 

paslaugos
Viso

Pajamos 508                   150                   29                     38                     172                   128                   45                     1,070         

Savikaina (457)                 (241)                 (38)                    (5)                      (69)                     -                       (42)                    (852)           

Bendrasis pelnas 52                     (91)                    (9)                      33                     103                   128                   2                       218            

Veiklos sąnaudos (98)                    (53)                    (8)                      (43)                    (13)                     -                       (40)                    (255)           

Veiklos pelnas (nuostoliai) (46)                    (144)                 (17)                    (10)                    90                     128                   (38)                    (37)             

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos, didžioji knygą, vadovybės pateikti detalizavimai

UAB "Trakų šilumos tinklai" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 2019m. 9 mėn

Tūkst. 

EUR

Šilumos 

tiekimo 

paslaugos

Šild. ir 

karšto 

vandens 

Daugiabučių 

admin.

Renovacijos 

programos 

admini.

Savivaldybė

s įsak. 

priskirti 

Koncesijos 

pajamos

Kitos 

paslaugos
Viso

Pajamos 327                   90                     21                     22                     198                   95                     15                     767            

Savikaina (326)                 (197)                 (33)                    (3)                      (54)                     -                       (31)                    (643)           

Bendrasis pelnas 1                       (107)                 (12)                    18                     143                   95                     (16)                    123            

Veiklos sąnaudos (63)                    (35)                    (5)                      (27)                    (8)                       -                       (16)                    (154)           

Veiklos pelnas (nuostoliai) (62)                    (141)                 (17)                    (9)                      135                   95                     (31)                    (31)             

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos, didžioji knygą, vadovybės pateikti detalizavimai
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Balansas

Įmonių informacija | Šilumos tinklai

UAB "Trakų šilumos tinklai" | Balansas

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019

Ilgalaikis materialus turtas 1,120      885         695         

Ilgalaikis f inansinis turtas 1,043      1,076      1,099      

Ilgalaikis turtas iš viso 2,163      1,961      1,794      

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 115         134         135         

Gautinos sumos 156         155         224         

Grynieji pinigai 0             0             1             

Trumpalaikis turtas iš viso 271         289         360         

Turtas iš viso 2,434      2,250      2,154      

Akcinis kapitalas ir rezervai 1,417      1,463      1,437      

Sukauptas pelnas (nuostoliai) (400)        (461)        (500)        

Nuosavas kapitalas iš viso 1,017      1,002      937         

Dotacijos ir subsidijos 317         232         168         

Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 326         60           60           

Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai 113         360         339         

Gauti avansai 398         364         340         

Skolos tiekėjams 210         175         245         

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 53           57           65           

Įsipareigojimai iš viso 1,100      1,016      1,049      

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 2,434      2,250      2,154      

Grynasis apyvartinis kapitalas (390)        (307)        (291)        

Bendrasis likvidumo rodiklis 35%       30%       36%       

Ilgalaikio materialaus turto % dalis nuo viso turto 46%       39%       32%       

Grynoji skola (perteklinis turtas) 439         420         398         

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Įmonės ilgalaikio turto detalizavimas

Įmonių informacija | Šilumos tinklai

 Įmonės ilgalaikio turto sąrašas (2019.09.30)

Turto vienetas
Įsigijimo 

vertė 
Nusidevėjimas

Likutinė 

vertė

Šiluminiai tinklai 1,993       1,879                   114         

Katilinės 889          741                      148         

Pastatai 431          314                      117         

Šilumos punktai 412          412                      0             

Technika 352          303                      49           

Perkainojimas 297          297                       -            

Lentvario šiluminiai tinklai 160          141                      19           

Karšto vandens tinklai 159          159                      0             

Katilai 130          90                        40           

Šiluminiai tinklai (Aukštadvaris) 124          109                      15           

Kuro sandelis,S.Trakų kat. 112          31                        82           

Darbo inventorius 101          87                        15           

Administracinis pastatas (Maironio g.) 98            45                        54           

Darbo įrankiai 72            61                        11           

Automobiliai 65            52                        12           

Remontas 30            12                        18           

Nematerialus turtas 5              5                           -            

Viso 5,431       4,738                   693         

Bendras turto nusidėvėjimo lygis 87%       

Šaltinis: vadovybės pateikta informacija
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Pelno (nuostolių) ataskaita

Įmonių informacija | Trakų autobusai

UAB "Trakų autobusai" | Pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019

Pajamos 667            704            534            

Savikaina (644)          (582)           (457)           

Bendrasis pelnas 23              122            77              

Veiklos sąnaudos (161)          (211)           (151)           

Veiklos pelnas (nuostoliai) (138)          (89)             (74)             

Kita veikla 59              68              65              

Finansinė veikla (3)               (5)               (9)               

Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (82)             (26)             (17)             

Pelno mokestis  -                 -                  -                 

Grynasis pelnas (nuostoliai) (82)             (26)             (17)             

Gauta išlaidų kompensacija iš savivaldybės 60              180            172            

Viso sąnaudos prieš gautą kompensaciją (868)          (978)           (789)           

Maršrutų kilometražas (tūkst. km) 882            887            739            

Viso sąnaudos vienam km (€/km) (1)               (1)               (1)               

Pajamų augimas n/a            5%            1%            

Bendrojo pelno marža 3%            17%          14%          

Veiklos pelno marža (21%)        (13%)         (14%)         

Grynojo pelno marža (12%)        (4%)           (3%)           

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

Pastaba: 2019 metų pajamų augimas skaičiuojamas su visų metų pajamomis 

(9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12), o kiti rodikliai 9 mėnesiams.
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Pajamos

Įmonių informacija | Trakų autobusai

UAB "Trakų autobusai" | Pajamos pagal suteiktas paslaugas Augimas

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019 2018 2019

Keleivių vežimas 311                337             283            8%            12%          

Lengvatinių keleivių vežimas 46                  52               32              13%          (17%)        

Moksleivių vežimas 285                286             200            0%            (7%)          

Autobusų nuoma 26                  29               19              13%          (13%)        

Pagrindinės veiklos pajamos 667                704             534            5%            1%            

Patalpų ir lauko ploto nuoma 34                  35               28              3%            6%            

WC paslaugos 16                  17               13              5%            8%            

Stoties naudojimo mokestis 20                  28               20              39%          (5%)          

Kitos pajamos 6                    27               12              320%        (39%)        

Kitos veiklos pajamos 77                  107             74              39%          (8%)          

Viso 744                811             608            9%            (0%)          

Šaltinis: 

Pastaba: 2019 metų pajamų augimas skaičiuo jamas su visų metų pajamomis 

(9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12).
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Sąnaudos

Įmonių informacija | Trakų autobusai

UAB "Trakų autobusai" | Sąnaudos Augimas

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019 2018 2019

Darbo užmokestis + Sodra 388       431       351       11%     9%       

Degalai, tepalai 159       176       144       11%     9%       

Remonto sąnaudos 61         61         39         0%       (15%)    

Draudimas 10         15         17         49%     53%     

Nusidėvėjimas 51         34         44         (32%)    73%     

36         45         34         25%     0%       

Viso savikaina 704       762       630       8%       10%     

Darbo užmokestis + Sodra 116       151       117       31%     3%       

Remonto sąnaudos 3           3           2           4%       (22%)    

Degalai, tepalai 4           6           4           28%     (3%)      

Nusidėvėjimas 4           6           6           61%     38%     

34         45         22         30%     (35%)    

Viso veiklos sąnaudos 161       211       151       31%     (5%)      

Viso savikaina ir veiklos sąnaudos 865       973       780       12%     7%       

% dalis visų sąnaudų:

Darbo užmokestis + Sodra 45%     44%     45%     

Degalai, tepalai 18%     18%     18%     

Remonto sąnaudos 7%       6%       5%       

Kita 11%     10%     12%     

Viso savikaina 81%      78%      81%      

Darbo užmokestis + Sodra 13%     16%     15%     

Kita 5%       6%       4%       

Viso veiklos sąnaudos 19%      22%      19%      

Viso savikaina ir veiklos sąnaudos 100%    100%    100%    

Gauta nuostolių  kompensavimui (60)        (180)      (172)      

805       793       608       

Šaltinis: didžiosios knygos įrašai, vadovybės pateikta informacija

Pastaba: 2019 metų sąnaudų augimas skaičiuo jamas su visų metų sąnaudomis 

(9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12).

Kitos sąnaudos (keleivių kontrolės, komandiruočių, 

ryšių, šildymo, elektros ir kt.)

Viso savikaina ir veiklos sąnaudos po nuostolių 

kompensavimo

Kitos sąnaudos (tech.apžiūra,kasos aparatų 

aptarn.,banko pasl., įvažiavimų ir kt.)
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Darbo užmokesčio sąnaudos

Įmonių informacija | Trakų autobusai

UAB "Trakų autobusai" | DU sąnaudos (priskaitymai) pagal etatus

Darbuotojų skaičius, vnt Sąnaudos, tūkst. EUR Vid. sąn. et. per mėn. tūkst. EUR

2017 2018 9m2019 2017 2018 9m2019 2017 2018 9m2019

Santechnikas - suvirintojas 1                   -                   -                  5                   -                   -                  0.4                -                   -                  

Vairuotojas-konduktorius 24                25                22                256              291              236              0.9               1.0               1.2               

Vyr. inžinierius 1                  1                  1                  16                20                14                1.3               1.6               1.6               

Buhalterė-apskaitininkė 1                  1                  1                  10                12                9                  0.8               1.0               1.0               

Vyr. buhalterė 1                  1                  1                  22                23                18                1.8               2.0               1.9               

Personalo inspektorė 1                  1                  1                  11                12                9                  0.9               1.0               1.0               

Dispečerė 2                  2                  2                  15                16                13                0.6               0.7               0.7               

Direktoriaus pavaduotojas 1                  1                  1                  23                24                19                1.9               2.0               2.1               

Šaltkalvis 1                  1                  1                  7                  6                  5                  0.6               0.5               0.6               

Dirbtuvių viršininkas 1                  1                  1                  15                17                13                1.3               1.4               1.5               

Autošaltkalvis 1                  1                  1                  9                  8                  7                  0.8               0.7               0.8               

Šaltkalvis-vairuotojas 1                   -                   -                  5                   -                   -                  0.4                -                   -                  

Šaltkalvis-autoelektrikas 1                  1                  1                  6                  7                  6                  0.5               0.6               0.7               

Bendr. slaugytoja 2                  2                  2                  7                  8                  6                  0.3               0.3               0.4               

Direktorius 1                  1                  1                  25                27                19                2.1               2.2               2.2               

Buhalterė 1                  1                  1                  13                13                10                1.0               1.1               1.1               

Budintis mechanikas 4                  4                  4                  27                29                23                0.6               0.6               0.6               

Pag. darbininkė 4                  4                  3                  14                14                11                0.3               0.3               0.4               

Elektrikas-inžinierius 1                  1                  1                  4                  4                  3                  0.3               0.3               0.3               

Dispečeris 1                  1                  1                  9                  8                  7                  0.7               0.7               0.8               

Suvirintojas-autošaltkalvis 1                   -                   -                  3                   -                   -                  0.3                -                   -                  

Pag. darbininkas 1                  1                  1                  2                  6                  2                  0.2               0.5               0.2               

Autošaltkalvis-vairuotojas 1                  1                   -                  2                  5                   -                  0.2               0.4                -                  

Direktoriaus pavad. komercijai  -                  1                  1                   -                  22                18                 -                  1.8               2.0               

Autošaltkalvis-suvirintojas  -                  1                  1                   -                  6                  8                   -                  0.5               0.9               

Viso/vidurkis 54                54                49                506              579              458              0.7               0.8               0.9               

Pokytis n/a                -                  (5)                 n/a              15%            6%              n/a              17%            4%              

Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija

Pastaba: 2019 metų sąnaudų augimas skaičiuojamas su visų metų sąnaudomis (9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12).

Pavadinimas pagal DU 

žiniaraštį
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Organizacinė struktūra

Įmonių informacija | Trakų autobusai

Direktoriaus 
pavaduotojas

Direktorius

Vairuotojai -
konduktoriai

Dirbtuvių 
darbininkai

Buhalterija

Eismo dispečeriai

Pagalbiniai 
darbininkai

Medicininė tarnyba

Dirbtuvių 
viršininkas

Vyr. buhalteris

Vyriausiasis 
inžinierius 

Direktoriaus 
pavaduotojas 
komercijai

Personalo 
inspektorė

Budintys 
mechanikai

Valdyba

Viso 45 etatai

Pareigybę planuojama panaikinti.Pareigybę planuojama panaikinti.

Pareigybė panaikinta.

Planuojama mažinti etatų skaičių.

Pareigybę planuojama panaikinti.
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Rezultatai pagal veiklas

Įmonių informacija | Trakų autobusai

Tūkst. EUR
Keleivių 

vežimas

Autobusų 

nuoma

Kita 

veikla
Viso

Pajamos 675         29            107         811         

Nuostolių kompensavimas 180          -               -             180         

Savikaina (714)        (25)           (24)          (762)        

Bendrasis pelnas 141         4              83           229         

Veiklos sąnaudos (179)        (7)             (24)          (211)        

Veiklos pelnas (nuostoliai) (38)          (4)             59           18           

Kitos veiklos sąnaudos  -              -              (39)          (39)          

Financsinės-investicinės veiklos  -              -              (5)            (5)            

Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (38)          (4)             15           (26)          

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

UAB "Trakų autobusai" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 

2018

Tūkst. EUR
Keleivių 

vežimas

Autobusų 

nuoma

Kita 

veikla
Viso

Pajamos 642         26            77           744         

Nuostolių kompensavimas 60            -               -             60           

Savikaina (660)        (22)           (21)          (704)        

Bendrasis pelnas 42           3              55           100         

Veiklos sąnaudos (137)        (6)             (19)          (161)        

Veiklos pelnas (nuostoliai) (95)          (3)             37           (61)          

Kitos veiklos sąnaudos  -              -              (18)          (18)          

Financsinės-investicinės veiklos  -              -              (3)            (3)            

Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (95)          (3)             16           (82)          

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

UAB "Trakų autobusai" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 

2017

Tūkst. EUR
Keleivių 

vežimas

Autobusų 

nuoma

Kita 

veikla
Viso

Pajamos 515         19            74           608         

Nuostolių kompensavimas 172          -               -             172         

Savikaina (590)        (20)           (19)          (630)        

Bendrasis pelnas 98           (2)             54           151         

Veiklos sąnaudos (128)        (5)             (17)          (151)        

Veiklos pelnas (nuostoliai) (30)          (7)             37           0             

Kitos veiklos sąnaudos  -              -              (8)            (8)            

Financsinės-investicinės veiklos  -              -              (9)            (9)            

Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (30)          (7)             20           (17)          

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

UAB "Trakų autobusai" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 

2019 m. 9 mėn
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Balansas

Įmonių informacija | Trakų autobusai

UAB "Trakų autobusai" | Balansas

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019

Ilgalaikis materialus turtas 304            469            1,041         

Kitas ilgalaikis turtas 14              14              14              

Ilgalaikis turtas iš viso 318            483            1,055         

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 11              9                 7                 

Gautinos sumos 50              49              54              

Kitas trumpalaikis turtas 2                9                 21              

Grynieji pinigai 16              17              13              

Trumpalaikis turtas iš viso 79              84              94              

TURTAS IŠ VISO 397            569            1,148         

Akcinis kapitalas ir rezervai 647            647            251            

Sukauptas pelnas (nuostoliai) (549)          (575)           (18)             

Nuosavas kapitalas iš viso 98              72              234            

Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 167            281            683            

Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai 21              54              14              

Skolos tiekėjams 48              78              130            

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 63              84              86              

Įsipareigojimai iš viso 299            498            914            

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 397            569            1,148         

Grynasis apyvartinis kapitalas (49)             (95)             (135)           

Bendrasis likvidumo rodiklis 60%          39%          41%          

Ilgalaikio materialaus turto % dalis nuo viso turto 77%          82%          91%          

Grynoji skola 172            318            684            

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Įmonės ilgalaikio turto detalizavimas

Įmonių informacija | Trakų autobusai

Įmonės ilgalaikio turto sąrašas (2019.10.31)

Turto vienetas
Įsigijimo 

vertė 

Nusidė-

vėjimas

Likutinė 

vertė

Transportas 956         247         709         

Pastatai ir statiniai 352         151         201         

Žemės sklypas Vytauto g. 88 90            -             90           

Administracinis pastatas 85           55           30           

Kita įranga 53           43           10           

Remonto dirbtuves (angaras) 40           40           0             

Kiti pastatai 38           28           10           

Mašinos ir įranga 26           26           0             

Kitas materialus turtas 15           13           2             

Programinė įranga 5             5             0             

Viso 1,660      608         1,051      

Bendras turto nusidėvėjimo lygis 37%       

Šaltinis: vadovybės pateikta informacija
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Įmonių informacija | Trakų autobusai
Įmonės turimi autobusai pagal autobuso tipą

UAB "Trakų autobusai" turimų autobusų kategorija

Nr. Modelis
Autobusų 

skaičius
Tipas

1 VAN HOOL T915 ATLON 2               M3

2 RENAULT-MASTER      9               M2

3 MERCEDES BENZ 416 1               M2

4 ISUZU TURQUOISE 2               M3

5 ISUZU NOVOCITI LIFE 2               M3

6 SETRA S-215 HR         4               M3

7 SETRA S 215 UL 3               M3

8 SETRA S 215 NR 2               M3

9 MERCEDES-BENZ 0405  2               M3

10 EVOBUS 0405  1               M3

11 SETRA S 315 UL 3               M3

12 SETRA S 315 H 1               M3

13 SETRA S-215 SL         1               M3

14 CITROEN BERLINGO 1               M2

15 MAZ  5551                  1               M3

16 RENAULT KANGOO 1               M2

36             

M3 24             66.7%         

M2 12             33.3%         

Šaltinis: įmonių tinklapiai, vadovybės pateikta informacija

Atnaujintas puslapis
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Vežėjų parinkimo konkursų 1 km kaina (Eur)

# Savivaldybė Metai
Kaina*, €/km 

su PVM

Kaina* €/km 

be PVM

Autobuso 

tipas
Vežėjas

1 Visagino raj. sav. 2019 0.98                 0.81                 M3 UAB Meteorit turas

2 Radviliškių  raj. sav. 2019 0.61                 0.56                 M3 ŽŪB Vainiūnų Agroservisas

3 Palangos sav. 2019 0.83                 0.76                 M2 arba M3 UAB Vlasava

4 Alytaus raj. sav. 2019 0.52                 0.48                 M2 UAB Busotas

5 Panevežio raj. sav. 2018 0.75                 0.69                 n.d. UAB Ridvija

6 Panevežio raj. sav. 2018 1.00                 0.92                 n.d. UAB Ridvija

7 Alytaus raj. sav. 2018 0.46                 0.42                 M2 UAB Busotas

8 Alytaus m. sav. 2018 0.74                 0.68                 M2 UAB Kautra

9 Alytaus m. sav. 2018 0.99                 0.91                 M3 UAB Kautra

10 Panevežio raj. sav. 2018 0.87                 0.80                 n.d. UAB Autovelda

11 Panevežio raj. sav. 2018 0.75                 0.69                 M2 UAB Ridvija

12 Panevežio raj. sav. 2018 1.00                 0.92                 M3 UAB Ridvija

13 Panevežio raj. sav. 2018 0.85                 0.78                 M3 UAB Transporto centras

14 Panevežio raj. sav. 2018 0.69                 0.63                 M2 UAB Transporto centras

15 Visagino raj. sav. 2018 1.11                 0.92                 M3 UAB Transporto centras

16 Švenčionių raj.sav. 2018 1.33                 1.10                 M3 ir/ar M2 UAB Transporto centras

17 Klaipėdos m. ir raj. sav. 2017 0.81                 0.75                 M2 arba M3 UAB Kautra

18 Vilkaviškių raj. sav. 2017 0.85                 0.78                 M3 ir/ar M2 UAB Kautra

19 Anykščių raj. sav. 2017 0.75                 0.62                 n.d. UAB Transporto centras

20 Šiaulių raj. sav. 2017 0.64                 0.59                 n.d. UAB Vlasava 

Privačių vežėjų vidurkis 0.83                 0.74                 

1  Klaipėdos m. ir raj. sav. 2019 0.72                 0.66                 n.d. Klaipėdos AP

2  Ignalinos  raj.sav. 2019 0.55                 0.50                 n.d. Ignalinos AP

3  Mažeikių raj.sav. 2019 0.76                 0.70                 n.d. Mažeikių AP

4  Panevežio raj. sav. 2018 1.08                 0.99                 n.d. Panevėžio AP

5  Mažeikių raj.sav. 2018 1.17                 0.97                 n.d. Mažeikių AP

6  Klaipėdos m. ir raj. sav. 2017 0.63                 0.58                 M3 Klaipėdos AP

7  Klaipėdos m. ir raj. sav. 2017 0.70                 0.64                 M3 Klaipėdos AP

8  Klaipėdos m. ir raj. sav. 2017 1.09                 1.00                 n.d. Klaipėdos AP

9  Tauragės  raj. sav. 2017 0.63                 0.52                 M3 Tauragės AP

Autobusų parkų vidurkis 0.81                 0.73                 

Vidutinė visų vežėjų kaina 0.82                 0.74                 

Šaltinis: Viešųjų konkursų informacija, TA vadovybės pateikta informacija, Delo itte skaičiavimai

Vidutinės konkursų kainos skaičiavimai pagal autobuso tipą

Kaina* 

€/km su 

PVM

Svertas

Svertinis 

vidurkis 

(€/km)

M3 vidurkis 0.83        66.70% 0.56        

M2 vidurkis 0.63        33.30% 0.21        

Svertinis vidurkis (€/km) 0.77        

Šaltinis: Viešųjų pirkimų informacija, Deloitte skaičiavimai

Įmonių informacija | Trakų autobusai
Autobusų parkų 1 km įkainiai

Apskaičiuota darant prielaidą, kad perkamų paslaugų pajėgumai būtų tokie 

patys, kaip ir esamo TA autobusų parko, t.y., kad 66.7% autobuso parko sudaro 

M3 tipo autobusai, o 33.3% - M2 tipo autobusais (žr. 62 psl.). 

Atkreiptinas dėmesys, kad privatūs vežėjai, naudojantys mažesnius autobusus 

(M2) gali taikyti žemesniu įkainius. Konservatyvumo tikslais, vidutinė kaina 

nebuvo koreguota atsižvelgiant į autobuso tipą. 

Tikėtina, kad kitų savivaldybių autobusų parkai TA konkurse nedalyvautų, todėl 

potencialių sutaupymų skaičiavimuose naudojome tik privačių vežėjų siūlomi 

įkainiai. 

Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad Trakų rajono savivaldybės administracija
skelbė konkursą dėl 4 maršrutų, kurių bendra rida 2018 m. duomenimis buvo
133.2 tūkst. Be UAB „Trakų Autobusai“ konkurse dalyvavo ir privatus vežėjas
UAB „Transervis“, kurio siūlyta kaina už 1 km siekė €1.2. Šis konkursas į analizę
nebuvo įtrauktas dėl šių priežasčių:

• 4 maršrutai sudarė tik 15.0% viso autobusų parko pajėgumo;

• Konkursas neįvyko. UAB „Transervis“ kreipėsi į teismą dėl nepagrįstai
mažos UAB „Trakų autobusai“ kainos, ko pasekoje sutartis buvo
pripažinta negaliojančia;

• Atsižvelgus į šio privataus vežėjo siūlomus 1 km. Įkainius, vidutinė
vieno kilometro kaina būtų €0.01 didesnė – vidurkis siektų €0.84

Atnaujintas puslapis
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Pelno (nuostolių) ataskaita

Įmonių informacija | Trakų vandenys

UAB "Trakų vandenys" | Pelno (nuostolių) ataskaita

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019

Pajamos 1,810      1,918      1,355      

Savikaina (1,477)     (1,600)     (1,215)     

Bendrasis pelnas 332         318         140         

Veiklos sąnaudos (395)        (454)        (385)        

Veiklos pelnas (nuostoliai) (62)          (136)        (246)        

Kita veikla 23           24           82           

Finansinė veikla (7)            (4)            (1)            

Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (46)          (115)        (165)        

Pelno mokestis  -              -              -             

Grynasis pelnas (nuostoliai) (46)          (115)        (165)        

Pajamų augimas n/a         6.0%      (5.8%)     

Bendrojo pelno marža 18.4%    16.6%    10.3%    

Veiklos pelno marža (3.4%)     (7.1%)     (18.1%)   

Grynojo pelno marža (2.6%)     (6.0%)     (12.2%)   

Šaltinis: Įmonės didžio ji knyga

Pastaba: 2019 metų pajamų augimas skaičiuo jamas su visų metų pajamomis 

(9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12), o  kiti rodikliai 9 mėnesiams.
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Pajamos

Įmonių informacija | Trakų vandenys

UAB "Trakų vandenys" | Pajamos pagal suteiktas paslaugas Augimas

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019 2018 2019

Vandens tiekimas 414            431            336            4%            4%            

Nuotekų tvarkymas 884            911            590            3%            (14%)         

Atskaitomųjų piretaisų priežiūrėa ir vartotojų aptarnavimas 208            209            175            1%            12%          

Kitos nereguliuojamos veiklos 328            391            335            19%          14%          

Aptarnavimo ir sistemų priežiūros pajamos 51              57              45              13%          4%            

Tualeto paslaugos 18              20              21              12%          40%          

Statybos ir kitų darbų pajamos 235            289            188            23%          (13%)         

Kitos pajamos 24              24              82              (0%)           348%        

Viso 1,834         1,942         1,436         6%            (1%)           

Šaltinis: didžiosios knygos įrašai, vadovybės pateikta informacija

Pastaba: 2019 metų pajamų augimas skaičiuojamas su visų metų pajamomis 

(9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12).
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Sąnaudos

Įmonių informacija | Trakų vandenys

UAB "Trakų vandenys" | Sąnaudos Augimas

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019 2018 2019

Darbo užmokestis 758        802        655         6%            9%            

Nusidevėjimas ir amortizacija 204        194        145         (5%)           (1%)           

Elektros ir šildymo sąnaudos 30          33          22           9%            (12%)         

Elektros sąnaudos 154        178        137         15%          2%            

Medžiagos 93          95          64           2%            (11%)         

Kuras 84          101        74           20%          (2%)           

Automobilių remontas ir nuoma 61          78          49           28%          (16%)         

Skaitiklių sąnaudos 21          11          6             (50%)         (30%)         

Darbų pagal aktus sąnaudos 19          41          31           115%        1%            

Laboratorijos ir kitų paslaugų sąnaudos 16          21          13           30%          (20%)         

Inventorius 13          9             4             (26%)         (41%)         

Patalpų ir IT sistemų eksploatacija 6             8             8             41%          18%          

Kita 17          28          9             64%          (58%)         

Viso savikaina 1,477     1,600     1,215      8%            1%            

Darbo užmokestis 253        274        206         8%            0%            

Veiklos mokesčių sąnaudos 82          86          76           4%            17%          

Komunikacijos ir kitos biuro išlaidos 27          37          17           39%          (37%)         

Administracinės sąnaudos 23          35          11           54%          (57%)         

Teisinės sąnaudos 17          17          13           3%            (3%)           

Abejotinos skolos (14)         (11)         39           (20%)         (574%)       

Nusidevėjimas ir amortizacija 3             6             9             89%          122%        

Kita 4             10          14           180%        88%          

Viso veiklos sąnaudos 395        454        385         15%          13%          

Viso savikaina ir veiklos sąnaudos 1,872     2,054     1,600      10%          4%            

% dalis visų sąnaudų:

Darbo užmokestis 40%      39%      41%       

Nusidevėjimas ir amortizacija 11%      9%        9%         

Elektros sąnaudos 8%        9%        9%         

Kita 19%      21%      17%       

Viso savikaina 79%      78%      76%       

Darbo užmokestis 14%      13%      13%       

Kita 8%        9%        11%       

Viso veiklos sąnaudos 21%      22%      24%       

Viso savikaina ir veiklos sąnaudos 100%    100%    100%    

Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija

Pastaba: 2019 metų sąnaudų augimas skaičiuojamas su visų metų sąnaudomis (9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12)
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Esama Įmonės struktūra ir DU kaštai

Įmonių informacija | Trakų vandenys

UAB Trakų vandenys | Darbuotojai

Pareigybė
Etatų skaičius 

(dabartinė struktūra)

Darbuotojų skaičius 

2019.09.30

Sąnaudos tūkst. 

EUR per 9m2019

Pokyčiai naujoje 

struktūroje
Deloitte grupavimas

Direktorius 1.0                                  1.0                               21.0                       Vadovaujantis personalas ir administracija

Direktoriaus paaduotojas gamybai 1.0                                  1.0                               15.9                       Mažinama 1 etatu Vadovaujantis personalas ir administracija

Trakų skyriaus viršininkas 1.0                                   -                                 9.6                         Mažinama 1 etatu Vadovaujantis personalas ir administracija

Lentvario skyriaus viršininkas 1.0                                  1.0                               14.3                       Mažinama 1 etatu Vadovaujantis personalas ir administracija

Rūdiškių skyriaus viršininkas 1.0                                  1.0                               14.2                       Mažinama 1 etatu Vadovaujantis personalas ir administracija

Abonentų skyriaus viršininkas 1.0                                  1.0                               11.8                       Mažinama 1 etatu Vadovaujantis personalas ir administracija

Varnikų vandenvietės tarnybos viršininkas 1.0                                  1.0                               16.2                       Mažinama 1 etatu Vadovaujantis personalas ir administracija

Vyr.buhalteris 1.0                                  1.0                               16.2                       Vadovaujantis personalas ir administracija

Vyresnioji buhalterė 1.0                                  1.0                               12.9                       Vadovaujantis personalas ir administracija

Ekonimistas 1.0                                  1.0                               8.9                         Vadovaujantis personalas ir administracija

Gamybos padalinio viršininkas 1.0                                  1.0                               14.3                       Mažinama 1 etatu Vadovaujantis personalas ir administracija

Viešųjų pirkimų specialistas 1.0                                  1.0                               18.4                       Vadovaujantis personalas ir administracija

Abonentų skyriaus inspektorė 2.0                                  2.0                               22.7                       Keičiamas pareigybės pavadinimas į specialistėKiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Inžinierius 1.0                                  1.0                               18.2                       Vadovaujantis personalas ir administracija

Nuotekų valyklos meistras 1.0                                   -                                 n.d                         Mažinama 1 etatu Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Inžinierius-energetikas 1.0                                  1.0                               8.9                         Mažinama 1 etatu Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Inžinierius-mechanikas 1.0                                  1.0                               12.3                       Mažinama 1 etatu Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Darbų saugos inžinierius 0.5                                  pareigų jungimas         4.5                         mažinama 0.5 etatu Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Projektų vadovas 1.0                                  1.0                               19.9                       Mažinama 1 etatu Vadovaujantis personalas ir administracija

Sekretorė-personalo inspektorė 1.0                                  1.0                               11.1                       Vadovaujantis personalas ir administracija

Kontrolierius 3.5                                  4.0                               31.2                       0,5 etato didinamas Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Siurblinės mašinistas 6.0                                  5.0                               43.8                       Mažinama 6 etatais Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Dispečeris-operatorius 5.0                                  4.0                               37.8                       Mažinama 1 etatu Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Nuotekų valyklos operatorius 7.0                                  6.0                               43.3                       Mažinama 5 etatais Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Nuotekų valyklos šaltkalvis remonininkas 0.5                                  pareigų jungimas         n.d                         Mažinama 0.5 etato Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Nuotekų valyklos traktorininkas 1.0                                  1.0                               9.5                         Mažinama 1 etatu Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Šaltalvis remontininkas 26.0                                24.0                             208.2                     Mažinama 11 etatų Vairuotojai ir/ar šaltkalviai

Elektromonteris 3.0                                  3.0                               30.3                       Mažinama 1 etatu, keičiamas pareig.pavad. -  elektrikasKiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Vairuotojai 11.0                                10.0                             91.1                       Didininama 2 etatais ir keičiamas pareig.pav.  - vairutojas šaltkalvisVairuotojai ir/ar šaltkalviai

Tekintojas 1.0                                  1.0                               10.3                       Keičiamas pareigybės pav. - tekintojas šaltkalvisKiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Suvirintojas elektra ir dujomis 2.0                                  2.0                               20.3                       Mažinama 1 etatu, keičiam.pareig. -  suvirintojas-šaltkalvisKiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Ekskavatorininkas 2.0                                  2.0                               33.5                       Keičiama pareigyb.pavadinimas -  ekskavat.-šaltkalvisKiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Patalpų ir teritorijos priežiūros darbiinkas 0.5                                  1.0                               2.1                         Keičiamas pareigyb.pavadinimas  - valytojaKiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Valytoja 1.75                                2.0                               10.7                       Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Tualeto administrarė  -                                     2.0                               9.7                         Eksploatuoja sav.perduotą turtą/pagal termin.d.s./Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Iš viso 84.0                                85.0                             853.1                     

Šaltinis: TV vadovybės informacija

Atnaujinta
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Planuojama organizacinė struktūra

Įmonių informacija | Trakų vandenys Atnaujinta

UAB Trakų vandenys | Planuojama nauja organizacinė struktūra

Pareigybė
Etatų 

skaičius
Komentaras Deloitte grupavimas

Direktorius 1.0          Esama Vadovaujantis personalas ir administracija

Vyr.buhalterė 1.0          Esama Vadovaujantis personalas ir administracija

Vyresnioji buhalterė 1.0          Esama Vadovaujantis personalas ir administracija

Ekonomistas 1.0          Esama Vadovaujantis personalas ir administracija

Inžinierius 1.0          Esama Vadovaujantis personalas ir administracija

Pavaduotojas-projektų vadovas 1.0          Nauja Vadovaujantis personalas ir administracija

Viešųjų pirkimų specialistas 1.0          Esama Vadovaujantis personalas ir administracija

Sekretorė-personalo inspektorė 1.0          Esama Vadovaujantis personalas ir administracija

Gamybos ir atstatomųjų darbų tarnybos viršininkas1.0          Nauja Vadovaujantis personalas ir administracija

Vandentiekio tinklų eksploatacijos tarnybos viršininkas1.0          Nauja Vadovaujantis personalas ir administracija

Nuotekų tinklų eksploatacijos tarnybos viršininkas1.0          Nauja Vadovaujantis personalas ir administracija

Ūkio ir transproto tarnybos viršininkas 1.0          Nauja Vadovaujantis personalas ir administracija

Abonentų aptarnavimo ir pardavimų tarnybos viršininkas1.0          Nauja Vadovaujantis personalas ir administracija

Šaltalvis remontininkas 15.0        Esama Vairuotojai ir/ar šaltkalviai

Nuotekų paieškos ir diagnostikos specialistas 2.0          Nauja Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Dispečeris-operatorius 4.0          Esama Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Nuotekų valyklos operatorius 2.0          Esama Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Elektrikas 2.0          Esama Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Vairuotojas šaltkalvis 13.0        Esama Vairuotojai ir/ar šaltkalviai

Ekskavatorininkas šaltkalis 2.0          Esama Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Traktorininkas šaltkalvis 3.0          Nauja Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Tekintojas šaltkalvis 1.0          Esama Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Suvirintojas šaltkalvis 1.0          Esama Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Valytoja 2.3          Esama Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Viešojo tualeto administratorė 2.0          Esama Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Specialistė 2.0          Esama Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Kontrolierius 4.0          Esama Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Šaltkalvis kontrolierius 2.0          Nauja Kiti darbininkai (specialistai, spec.šaltkalviai ir kt. personalas)

Iš viso pagal naują struktūrą 70.3        

Šaltinis: TV vadovybės informacija
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Organizacinė struktūra

Įmonių informacija | Trakų vandenys

Vyr. buhalterė

Direktorius

Darbų saugos 
inžinierius

Nuotekų valyklos 
operatorius

Nuotekų siurblinės 
operatorius

Nuotėkių paieškos 
ir diagnostikos 
specialistas

Šaltkalvis 
remontininkas

Dispečeris -
operatorius

Šaltkalvis 
remontininkas

Nuotekų tinklų 
avarinė brigada

Šaltkalvis 
remontininkas

Gamybos ir 
atstatomųjų darbų 
tarnybos viršininkas

Nuotekų tinklų 
eksploatacijos 
tarnybos viršininkas

Vandentiekio tinklų 
eksploatacijos 
tarnybos viršininkas

Nuotekų valymo 
tarnybos viršininkas

Ekonomistas
Viešųjų pirkimų 
specialistas

Sekretorė –
personalo 
inspektorė

Pavaduotojas –
projektų vadovas

Ūkio ir transporto 
tarnybos viršininkas

Abonentinės 
tarnybos viršininkas

Inžinierius

Elektrikas
Vairuotojas 
šaltkalvis

Ekskavatorininkas 
šaltkalvis 

Traktorininkas 
šaltkalvis

Kontrolierius

Apskaitininkė

Šaltkalvis 
kontrolierius

Buhalterė

Tekintojas šaltkalvis

Suvirintojas 
šaltkalvis 

Valytoja

Viešojo tualeto 
administratorė

Viso 70.25 etatai

Viršuje pateikta organizacinė struktūra po planuojamų pakeitimų. Planuose numatoma atsisakyti 6 siurblinės 

mašinisto etatų, 5 nuotekų valyklos operatoriaus etatų, 11 šaltkalvio-remontininko etatų, 1 ekskavatorininko 

etato, tekintojo pareigybės ir apjungti direktoriaus pavaduotojo gamybai bei projektų vadovo pareigybes.
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Rezultatai pagal veiklas

Įmonių informacija | Trakų vandenys

UAB "Trakų vandenys" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 2017 m.

Tūkst. EUR
Geriamojo 

vandens tiekimas

Nuotekų 

tvarkymas

Atskaitomų 

prietaisų priežiūra 

ir vartotojų 

aptarnavimas

Kita 

nereguliuojama 

veikla

Viso

Pajamos 428                           884                           208                           315                           1,834                        

Savikaina (420)                         (695)                         (189)                         (219)                         (1,523)                      

Bendrasis pelnas 8                               189                           19                             96                             311                           

Veiklos sąnaudos (92)                           (152)                         (41)                           (48)                           (334)                         

Veiklos pelnas (nuostoliai) (84)                           36                             (22)                           48                             (23)                           

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

UAB "Trakų vandenys" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 2018 m.

Tūkst. EUR
Geriamojo 

vandens tiekimas

Nuotekų 

tvarkymas

Atskaitomų 

prietaisų priežiūra 

ir vartotojų 

aptarnavimas

Kita 

nereguliuojama 

veikla

Viso

Pajamos 444                           911                           209                           378                           1,942                        

Savikaina (440)                         (766)                         (191)                         (260)                         (1,656)                      

Bendrasis pelnas 4                               145                           19                             118                           286                           

Veiklos sąnaudos (100)                         (175)                         (43)                           (59)                           (378)                         

Veiklos pelnas (nuostoliai) (96)                           (30)                           (25)                           59                             (92)                           

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

UAB "Trakų vandenys" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 2019 m. 9 mėn

Tūkst. EUR
Geriamojo 

vandens tiekimas

Nuotekų 

tvarkymas

Atskaitomų 

prietaisų priežiūra 

ir vartotojų 

aptarnavimas

Kita 

nereguliuojama 

veikla

Viso

Pajamos 336                           590                           175                           335                           1,436                        

Savikaina (323)                         (562)                         (140)                         (190)                         (1,215)                      

Bendrasis pelnas 14                             28                             35                             145                           221                           

Veiklos sąnaudos (102)                         (178)                         (44)                           (60)                           (385)                         

Veiklos pelnas (nuostoliai) (89)                           (151)                         (9)                             84                             (164)                         

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Balansas

Įmonių informacija | Trakų vandenys

UAB "Trakų vandenys" | Balansas

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019

Ilgalaikis materialus turtas 23,722      23,578       23,644       

Kitas ilgalaikis turtas 1,477        1,409         1,154         

Ilgalaikis turtas iš viso 25,200      24,987       24,799       

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 24              27              37              

Gautinos sumos 289            323            248            

Kitas trumpalaikis turtas 9                4                 4                 

Grynieji pinigai 55              23              191            

Trumpalaikis turtas iš viso 378            378            480            

TURTAS IŠ VISO 25,578      25,364       25,279       

Akcinis kapitalas ir rezervai 4,002        4,002         4,348         

Sukauptas pelnas (nuostoliai) (127)          (142)           (307)           

Nuosavas kapitalas iš viso 3,875        3,860         4,041         

Dotacijos ir subsidijos 20,808      20,336       20,034       

Ilgalaikiai skoliniai įsipareigojimai 247            91              92              

Trumpalaikiai skoliniai įsipareigojimai 162            156            35              

Gauti avansai ir skolos tiekėjams 220            429            468            

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 266            491            609            

Įsipareigojimai iš viso 894            1,167         1,204         

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 25,578      25,364       25,279       

Grynasis apyvartinis kapitalas (163)          (566)           (788)           

Bendrasis likvidumo rodiklis 58%          35%          43%          

Grynoji skola 354            224            (64)             

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Įmonės ilgalaikio turto detalizavimas

Įmonių informacija | Trakų vandenys

 Įmonės ilgalaikio turto sąrašas (2019.09.30)

Turto vienetas
Įsigijimo 

vertė 
Nusidevėjimas

Likutinė 

vertė
Vamzdynai ir elektros perdavimo įtaisai 22,813           5,063                    17,750          

Statiniai 2,886             1,030                    1,855            

Įranga 2,074             1,531                    543               

Buitinių nuotekų valymo technologinis pastatas (Aukštadvaris) 1,173             110                       1,063            

Nuotekų valykla ir kilnojamas generatorius (Rūdiškės) 1,271             223                       1,048            

Vandens gerinimo įreng.pastatas ir kilnojamas generatorius 1,041             118                       922               

Transporto priemonės 697                560                       137               

Pastatai 537                117                       421               

Trakų-Lentvario nuotekų valymo įrenginiai 526                138                       388               

Programinė įranga 37                  19                         18                 

Administracinis pastatas (Trakai,Birutės g. 27) 33                  33                         0                   

Kitas materialus turtas 31                  25                         6                   

Viso 33,119           8,968                    24,151          

Bendras turto nusidėvėjimo lygis 27%             

Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Palyginamųjų įmonių finansiniai rezultatai

Įmonių informacija | Trakų vandenys

Palyginamoji 2018 m. vandentvarkos įmonių finansinių rezultatų analizė

Palyginamos įmonės

Tūkst. Eur
Trakų 

vand.

Palygina

mų 

įmonių 

vidurkis

Suminė 

palygina-

mų 

įmonių

Jurbarko 

vand.

Kretin-

gos 

vand.

Raseinių 

vand.

Šakių 

vand.

Radvi-

liškio 

vand.

Varėnos 

vand.

Vilkaviš-

kio vand.

Pajamos 1,918    1,531      10,718    1,508       2,213      1,610      1,236      1,586      979         1,586         

Savikaina (1,600)  (1,112)     (7,782)     (1,229)      (1,440)     (1,174)     (999)        (1,359)     (703)        (878)          

Bendrasis pelnas 318       419         2,935      279          773         436         237         227         276         708            

Veiklos sąnaudos (454)     (417)        (2,918)     (245)         (671)        (534)        (336)        (255)        (303)        (573)          

Veiklos 

pelnas/(nuostoliai)
(136)     3             18           34            101         (98)          (99)          (28)          (28)          134            

Išgauta vandens ir nuotekų 1,916    2,063      14,441    1,715       3,144      2,047      1,828      2,167      1,327      2,213         

Pajamos/m3 (€)/m3) 1.0        0.74        0.74        0.88         0.70        0.79        0.68        0.73        0.74        0.72           

Sąnaudos/m3 (€ tūkst)/m3) (1.1)      (0.74)       (0.74)       (0.86)        (0.67)       (0.83)       (0.73)       (0.74)       (0.76)       (0.66)         

Realizuota vandens ir nuotekų 1,223    1,235      8,644      1,203       1,507      1,240      1,046      1,266      1,002      1,380         

Pajamos/m3 (€)/m3) 1.6        1.24        1.24        1.25         1.47        1.30        1.18        1.25        0.98        1.15           

Sąnaudos/m3 (€ tūkst)/m3) (1.7)      (1.24)       (1.24)       (1.22)        (1.40)       (1.38)       (1.28)       (1.27)       (1.00)       (1.05)         

Veiklos pelningumas (7%)     0%         0%         2%          5%         (6%)        (8%)        (2%)        (3%)        8%            

Prižiūrimų tinklų ilgis (km) 290       466         3,261      450          493         486         625         477         240         491            

Pajamos/km (€ tūkst)/km) 6.6        3.3          3.3          3.4           4.5          3.3          2.0          3.3          4.1          3.2             

Sąnaudos/km (€ tūkst)/km) (7.1)      (3.3)         (3.3)         (3.3)          (4.3)         (3.5)         (2.1)         (3.4)         (4.2)         (3.0)           

Šaltinis: Įmonių finansinės ataskaitos

*Išgautas kiekis ir prižiūrimų tinklų ilgis grįstas 2018 m. duomenimis
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Įmonių informacija | Trakų vandenys

Bazinių kainų analizė

• Nepaisant to, kad tarifai yra nepakankami kompensuoti TV patiriamas
sąnaudas, atkreiptinas dėmesys, kad Įmonės taikomos geriamojo vandens
ir nuotekų tvarkymo bazinių kainų vidurkis 2018 metais buvo 4.4%
didesnės negu palyginamųjų įmonių kainų vidurkis.

• Palyginamų įmonių bazines kainos pateikiamos lentelėje žemiau.

2018 m. Trakų vandenys taikomi baziniai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įkainiai buvo vieni didžiausių
tarp palyginamų įmonių, vidutinė bazinė kainą už vieną kubinį metrą buvo €2.15

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bazinės kainos taikytos 2018 m.

UAB "Trakų 

vandenys"

Palyginamų 

įmonių 

vidurkis

Bute 2.21               2.17                  

Patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų 2.12               2.00                  

Buities ir komerciniams poreikiams bei karštam 2.21               2.09                  

Patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir 2.07               1.99                  

Vidutinė kaina 2.15               2.06                  

Šaltinis: Lietuvos Respublikos seimo teisės aktų registras

Vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugas:

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bazinės kainos taikytos 2018 m.

Vartotojams, perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugas:

UAB 

"Jurbarko 

vandenys" 

UAB 

"Kretingos 

vandenys" 

UAB "Raseinių 

vandenys" 

UAB "Šakių 

vandenys"

UAB "Radviliškio 

vanduo" 

UAB "Varėnos 

vandenys" 

UAB 

"Vilkaviškio 

vandenys" 

UAB "Trakų 

vandenys"

Bute 2.32            2.43            2.53                   2.14                2.19                      1.73                     1.83                2.21              

Patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos 2.11            2.23            2.42                   2.03                1.99                      1.58                     1.66                2.12              

Buities ir komerciniams poreikiams 2.18            2.32            2.54                   2.13                2.08                      1.64                     1.75                2.21              

Patalpoms šildyti ir tiekiamą 2.09            2.21            2.40                   2.03                1.99                      1.54                     1.65                2.07              

Vidutinė kaina 2.18            2.30            2.47                   2.08                2.06                      1.62                     1.72                2.15              

Šaltinis: Lietuvos Respublikos seimo teisės aktų registras



Įmonių veiklos efektyvumo didinimo galimybių analizės ataskaita 75

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Pelno (nuostolių) ataskaita

Įmonių informacija | Trakų paslaugos

UAB "Trakų paslaugos" | Pelno (nuostolių ataskaita)

tūkst. Eur 2017 2018 9m2019

Pajamos 563         700         577         

Savikaina (487)        (602)        (563)        

Bendrasis pelnas 76           98           14           

Veiklos sąnaudos (117)        (129)        (103)        

Veiklos pelnas (nuostoliai) (41)          (31)          (89)          

Kita veikla (471)        6             16           

Finansinė veikla (0)            (0)            (0)            

Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius (512)        (25)          (73)          

Pelno mokestis  -              -              -             

Grynasis pelnas (nuostoliai) (512)        (25)          (73)          

Pajamų augimas n/a         24.4%    9.9%      

Bendrojo pelno marža 13.5%    14.0%    2.5%      

Veiklos pelno marža (7.3%)     (4.4%)     (15.4%)   

Grynojo pelno marža (91.0%)   (3.5%)     (12.7%)   

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

Pastaba: 2019 metų pajamų augimas skaičiuo jamas su visų metų pajamomis (9 mėn duomenys 

padalinami iš 9 ir padauginami iš 12), o  kiti rodikliai 9 mėnesiams.
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Pajamos

Įmonių informacija | Trakų paslaugos

UAB "Trakų šilumos tinklai" | Pajamos pagal suteiktas paslaugas Augimas

Tūkst. EUR 2017 2018 9m2019 2018 2019

Miestų tvarkymo darbai 341            445            379            30%          (15%)        

Atlygis už vietinės rinkliavos surinkimą, Eur 135            162            120            20%          (26%)        

Turgaviečių administravimo pajamos 69              70              63              0%            (9%)          

Aikštelių nuomos pajamos 5                8                7                73%          (17%)        

Ilgalaikio turto nuomos pajamos 12              9                8                (26%)        (11%)        

Ilgalaikio turto pardavimo pajamos 2                6                16              199%        148%        

Ilgalaikio turto pardavimo pajamos (Kudrionių kompleksas) 158             -                -               n/a            n/a            

Viso 723            700            593            (3%)          (15%)        

Šaltinis: Didžiosios knygos įrašai, vadovybės pateikta informacija

Pastaba: 2019 metų pajamų augimas skaičiuo jamas su visų metų pajamomis (9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir 

padauginami iš 12).
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Sąnaudos

Įmonių informacija | Trakų paslaugos

UAB "Trakų paslaugos" | Sąnaudos Augimas

tūkst. EUR 2017 2018 9m2019 2018 2019

Darbo užmokestis 307       323       267       5%         10%     

Atsargos ir kuras 87         83         115       (4%)        85%     

Nusidėvėjimas ir amortizacija 38         40         25         4%         (16%)   

Turgaviečių remonto ir eksploatacijos sąnaudos 17         18         13         2%         (1%)     

Patalpų, technikos, automobilių nuomos sąnaudos 14         27         7           101%     (68%)   

Pirktų paslaugų sąnaudos 10         17         8           73%       (41%)   

Komunalinų atliekų sąnaudos 7           10         12         44%       57%     

Kitos paslaugų sąnaudos 8           71         112       826%     111%   

Kita 1           13         4           1,096%  (60%)   

Viso savikaina 488       602       563       23%       25%     

Darbo užmokestis 99         95         74         (4%)        4%       

Remonto ir eksploatacijos sąnaudos 6           4           1           (31%)      (63%)   

Mokesčių ir kitos administracinės sąnaudos 4           8           1           86%       (80%)   

Nusidėvėjimas ir amortizacija 1           5           21         404%     420%   

Kita 7           17         6           141%     (51%)   

Viso veiklos sąnaudos 117       129       103       10%       7%       

Viso savikaina ir veiklos sąnaudos 605       731       666       21%       22%     

% dalis visų sąnaudų:

Darbo užmokestis 51%     44%     40%     

Atsargos ir kuras 14%     11%     17%     

Nusidėvėjimas ir amortizacija 6%       5%       4%       

Kita 9%       21%     23%     

Viso savikaina 81%     82%     85%     

Darbo užmokestis 16%     13%     11%     

Kita 3%       5%       4%       

Viso veiklos sąnaudos 19%     18%     15%     

Viso savikaina ir veiklos sąnaudos 100%   100%   100%   

Šaltinis: didžiosios knygos įrašai, vadovybės pateikta informacija

Pastaba: 2019 metų sąnaudų augimas skaičiuo jamas su visų metų sąnaudomis (9 mėn 

duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12).

Tiek pajamos tieks sąnaudos išaugo po 2018 m. 11 mėn. 

sutarties su Trakų savivaldybe sudarymo, pagal kurią 

miesto tvarkymo paslaugas teikia Trakų paslaugos kartu 

su UAB Ecoservice. Šias sąnaudas didžiąja dalimi sudaro 

darbai, kuriuos atliko UAB Ecoservice.
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Darbo užmokesčio sąnaudos

Įmonių informacija | Trakų paslaugos

UAB "Trakų paslaugos" | DU sąnaudos (priskaitymai) pagal etatus

Pavadinimas pagal DU žiniaraštį Priskyrimas sąnaudoms

2017 2018 9m2019 2017 2018 9m2019 2017 2018 9m2019

Direktorius Veiklos sąnaudos 1        1        1          37         26         19         37               26               25               

Direktoriaus pavaduotojas Veiklos sąnaudos 1        1        1          7           19         17         7                 19               23               

Vyr. f inansininkė Veiklos sąnaudos 1        1        1          23         23         16         23               23               22               

Projektų vadovė Veiklos sąnaudos  -         -        1           -           -          9            -                  -                 12               

Administratorė Veiklos sąnaudos 1        4        2          12         8           4           12               2                 3                 

Vyr. buhalterė Veiklos sąnaudos 1         -          18          -           -                 

Teisininkas Veiklos sąnaudos 1         -         -          0            -           -           -                 

Viešųjų pirkimų ir teisės skyriaus vadovas Veiklos sąnaudos 1         -         -          22          -           -           -                 

Apskaitininkė Veiklos sąnaudos  -         -        1           -           -          7            -                  -                 10               

Direktoriaus padėjėja Veiklos sąnaudos 1         -         -          3            -           -           -                 

Administracijos ofiso valytoja Veiklos sąnaudos  -        1        1           -          1           0            -                 1                 0                 

Kontrolės ir administravimo skyriaus vedėjas Veiklos sąnaudos 1        1        1          16         18         16         21               

Kontrolierius Savikaina 6        2        1          23         12         1           4                 6                 2                 

Turgaviečių administratorius Savikaina 2        2        2          14         20         16         7                 10               11               

Kapinių prižiūrėtojas Savikaina 2        2        2          14         14         12         7                 7                 8                 

Trakų m. tvarkymo meistras Savikaina 1        3        1          10         21         12         16               

Transpoto sk. vedėjas Veiklos sąnaudos 1        1        8           23          -           -                 

Darbininkas (Trakai) Savikaina  -         -        3           -           -          10          -                  -                 4                 

Vairuotojas - darbininkas (Trakai) Savikaina  -         -        1           -           -          1            -                  -                 1                 

Valytojas (Trakai) Savikaina  -         -        8           -           -          47          -                  -                 8                 

Traktorininkas (Lentvaris) Savikaina  -         -        1           -           -          7            -                  -                 10               

Valytojas (Lentvaris) Savikaina  -         -        10         -           -          79          -                  -                 10               

Tvarkymo skyriaus vedėjas Savikaina 1         -        1          15          -          21         15                -                 28               

Vairuotojas - darbininkas Savikaina 4        1        3          12         3           10         3                 3                 4                 

Traktorininkas - darbininkas Savikaina 6        7        3          28         33         21         5                 5                 10               

Darbininkas Savikaina 9        7        2          29         17         5           3                 2                 3                 

Lentvario m. tvarkymo meistras Savikaina 1         -        1          5            -          0           5                  -                 1                 

Valytojas Savikaina 33      25      1          134       164       1           4                 7                 1                 

Viso 74      60      49        413       420       331       6.3              5.2              8.3              

Šaltinis: Vadovybės pateikta informacija

Pastaba: 2019 metų sąnaudų augimas skaičiuo jamas su visų metų sąnaudomis (9 mėn duomenys padalinami iš 9 ir padauginami iš 12).

Etatų skaičius, vnt Sąnaudos, tūkst. EUR Vid. sąn. et. per metus tūkst. EUR
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Įmonės organizacinė struktūra

Įmonių informacija | Trakų paslaugos

Projektų vadovas

Direktorius

Vairuotojai -
darbininkai

Turgaviečių 
administratoriai

Darbininkai

Kontrolieriai

Valytojai
Traktorininkai -
darbininkai

Darbininkai

Tvarkymo skyriaus 
vedėjas

Kontrolės ir 
administravimo 
skyriaus vedėjas

Direktoriaus 
pavaduotojas

Administratorė Vyr. finansininkė

Valytojai

Apskaitininkė

Trakų m. tvarkymo 
meistras

Lentvario m. 
tvarkymo meistras

Kapinių prižiūrėtojai

Viso 45 etatai
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Rezultatai pagal veiklas

Įmonių informacija | Trakų paslaugos

UAB "Trakų paslaugos" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 2017 m.

tūkst. Eur

Miestų 

tvarkymo 

darbai

Vietinės 

rinkliavos 

surinkimas

Turgaviečių 

administravimas

Aikštelių 

nuoma

Ilgalaikio 

turto 

nuoma

Ilgalaikio 

turto 

pardavimas

Viso

Pajamos 341          135             69                          5             12           2                  565    

Savikaina (393)         (32)              (63)                          -             -              -                  (488)   

Bendrasis pelnas (51)           103             6                            5             12           2                  77      

Veiklos sąnaudos (70)           (18)              (10)                         (9)           (9)             -                  (117)   

Veiklos pelnas (nuostoliai) (122)         85               (4)                           (5)           3             2                  (40)     

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

UAB "Trakų paslaugos" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 2018 m.

tūkst. Eur

Miestų 

tvarkymo 

darbai

Vietinės 

rinkliavos 

surinkimas

Turgaviečių 

administravimas

Aikštelių 

nuoma

Ilgalaikio 

turto 

nuoma

Ilgalaikio 

turto 

pardavimas

Viso

Pajamos 445          162             70                          8             9             6                  700    

Savikaina (502)         (34)              (67)                          -             -              -                  (602)   

Bendrasis pelnas (57)           129             3                            8             9             6                  97      

Veiklos sąnaudos (83)           (17)              (10)                         (9)           (9)             -                  (129)   

Veiklos pelnas (nuostoliai) (140)         111             (8)                           (1)           (0)            6                  (31)     

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos

UAB "Trakų paslaugos" | Pelno (nuostolių) ataskaita pagal veiklas, 2019 m. 9 mėn.

tūkst. Eur

Miestų 

tvarkymo 

darbai

Vietinės 

rinkliavos 

surinkimas

Turgaviečių 

administravimas

Aikštelių 

nuoma

Ilgalaikio 

turto 

nuoma

Ilgalaikio 

turto 

pardavimas

Viso

Pajamos 379          120             63                          7             8             16                593    

Savikaina (479)         (31)              (53)                          -             -              -                  (563)   

Bendrasis pelnas (99)           89               10                          7             8             16                30      

Veiklos sąnaudos (68)           (14)              (8)                           (7)           (7)             -                  (103)   

Veiklos pelnas (nuostoliai) (167)         75               2                            0             1             16                (73)     

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos



Įmonių veiklos efektyvumo didinimo galimybių analizės ataskaita 81

Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Balansas

Įmonių informacija | Trakų paslaugos

UAB "Trakų paslaugos" | Balansas
tūkst. Eur 2017 2018 9m2019

Žemė ir pastatai 160         146         131         

Mašinos ir įranga 9             60           100         

Transporto priemonės 31           32           35           

Kitas ilgalaikis turtas 32           37           30           

Ilgalaikis turtas iš viso 232         274         297         

Atsargos ir išankstiniai apmokėjimai 15           45           28           

Gautinos sumos ir kitas trumpalaikis turtas 53           95           80           

Grynieji pinigai 40           28           1             

Trumpalaikis turtas iš viso 109         168         110         

TURTAS IŠ VISO 341         442         407         

Akcinis kapitalas ir rezervai 873         873         873         

Sukauptas pelnas (nuostoliai) (694)        (719)        (692)        

Nuosavas kapitalas iš viso 179         154         181         

Dotacijos ir subsidijos  -             100          -             

Skolos tiekėjams ir gauti avansai 46           93           77           

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 116         94           149         

Įsipareigojimai iš viso 162         188         226         

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai 341         442         407         

Grynasis apyvartinis kapitalas (93)          (47)          (118)        

Bendrasis likvidumo rodiklis 67%       89%       49%       

Grynoji skola (40)          (28)          (1)            

Šaltinis: Įmonės finansinės ataskaitos
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Įmonės ilgalaikio turto detalizavimas

Įmonių informacija | Trakų paslaugos

 Įmonės ilgalaikio turto sąrašas (2019.10.31)

Turto vienetas
Įsigijimo 

vertė 
Nusidevėjimas

Likutinė 

vertė

Pastatai 236            152                         84            

Aikštelė  (Lentvaris Statybininkų g,7a) 3             3                          0           

Aikštelė (Trakai Veterinarijos g.4) 0              -                         0           

Knygyno pastatas 80           43                        38         

Prekybos pavilijonas 29           21                        8           

Lentvario turgavietės administracinis pastatas 115         82                        33         

Druskos sandėlys 9             4                          5           

Žemė 39            -                         39         

Kitos transporto priemonės 201            104                         98            

Įrengimai 91              76                           15            

Lengvieji automobiliai 28              12                           16            

Krovininiai automobiliai 28              8                             20            

Įrenginiai 9                6                             3              

Kompiuterinė ir ryšio technika 9                6                             3              

Konteinerio tipo gyvenamoji patalpa 4                0                             4              

Kitas materialus turas 12              5                             8              

Nematerialus turtas 3                2                             1              

Viso 661            371                         290          

Bendras turto nusidėvėjimo lygis 56%        

Šaltinis: vadovybės pateikta informacija
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Darbo užmokesčio sąnaudos analizuojamose Įmonėse (1/2)

Įmonių informacija | Agreguota informacija

Pareigybių Trakų įmonėse sugretinimas ir potencialus sutaupymas kai apjungiamos 4 įmonės

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnau-

dos per 

9mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnau-

dos per 

9mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnau-

dos per 

9mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnau-

dos per 

9mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnau-

dos per 

9mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Sąnau-

dos per 

12mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Įmonių 

skaičius, 

kuriose yra 

pareigybė

Potencia-

lus sutaupy-

mas*, %

Potencialus 

sutaupy-

mas, tūkst. 

EUR per 

12mėn

Šaltkalviai, santechnikai, 

suvirintojai, autošaltkalviai
7                   72           28               228         3                 21            -                 -             38               321         428       4                  20%            86                 

Tarnybų, skyrių vadovai 1                   19           8                 116         3                 50           4                 63           16               248         331       4                  30%            99                 

Autobusų vairuotojai  -                   -              -                 -             22               236          -                 -             22               236         315       1                   -                  -                   

Apskaita 5                   53           5                 92           3                 37           3                 25           16               207         276       4                  30%            83                 

Valytojai 1                   3              -                11            -                 -             20               127         21               140         187       2                   -                  -                   

Darbininkai, meistrai 8                   37           1                 12           10               43           11               37           30               130         173       4                  30%            52                 

Vairuotojas  -                   -             11               91            -                 -              -                 -             11               91           122       1                  75%            91                 

Direktorius 1                   21           1                 21           1                 19           1                 19           4                 80           107       4                  30%            32                 

Ekskavatorininkai,  -                   -             3                 43            -                 -             4                 29           7                 72           96         2                  10%            10                 

Elektrikas 4                   32           3                 30           1                 6              -                 -             8                 68           91         3                  20%            18                 

Inžinierius  -                   -             4                 44           2                 17            -                 -             6                 60           81         2                  10%            8                   

Administracija 1                   6             2                 30           1                 9             2                 4             6                 49           66         4                  30%            20                 

Siurblinės mašinistas  -                   -             6                 44            -                 -              -                 -             6                 44           58         1                   -                  -                   

Nuot. Valykl. Operatorius  -                   -             7                 43            -                 -              -                 -             7                 43           58         1                   -                  -                   

Katilinės operatorius 17                 46            -                 -              -                 -              -                 -             17               46           62         1                   -                  -                   

Dispečeris-operatorius  -                   -             5                 38            -                 -              -                 -             5                 38           50         1                   -                  -                   

Paslaugų administratorius  -                   -              -                10            -                 -             4                 28           4                 38           50         1                   -                  -                   

Projekto administratoriai 2                   21            -                 -              -                 -              -                 -             2                 21           29         1                   -                  -                   

Autobusų dispečeriai  -                   -              -                 -             3                 20            -                 -             3                 20           27         1                   -                  -                   

Inžinierius-energetikas 1                   13            -                 -              -                 -              -                 -             1                 13           17         1                   -                  -                   

Viso 48                 324         84               853         49               458         49               331         230             1,967      2,623    498               

Šaltinis: Delo itte skaičiavimai

(*) Pastaba: kai pareigybė yra visose 4 įmonėse, potencialaus sutaupymo prielaida - 30%, kai 3 įmonėse - 20%, kai 2 įmonėse - 10% ir kai tik 1, sutaupymo nėra. Administracijai, vairuoto jams ir valyto jams pritaikytos specifinės prielaidos.

UAB "Trakų šilumos 

tinklai"

UAB "Trakų 

vandenys"

UAB "Trakų 

autobusai"

UAB "Trakų 

paslaugos"
Viso
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Šilumos tinklai Trakų autobusai Trakų vandenys Trakų paslaugos
Agreguota 
informacija

Darbo užmokesčio sąnaudos analizuojamose Įmonėse (2/2)

Įmonių informacija | Agreguota informacija

Pareigybių Trakų įmonėse (išskyrus Trakų autobusai) sugretinimas ir potencialus sutaupymas apjungiant tris įmones

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnau-

dos per 

9mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnau-

dos per 

9mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnau-

dos per 

9mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnau-

dos per 

9mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Darbuotojų 

skaičius, 

vnt.

Sąnau-

dos per 

9mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Sąnau-

dos per 

12mėn 

2019m, 

tūkst. 

EUR

Įmonių 

skaičius, 

kuriose yra 

pareigybė

Potencia-

lus 

sutaupy-

mas*, %

Potencia-

lus 

sutaupy-

mas, tūkst. 

EUR per 

12mėn

Šaltkalviai, santechnikai, 7                 72            28               228           -                  -              -                  -             35               301          401          2                 10%           40               

Tarnybų, skyrių vadovai 1                 19            8                 116           -                  -             4                 63            13               198          264          3                 20%           53               

Autobusų vairuotojai  -                  -              -                  -              -                  -              -                  -              -                  -              -              -                  -                 -                 

Apskaita 5                 53            5                 92             -                  -             3                 25            13               170          227          3                 20%           45               

Valytojai 1                 3               -                 11             -                  -             20               127          21               140          187          2                  -                 -                 

Darbininkai, meistrai 8                 37            1                 12             -                  -             11               37            20               87            116          3                 20%           23               

Vairuotojas  -                  -             11               91             -                  -              -                  -             11               91            122          1                 50%           61               

Direktorius 1                 21            1                 21             -                  -             1                 19            3                 61            81            3                 30%           24               

Ekskavatorininkai,  -                  -             3                 43             -                  -             4                 29            7                 72            96            2                 10%           10               

Elektrikas 4                 32            3                 30             -                  -              -                  -             7                 62            83            2                 10%           8                 

Inžinierius  -                  -             4                 44             -                  -              -                  -             4                 44            59            1                  -                 -                 

Administracija 1                 6              2                 30             -                  -             2                 4              5                 40            53            3                 50%           27               

Siurblinės mašinistas  -                  -             6                 44             -                  -              -                  -             6                 44            58            1                  -                 -                 

Nuot. Valykl. Operatorius  -                  -             7                 43             -                  -              -                  -             7                 43            58            1                  -                 -                 

Katilinės operatorius 17               46             -                  -              -                  -              -                  -             17               46            62            1                  -                 -                 

Dispečeris-operatorius  -                  -             5                 38             -                  -              -                  -             5                 38            50            1                  -                 -                 

Paslaugų administratorius  -                  -              -                 10             -                  -             4                 28            4                 38            50            1                  -                 -                 

Projekto administratoriai 2                 21             -                  -              -                  -              -                  -             2                 21            29            1                  -                 -                 

Autobusų dispečeriai  -                  -              -                  -              -                  -              -                  -              -                  -              -              -                  -                 -                 

Inžinierius-energetikas 1                 13             -                  -              -                  -              -                  -             1                 13            17            1                  -                 -                 

Viso 48               324          84               853           -                  -             49               331          181             1,509       2,011       291             

Šaltinis: Delo itte skaičiavimai

UAB "Trakų 

paslaugos"
Viso

(*) Pastaba: kai pareigybė yra visose 3 įmonėse, potencialaus sutaupymo prielaida - 20%, kai 10 įmonėse - 20%, kai 2 įmonėse - 10% ir kai tik 1, sutaupymo nėra. Administracijai, vairuoto jams ir valyto jams pritaikytos specifinės prielaidos.

UAB "Trakų šilumos 

tinklai"

UAB "Trakų 

vandenys"

UAB "Trakų 

autobusai"
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Šilumos 
sektorius

Vandens 
sektorius

Konsoliduotos 
įmonės

Palyginamos įmonės
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Šilumos 
sektorius

Vandens 
sektorius

Konsoliduotos 
įmonės

Pelno (nuostolio) ataskaitų analizė

Palyginamos įmonės | Šilumos sektorius

Palyginamoji 2018 m. šilumos įmonių finansinių rezultatų analizė

Palyginamos įmonės

Tūkst. Eur

Trakų 

šilumos 

tinklai

Palygina

mų 

įmonių 

vidurkis

Suminė 

palygina-

mų 

įmonių

Ukmer-

gės 

šiluma

Kaišia-

dorių 

šiluma

Raseinių 

ŠT

Plungės 

ŠT

Radvi-

liškio 

šiluma

Pajamos 1,028      2,976      14,881    4,013      2,216      2,474      3,289      2,889      

Savikaina (852)        (2,819)     (14,096)   (4,287)     (1,915)     (2,328)     (2,932)     (2,634)     

Bendrasis pelnas 176         157         785         (273)        301         146         357         254         

Veiklos sąnaudos (226)        (303)        (1,513)     (268)        (335)        (247)        (443)        (220)        

Veiklos 

pelnas/(nuostoliai)
(50)          (146)        (728)        (541)        (34)          (101)        (86)          34           

Veiklos pelningumas (5%)        (5%)        (5%)        (13%)      (2%)        (4%)        (3%)        1%         

Veiklos sąnaudos/ viso 

sąnaudų
21%       10%       10%       6%         15%       10%       13%       8%         

Šaltinis: Įmonių finansinės ataskaitos

Palyginamoji 2017 m. šilumos įmonių finansinių rezultatų analizė

Palyginamos įmonės

Tūkst. Eur

Trakų 

šilumos 

tinklai

Palygina

mų 

įmonių 

vidurkis

Suminė 

palygina-

mų 

įmonių

Ukmer-

gės 

šiluma

Kaišia-

dorių 

šiluma

Raseinių 

ŠT

Plungės 

ŠT

Radvi-

liškio 

šiluma

Pajamos 1,030      2,873      14,367    3,855      2,175      2,645      3,049      2,643      

Savikaina (895)        (2,594)     (12,971)   (3,620)     (1,735)     (2,206)     (2,836)     (2,574)     

Bendrasis pelnas 135         279         1,395      235         440         439         213         69           

Veiklos sąnaudos (264)        (301)        (1,507)     (230)        (297)        (369)        (402)        (210)        

Veiklos (129)        (22)          (112)        5             143         70           (189)        (141)        

Veiklos pelningumas (13%)      (1%)        (1%)        0%         7%         3%         (6%)        (5%)        

Veiklos sąnaudos/ viso 

sąnaudų
23%       10%       10%       6%         15%       14%       12%       8%         

Šaltinis: Įmonių finansinės ataskaitos
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Šilumos 
sektorius

Vandens 
sektorius

Konsoliduotos 
įmonės

Pelno (nuostolio) ataskaitų analizė

Palyginamos įmonės | Vandens sektorius

Palyginamoji 2018 m. vandentvarkos įmonių finansinių rezultatų analizė

Palyginamos įmonės

Tūkst. Eur
Trakų 

vand.

Palygina

mų 

įmonių 

vidurkis

Suminė 

palygina-

mų 

įmonių

Jurbarko 

vand.

Kretin-

gos 

vand.

Raseinių 

vand.

Šakių 

vand.

Radvi-

liškio 

vand.

Varėnos 

vand.

Vilkaviš-

kio vand.

Pajamos 1,918    1,531      10,718    1,508       2,213      1,610      1,236      1,586      979         1,586         

Savikaina (1,600)  (1,112)     (7,782)     (1,229)      (1,440)     (1,174)     (999)        (1,359)     (703)        (878)          

Bendrasis pelnas 318       419         2,935      279          773         436         237         227         276         708            

Veiklos sąnaudos (454)     (417)        (2,918)     (245)         (671)        (534)        (336)        (255)        (303)        (573)          

Veiklos 

pelnas/(nuostoliai)
(136)     3             18           34            101         (98)          (99)          (28)          (28)          134            

Išgauta vandens ir nuotekų 1,916    2,063      14,441    1,715       3,144      2,047      1,828      2,167      1,327      2,213         

Pajamos/m3 (€)/m3) 1.0        0.74        0.74        0.88         0.70        0.79        0.68        0.73        0.74        0.72           

Sąnaudos/m3 (€ tūkst)/m3) (1.1)      (0.74)       (0.74)       (0.86)        (0.67)       (0.83)       (0.73)       (0.74)       (0.76)       (0.66)         

Realizuota vandens ir nuotekų 1,223    1,235      8,644      1,203       1,507      1,240      1,046      1,266      1,002      1,380         

Pajamos/m3 (€)/m3) 1.6        1.24        1.24        1.25         1.47        1.30        1.18        1.25        0.98        1.15           

Sąnaudos/m3 (€ tūkst)/m3) (1.7)      (1.24)       (1.24)       (1.22)        (1.40)       (1.38)       (1.28)       (1.27)       (1.00)       (1.05)         

Veiklos pelningumas (7%)     0%         0%         2%          5%         (6%)        (8%)        (2%)        (3%)        8%            

Prižiūrimų tinklų ilgis (km) 290       466         3,261      450          493         486         625         477         240         491            

Pajamos/km (€ tūkst)/km) 6.6        3.3          3.3          3.4           4.5          3.3          2.0          3.3          4.1          3.2             

Sąnaudos/km (€ tūkst)/km) (7.1)      (3.3)         (3.3)         (3.3)          (4.3)         (3.5)         (2.1)         (3.4)         (4.2)         (3.0)           

Šaltinis: Įmonių finansinės ataskaitos

*Išgautas kiekis ir prižiūrimų tinklų ilgis grįstas 2018 m. duomenimis
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Šilumos 
sektorius

Vandens 
sektorius

Konsoliduotos 
įmonės

Pelno (nuostolio) ataskaitų analizė

Palyginamos įmonės | Vandens sektorius

Geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bazinės kainos taikytos 2018 m.

Vartotojams, perkantiems 

geriamojo vandens tiekimo ir 

nuotekų tvarkymo paslaugas:

UAB 

"Jurbarko 

vandenys" 

UAB 

"Kretingos 

vandenys" 

UAB "Raseinių 

vandenys" 

UAB "Šakių 

vandenys"

UAB "Radviliškio 

vanduo" 

UAB "Varėnos 

vandenys" 

UAB 

"Vilkaviškio 

vandenys" 

Bute 2.32            2.43            2.53                   2.14                2.19                      1.73                     1.83                

Patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos 2.11            2.23            2.42                   2.03                1.99                      1.58                     1.66                

Buities ir komerciniams poreikiams 2.18            2.32            2.54                   2.13                2.08                      1.64                     1.75                

Patalpoms šildyti ir tiekiamą 2.09            2.21            2.40                   2.03                1.99                      1.54                     1.65                

Vidutinė kaina 2.18            2.30            2.47                   2.08                2.06                      1.62                     1.72                

Šaltinis: Lietuvos Respublikos seimo teisės aktų registras
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Šilumos 
sektorius

Vandens 
sektorius

Konsoliduotos 
įmonės

Pelno (nuostolio) ataskaitų analizė

Palyginamos įmonės | Konsoliduotos įmonės

Palyginamoji 2018 m. finansinių rezultatų analizė

Tūkst. Eur TŠT TV TA TP
Elektrė-

nų KŪ

Rietavo 

KŪ

Nemėžio 

kom.

Nemenči-

nės

Kalvari-

jos kom.

Didžia-

salio 

kom.

Palyginamų 

įmonių suma

Pajamos 1,028      1,564      704         700         7,446      831         4,419      3,447      777         694         17,616           

Savikaina (852)        (1,397)     (582)        (602)        (6,608)     (643)        (3,840)     (3,387)     (577)        (672)        (15,728)          

Bendrasis pelnas 176         168         122         98           838         188         579         60           200         22           1,887             

Veiklos sąnaudos (226)        (318)        (211)        (129)        (859)        (272)        (569)        (527)        (178)        (103)        (2,509)            

Veiklos pelnas (nuostoliai) (50)          (151)        (89)          (31)          (21)          (84)          10           (466)        21           (81)          (621)               

Veiklos pelningumas (5%)        (10%)      (13%)      (4%)        (0%)        (10%)      0%         (14%)      3%         (12%)      (4%)               

Veiklos sąnaudos/viso sąnaudų 21%        19%        27%        18%        12%        30%        13%        13%        24%        13%        14%               

Bendrasis pelningumas 17%       11%       17%       14%       11%       23%       13%       2%         26%       3%         11%              

Veiklos pelningumas (5%)        (10%)      (13%)      (4%)        (0%)        (10%)      0%         (14%)      3%         (12%)      (4%)               

Šaltinis: Įmonių finansinės ataskaitos

Palyginamoji 2017 m. finansinių rezultatų analizė

Tūkst. Eur TŠT TV TA TP
Elektrė-

nų KŪ

Rietavo 

KŪ

Nemėžio 

kom.

Nemenči-

nės

Kalvari-

jos kom.

Didžia-

salio 

kom.

Palyginamų 

įmonių suma

Pajamos 1,030      1,519      667         563         7,143      743         4,280      3,155      676         658         16,655           

Savikaina (895)        (1,304)     (644)        (487)        (6,209)     (576)        (3,789)     (3,167)     (547)        (685)        (14,972)          

Bendrasis pelnas 135         215         23           76           934         168         491         (11)          129         (27)          1,683             

Veiklos sąnaudos (264)        (286)        (161)        (117)        (911)        (256)        (551)        (560)        (170)        (95)          (2,544)            

Veiklos pelnas (nuostoliai) (129)        (71)          (138)        (41)          23           (88)          (61)          (572)        (41)          (122)        (861)               

Veiklos pelningumas (13%)      (5%)        (21%)      (7%)        0%         (12%)      (1%)        (18%)      (6%)        (19%)      (5%)               

Veiklos sąnaudos/viso sąnaudų 23%        18%        20%        19%        13%        31%        13%        15%        24%        12%        15%               

Bendrasis pelningumas 13%       14%       3%         14%       13%       23%       11%       (0%)        19%       (4%)        10%              

Veiklos pelningumas (13%)      (5%)        (21%)      (7%)        0%         (12%)      (1%)        (18%)      (6%)        (19%)      (5%)               

Šaltinis: Įmonių finansinės ataskaitos
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Bendroji dalis
Akcininko 
vaidmuo

Valdyba Vadovas Skaidrumas
Korupcijos 
prevencija

Geriausios tarptautinės praktikos korporatyvinio valdymo srityje apžvalga bei jos pritaikymo Bendrovėse
galimybių vertinimas

Korporatyvinis valdymas | Bendroji dalis

Tikimasi, kad tinkamos korporatyvinės valdysenos sistemos Bendrovėse
įtvirtinimas bei taikymas ne tik užtikrins pažangesnį valdymą, kas, tikėtina,
turės reikšmingos įtakos didinant Bendrovių veiklos efektyvumą ir užtikrinant
skaidrumą, tačiau taip pat prisidės ir prie aukštesnių finansinių rezultatų,
Savivaldybės strateginių tikslų pasiekimo bei paslaugų kokybės gerinimo.

Taigi, analizuojant esamą korporatyvinio valdymo situaciją Bendrovėse bei
teikiant siūlymus dėl situacijos gerinimo, šioje ataskaitoje pateikiame
susistemintus tarptautinių organizacijų taikomus gerojo valdymo principus bei
gerąją korporatyvinio valdymo praktiką, taip pat teikiame rekomendacijas dėl
jos pritaikymo Bendrovių valdyme.

Atliekant geriausios tarptautinės praktikos korporatyvinio valdymo srityje
apžvalgą bei vertinant jos pritaikymo Trakų rajono savivaldybės (toliau –
Savivaldybė) valdomose bendrovėse uždarojoje akcinėje bendrovė "TRAKŲ
AUTOBUSAI" (toliau – Trakų autobusai), uždarojoje akcinėje bendrovėje Trakų
šilumos tinklai (toliau – Trakų šilumos tinklai), uždarojoje akcinėje bendrovėje
"TRAKŲ PASLAUGOS" (toliau – Trakų paslaugos) ir uždarojoje akcinėje
bendrovėje "TRAKŲ VANDENYS" (toliau – Trakų vandenys), (toliau kartu –
Bendrovės), galimybes buvo vadovaujamasi:

• Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (angl. Organisation
of Economic Co-operation and Development) (toliau – EBPO) patvirtintais
korporatyvinio valdymo principais (toliau – EBPO principai);

• EBPO 2005 m. priimtomis (ir 2015 m. atnaujintomis) Valstybės valdomų
įmonių valdymo gairėmis (toliau – EBPO VVĮ valdymo gairės);

• NASDAQ OMX Vilnius listinguojamų bendrovių valdymo kodekse (pritarta
Vertybinių popierių komisijos 2009 m. gruodžio 10 d., sprendimu Nr. 2K-
378, patvirtinta AB NASDAQ OMX Vilnius valdybos posėdyje 2009 m.
gruodžio 14 d., Protokolo Nr. 09-106, įsigaliojo 2010 m. sausio 1 d.) (toliau
– Nasdaq kodeksas) įtvirtintomis nuostatomis bei gerąja įmonių valdymo
praktika;

• Taip pat buvo vertinami Lietuvos Respublikos teisės aktuose,
reglamentuojančiuose Bendrovių veiklą, įtvirtinti reikalavimai.

Visuotinai pripažįstama, kad įmonės valdysenos sistema turėtų užtikrinti
efektyvų vadovavimą įmonei, veiksmingą jos valdymo organų priežiūrą bei
tinkamą funkcijų paskirstymą tarp jų, taip pat garantuoti reikiamą akcininkų
interesų apsaugą.
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Bendroji dalis
Akcininko 
vaidmuo

Valdyba Vadovas Skaidrumas
Korupcijos 
prevencija

Geriausios tarptautinės praktikos korporatyvinio valdymo srityje apžvalga bei jos pritaikymo Bendrovėse
galimybių vertinimas

Korporatyvinis valdymas | Akcininko vaidmuo

Praktikoje laikoma, kad įmonės akcininkai, siekdami aktyviai vykdyti jiems,
kaip įmonės savininkams, priskiriamas funkcijas, užtikrina, kad bendrovių
veiklą reglamentuojantys dokumentai aiškiai apibrėžtų kolegialių valdymo
organų narių atrankos ir darbo organizavimo tvarką, atlyginimo skyrimo tvarką
bei veiklos savikontrolės mechanizmą, taip pat nustatytų interesų konfliktų
atskleidimo tvarką bei užtikrintų skaidrumą.

Rekomendacija: Savivaldybei įgyvendinant aktyvaus akcininko funkciją bei
siekiant veiksmingos Savivaldybės valdomų įmonių (kaip tai apibrėžiama
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatyme) veiklos, rekomenduotina patvirtinti Savivaldybės
valdomoms įmonėms taikytiną valdymo politiką (praktikoje tokio pobūdžio
dokumentas dar gali būti vadinamas valdysenos politika, gerojo valdymo
gairėmis, ir pan.), kurioje būtų aptartos šios pagrindinės nuostatos:

• Įtvirtinti korporatyvinio valdymo principai, kuriais remiantis grindžiama
Savivaldybės valdomų įmonių valdysena ir kuriais būtų apibrėžti klausimai,
susiję su akcininko dalyvavimu bendrovės valdyme ir tikslų bendrovei
nustatymu, valdybos skyrimu ir atskaitomybe, veiklos skaidrumo
užtikrinimu ir pan.;

• Apibrėžiami Savivaldybės valdomų įmonių bendrieji tikslai bei nustatoma jų
įgyvendinimo kontrolės sistema;

• Detalizuojami klausimai, susiję su Savivaldybės valdomų įmonių strategijos
tvirtinimu, strategijos įgyvendinimo priežiūra bei numatomos priemonės,
kurių imamasi nepasiekus strategijoje įtvirtintų tikslų ar bendrovei veikiant
nuostolingai;

• Su atstovavimu Savivaldybės valdomų įmonių visuotiniame akcininkų
susirinkime susiję praktiniai aspektai;

• Kolegialių valdymo organų narių atrankos tvarka, įskaitant nuostatas,
susijusias su kandidatų į kolegialių valdymo organų narius atrankos
vykdymu;

Vertinant Bendrovėse esamą valdysenos situaciją prieita prie išvados, kad dalis
EBPO VVĮ valdymo gairėse įtvirtintų nuostatų būtų itin aktualios siekiant
tobulinti Bendrovių valdyseną. Nors šiose gairėse aptariami valstybės valdomų
įmonių valdysenos klausimai, tačiau, kaip pabrėžiama pačios gairėse, jos yra
tinkamos ir savivaldybių kontroliuojamoms įmonėms, todėl jų taikymas
savivaldybių atžvilgiu yra vertintinas itin palankiai bei yra svarbus, siekiant
savivaldybių kontroliuojamose įmonėse diegti modernios valdysenos principus.

Aptariamose EBPO VVĮ valdymo gairėse akcentuojamas valstybės kaip
akcininko vaidmuo, užtikrinant valstybės valdomų įmonių valdymo skaidrumą
bei atskaitomybę, taip pat tinkamai nustatant strateginius valstybės valdomų
įmonių tikslus.

Bendrovių vienintelis akcininkas yra Trakų rajono savivaldybė (išskyrus Trakų
šilumos tinklus, kur yra smulkiųjų akcininkų – fizinių asmenų). Taigi iš Trakų
rajono savivaldybės, kaip iš vienintelio (ar, Trakų šilumos tinklų atveju,
pagrindinio) akcininko, tikimasi aktyvaus vaidmens sukuriant veiksmingos
valdymo sistemos pagrindus bei tinkamai vykdant kitas savininko funkcijas,
įskaitant strateginių tikslų Bendrovėms nustatymą.

2017-04-25 Valstybės kontrolė pateikė valstybinio audito ataskaitą „Ar
savivaldybių kontroliuojamų įmonių valdysena užtikrina efektyvią ir skaidrią
įmonių veiklą” (toliau – VK ataskaita), kurioje kaip viena iš pagrindinių
priežasčių, lemiančių prastus savivaldybių valdomų įmonių finansinius
rezultatus, įvardinama nerezultatyvi šių bendrovių valdysenos politika.

VK ataskaitoje, be kita ko, konstatuojama, kad Savivaldybė nesiėmė iniciatyvos
diegti gerojo valdymo principus kontroliuojamose įmonėse (Bendrovėse).
Atliekant šį Bendrovių vertinimą, mūsų peržiūrai nebuvo pateiktas Savivaldybės
priimtas dokumentas, kuriuo butų įdiegti korporatyvinio valdymo principai,
apibrėžiantys klausimus, susijusius su akcininko dalyvavimu bendrovės
valdyme ir tikslų bendrovei nustatymu, valdybos skyrimu ir atskaitomybe,
veiklos skaidrumo užtikrinimu ir pan.
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Geriausios tarptautinės praktikos korporatyvinio valdymo srityje apžvalga bei jos pritaikymo Bendrovėse
galimybių vertinimas

Korporatyvinis valdymas | Akcininko vaidmuo

• Nustatomi kandidatams į kolegialius valdymo organus keliami reikalavimai;

• Apibrėžiama valdymo organų narių atlygio sistema;

• Nustatomi skaidrumo reikalavimai, susiję su viešinamos informacijos
atskleidimu.

Iš aktyvaus akcininko taip pat tikimasi, kad jis nustatys bendrovei keliamus
tikslus bei apibrėš tikėtinus rezultatus. Tai turėtų būti daroma periodiškai
teikiant Bendrovėms lūkesčių raštus, kuriuose turėtų būti nurodomi bendrovės
veiklos prioritetai bei esminiai veiklos vertinimo rodikliai. Remiantis tarptautine
gerąja valdysenos praktika, Savivaldybės Bendrovėms nustatomi tikslai turi
būti aiškūs ir konkretūs, nustatyti atsižvelgus į kiekvienos Bendrovės veiklos
specifiką. Vengtinos bendrojo pobūdžio, deklaratyvios formuluotės. Taip pat
nustatant tikslus svarbus jų kiekybinis pamatuojamumas, kadangi Savivaldybė,
kaip akcininkas, taip pat turi pareigą atlikti tikslų įgyvendinimo stebėseną bei
imtis priemonių, kai tikslai nėra įgyvendinami nustatytu laiku arba bendrovė
veikia nuostolingai.

Rekomendacija: Savivaldybei rekomenduojama periodiškai tekti Bendrovėms
lūkesčių raštus, kuriuose aiškiai ir konkrečiai būtų išvardinami tikslai, kuriuos
Savivaldybė kelia kiekvienai Bendrovei, atsižvelgiant į Bendrovės veiklos
specifiką. Bendrovėms keliamus bendrinius tikslus siūlytina aptarti valdysenos
politikoje.
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Geriausios tarptautinės praktikos korporatyvinio valdymo srityje apžvalga bei jos pritaikymo Bendrovėse
galimybių vertinimas

Korporatyvinis valdymas | Valdyba

Nors teisinėje literatūroje galima rasti ir nemažai kitų „nepriklausomumo“
sąvokos apibrėžimų, tačiau vertinant valdybos nario nepriklausomumą, turėtų
būti atsižvelgiama į kriterijus, įtvirtintus Akcinių bendrovių įstatymo 33 str. 7
d., kuriais remiantis valdybos narys turi būti nesusijęs su bendrove, bendrovę
kontroliuojančiu akcininku ir bendrovės organų nariais šeimos, giminystės,
svainystės, partnerystės ryšiais, taip pat valdybos narys ne mažiau kaip
vienerius metus iki jo paskyrimo negali turėti ar neturi būti turėjęs verslo ryšių
su atitinkama bendrove nei tiesiogiai, nei kaip turinčios tokių ryšių bendrovės
akcininkas ar vadovas. Turinčiu verslo ryšių su bendrove laikomas fizinis
asmuo ar juridinis asmuo, kuris yra prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas
(įskaitant finansines, teisines, patariamąsias ir konsultacines paslaugas),
partneris ar asmuo, kuris gauna pajamų iš šios bendrovės, išskyrus atlygį už
veiklą vykdant kolegialaus organo nario ar komiteto nario pareigas.

Kalbant apie valdybos narių nepriklausomumą būtina paminėti ir iš tarptautinių
gerosios valdysenos standartų kylantį valdybos stabilumo reikalavimą, kuris
reiškia, kad valdyba turi dirbti stabilioje aplinkoje – valdybos nariai turėtų būti
paskiriami nustatytam terminuotam laikotarpiui ir turėtų dirbti visą nustatytą
laikotarpį, nepriklausomai nuo pasikeitusios situacijos po rinkimų šalyje ar
savivaldybėje.

Norint pasiekti geriausią rezultatą formuojant valdybas, valdybos narių
atrankos kriterijai turėtų būti formalizuoti ir išdėstyti labai konkrečiai. Kaip
minėta, visos su valdybos formavimu susijusios nuostatos turėtų būti įtrauktos
į valdysenos politiką.

Paprastai praktikoje savivaldybių darbuotojai, deleguojami į savivaldybių
valdomų įmonių valdybas, nedalyvauja jokioje formalioje atrankoje.

Rekomendacija: Vykdant nepriklausomų valdybos narių atranką būtina įvertinti
renkamų kandidatų atitikimą nepriklausomumo kriterijams. Kandidatams į
valdybų narius, deleguojamiems Savivaldybės, turėtų būti taikomi tie patys
reikalavimai, kaip ir nepriklausomiems nariams, ir tai būtina įtvirtinti
valdysenos politikoje.

1. Valdyba – pagrindinis bendrovės valdymo organas

Įmonės finansiniai rodikliai nemaža dalimi priklauso nuo įmonės valdysenos
rezultatyvumo. Valdyba yra pagrindinis bendrovės valdymo organas,
nustatantis bendrovės veiklos strategiją ir užtikrinantis įmonės vadovų
atskaitingumą.

Įmonėje nesant stebėtojų tarybos rekomenduojama valdybai pavesti ir kai
kurias priežiūros funkcijas, tokias kaip bendrovės vadovo veiklos priežiūra ar
sprendimų priėmimas dėl sandorių su susijusiomis šalimis.

VK ataskaitos viena iš pagrindinių išvadų, taip pat ir viena iš EBPO
rekomendacijų (EBPO yra paskelbusi Lietuvoje veikiančių bendrovių valdysenos
apžvalgą) – pirmenybė turi būti teikiama pagal Akcinių bendrovių įstatymą
veikiančių įmonių valdybų stiprinimui.

Pažymėtina, kad visose Bendrovėse buvo atrinkti nauji valdybų nariai.
Kiekvienos Bendrovės valdyboje iš 5 naujai atrinktų narių 3 yra nepriklausomi,
o 2 – skiriami steigėjo. Šios analizės vykdymo metu naujai suformuotos
valdybos dar nebuvo pradėję eiti pareigų. Nepriklausomų kolegialių organų
formavimas – visuotinai pripažįstama gerosios korporatyvinės valdysenos
praktika, todėl Savivaldybės sprendimas formuoti profesionalias,
nepriklausomas valdybas yra vertintinas teigiamai.

Rengdami šią ataskaitą neatlikome konkrečių būsimųjų valdybų narių
nepriklausomumo bei tinkamumo eiti šias pareigas vertinimo. Tačiau
pažymėtina, kad bendrąja prasme nepriklausomumo reikalavimas reiškia, kad
valdybos nariai savo pareigų vykdymo metu negali būti veikiami jokių politinių
interesų ar kitų aplinkybių, kurios kliudytų jiems priimti tinkamą ir teisingą
sprendimą.
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Remiantis Savivaldybės interneto tinklapyje skelbiama informacija, atrenkat
nepriklausomus Bendrovių valdybų narius buvo siekiama, kad nariai būtų
įvairių kompetencijų turintys profesionalai, turintys vadovavimo patirties ir
išmanantys komunalinių, reguliuojamų paslaugų tiekimo ir plėtros, vadybos,
žmogiškųjų išteklių valdymo, strateginio planavimo ir valdymo, mažmeninių
paslaugų tiekimo sritis.

Rekomendacija: Užtikrinti, kad ir ateityje formuojant valdybas Bendrovėse,
visa valdyba, kaip kolegialus organas, turėtų pakankamai kompetencijos jai
priskiriamų funkcijų vykdymui. Tuo tikslu vykdant kandidatų į valdybos narius
atranką, būtina atsižvelgti, kad valdybos nariai turėtų strateginio planavimo,
finansų, teisinių bei vadybos žinių, taip pat išmanyti atitinkamą ūkio šaką,
kurioje veikia bendrovė, bei profesionalios valdybos veikimo principus.

Verta paminėti viešosios įstaigos „Transparency International“ Lietuvos
skyriaus 2018 m. atliktoje studijoje „Interesai valstybės ir savivaldybių
valdomose įmonėse – kaip juos suvaldyti?“ pateikiamą rekomendaciją dėl
valdybų skyrimo tvarkos viešinimo. Studijoje pateikiama išvada, kad siekiant
didesnio skaidrumo įmonių svetainėse turėtų būti viešinamos valdybos narių
skyrimo tvarkos, kuriose būtų nurodoma, kokių kandidatų į valdybos narius
tikisi įmonės atsižvelgiant į konkrečios įmonės veikimo sritį ir specifiką, taip pat
informuoti, kaip vykdomos atrankos ir skelbti apie jas.

2. Valdybos narių pareigos

Sistemiškai vertinant Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius su
kolegialias valdymo organais susijusias taisykles (Civilinis kodeksas, Akcinių
bendrovių įstatymas), taip pat apžvelgus tarptautinius korporatyvinio valdymo
standartus, išskirtinos dvi pagrindinės valdybos narių pareigos – rūpestingumo
pareiga (angl. duty of care) ir lojalumo pareiga (angl. duty of loyalty),
nustatančios esminius principus, kuriais grindžiamos visos kitos valdybos narių
pareigos. Rūpestingumo pareiga suponuoja, kad valdybos narys privalo
visuomet elgtis atsižvelgdamas į tai, kas yra naudingiausia įmonei ir jos
akcininkams.

Praktikoje sutariama, kad siekiant užtikrinti, jog valdybos narių atranka būtų
vykdoma skaidriai bei būtų pagrįsta objektyviais kriterijais, valdybos narių
atrankos vykdymas turėtų būti pavedamas specialiai šiam tikslui sudaromai
atrankos komisijai. Savivaldybės atstovų teigimu, naujosios Bendrovių
valdybos buvo formuojamos pasitelkus specialią atrankos komisiją.
Rekomenduotina laikytis šios praktikos ir ateityje organizuojant valdybos narių
atrankas ir tai formalizuoti.

Rekomendacija: Rekomenduojama formalizuoti Bendrovių valdybos narių
atrankos tvarką, joje įtvirtinant nepriklausomumo kriterijų. Ateityje formuojant
valdybas Bendrovėse valdybos narių atrankos vykdymas taip pat turėtų būti
pavedamas specialiai šiam tikslui sudaromai atrankos komisijai. Taip pat būtų
tikslinga pavesti nepriklausomam išoriniam auditoriui ar atitinkamai kontrolę
vykdančiai institucijai įvertinti, kaip laikomasi valdybos narių skyrimo tvarkos.

Bendrovių svetainėse taip pat rekomenduojama viešinti valdybos narių skyrimo
tvarką, kurioje turi būti nurodoma, kokių kandidatų į valdybos narius tikisi
kiekviena Bendrovė, taip pat informuoti, kaip vykdomos atrankos ir skelbti apie
jas.

Remiantis tarptautiniais gerojo valdymo standartais, Savivaldybė turi aiškiai
nustatyti kandidatams į valdybos narius keliamus reikalavimus. Ypač svarbu,
kad šie reikalavimai neapsiribotų bendrojo pobūdžio kriterijais, tokias kaip
aukštasis universitetinis išsilavinimas ir nepriekaištinga reputacija. Būtina
užtikrinti, kad valdybos nariai turėtų tam tikrų specifinių žinių ir patirties. Taigi,
siekiant, kad valdyba kaip kolegialus organas turėtų pakankamai
kompetencijos jai priskiriamų funkcijų vykdymui, valdybos nariai privalo turėti
strateginio planavimo, finansų, teisinių bei vadybos žinių, taip pat išmanyti
atitinkamą ūkio šaką, kurioje veikia bendrovė, bei profesionalios valdybos
veikimo principus. Nebūtų realu ir tikslinga reikalauti, kad viskas šias žinias ir
įgūdžius turėtų kiekvienas valdybos narys, tačiau visa valdyba, kaip kolegialus
organas, turėtų turėti juos visus.



Įmonių veiklos efektyvumo didinimo galimybių analizės ataskaita 96

Bendroji dalis
Akcininko 
vaidmuo

Valdyba Vadovas Skaidrumas
Korupcijos 
prevencija

Geriausios tarptautinės praktikos korporatyvinio valdymo srityje apžvalga bei jos pritaikymo Bendrovėse
galimybių vertinimas

Korporatyvinis valdymas | Valdyba

bendradarbiavimo tarp valdybos ir bendrovės vadovo bei tarp valdybos ir
Savivaldybės (kaip akcininko) užtikrinimas; informacijos apie valdybos
priimtus sprendimus pristatymas Savivaldybei; valdybos priimtų sprendimų
vykdymo kontrolė; valdybos narių atskaitomybės už jų veiklą valdyboje
kontrolė; valdybos savo veiklos įsivertinimo organizavimas ir pan.).

Valdybos darbo reglamente svarbu apibrėžti valdybos posėdžių šaukimo
tvarką. Trakų paslaugų ir Trakų šilumos tinklų valdybų darbo reglamentuose
numatyta, kad valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per 3
mėnesius. Trakų autobusų valdybos darbo reglamente įtvirtinta, kad valdybos
posėdžiai šaukiami prireikus. Trakų vandenų valdybos darbo reglamente
posėdžių šaukimo dažnumas nėra aptartas.

Rekomendacija: Atsižvelgiant į Nasdaq kodekse pateikiamą rekomendaciją
nustatyti, kad valdybų posėdžiai būtų rengiami periodiškai, pagal iš anksto
patvirtintą grafiką. Teisinėje literatūroje rekomenduojama kolegialių organų
posėdžius šaukti bent kartą per metų ketvirtį. Tačiau Bendrovių valdybų
posėdžių periodiškumas turėtų būti nustatomas taip, kad būtų užtikrintas
nepertraukiamas esminių kiekvienos Bendrovės valdysenos klausimų
sprendimas.

Atsižvelgiant į elektroninių ryšio priemonių naudojimo mastą, vertėtų
apsvarstyti galimybę Bendrovių valdybų darbo reglamentuose suteikti valdybos
nariams teisę dalyvauti posėdžiuose ir balsuoti naudojantis elektroninėmis
ryšio priemonėmis.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovių valdybų darbo reglamentai
priimti 2014 – 2017 m. ir kai kurios jų nuostatos nebuvo pakoreguotos vėliau
priėmus naujas Bendrovių įstatų redakcijas bei pasikeitus Akcinių bendrovių
įstatymui.

Rekomendacija: Suderinti Bendrovių valdybų reglamentus su galiojančiomis
Bendrovių įstatų ir Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis.

Valdybos narys, rūpindamasis bendrovės ir, atitinkamai, jos akcininkų, gerove
bei interesais, savo pareigas turi vykdyti sąžiningai ir atsakingai. Lojalumo
pareiga reikalauja, kad valdybos narys būtų ištikimas bendrovei ir jos
akcininkams, kas yra ypač aktualu sprendžiant interesų konfliktų situacijas.

Valdybos narių pareigos turi būti detaliai apibrėžiamos bendrovės valdybos
darbo reglamente. Trakų autobusų ir Trakų paslaugų valdybų darbo
reglamentuose valdybų nariams, be kita ko, numatyti sąžiningumo ir lojalumo
reikalavimai. Likusių Bendrovių valdybų reglamentuose šios konkrečios valdybų
narių pareigos nėra išskiriamos.

Rekomendacija: Visų Bendrovių valdybų darbo reglamentuose
rekomenduojama įtvirtinti šias pagrindines valdybos narių pareigas bei detaliai
aprašyti visas kitas valdybos nariams nustatomas iš to kylančias pareigas.

3. Valdybos darbo tvarka

Akcinių bendrovių įstatyme įtvirtinta, kad valdybos darbo tvarką nustato jos
priimtas valdybos darbo reglamentas. Pagal visuotinai pripažintus gerosios
valdysenos standartus valdybos darbo procedūras taip pat rekomenduojama
formalizuoti, didžiausią dėmesį skiriant aiškiam valdybos pareigų ir
atsakomybių apibrėžimui.

Bendrovėse yra priimti valdybų darbo reglamentai, kuriuose, pastebėtina, yra
atkartojama nemaža dalis Akcinių bendrovių įstatyme bei Bendrovių įstatuose
įtvirtintų nuostatų (pastaba ypač aktuali aptariant Trakų autobusų valdybos
darbo reglamentą).

Bendrovių valdybų darbo reglamentuose pasigendama aiškaus valdybų narių
teisių ir pareigų apibrėžimo.

Rekomendacija: Bendrovėms siūloma papildyti valdybų darbo reglamentus
detalizuojant valdybų narių teises ir pareigas bei nurodant papildomas teises ir
pareigas, kurias turi valdybos pirmininkas (pavyzdžiui, valdybos posėdžių
šaukimas ir valdybos darbo organizavimas;
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Bendrovių valdyboms rekomenduojama didžiausią dėmesį skirti strateginių
klausimų sprendimui, įskaitant rizikų valdybą ir vengti situacijų, kai daug laiko
praleidžiama gilinantis į ne esminius Bendrovių veiklos klausimus.

5. Atlygis valdybos nariams

Teisės aktuose nėra suformuoti kriterijai, pagal kuriuos turėtų būti nustatomas
atlygis nepriklausomiems valdybos nariams.

Geroji korporatyvinio valdymo praktika reikalauja, kad įmonėse kuriama
motyvacijos sistema skatintų siekti efektyvumo bei būtų skaidri. Taip pat
sutariama, kad nepriklausomiems valdybų nariams turi būti atlyginama už jų
atliekamą darbą.

Remiantis Savivaldybės interneto tinklapyje skelbiama informacija, Bendrovių
nepriklausomų valdybų narių darbas valdybose bus apmokamas. Jiems
nustatytas valandinis atlygis už darbą, kurio suma sudarys ne daugiau kaip
15% Bendrovių vadovų atlyginimo.

Bendrovėse įtvirtinus atlygio valdybų nariams sistemą, tikimasi, kad valdybų
nariai tokiu būdu bus skatinami siekti geresnių Bendrovių veiklos rezultatų.
Valandinio atlygio įvedimas sudarys galimybę diferencijuoti konkrečiam
valdybos nariui mokamą atlyginimą priklausomai nuo, kiek laiko jis skiria šių
pareigų atlikimui (pavyzdžiui, valdybos nariui nedalyvaujant valdybos
posėdžiuose, atlyginimas jam atitinkamai būtų mažinamas).

Rekomendacija: Savivaldybei rekomenduojama patvirtinti aiškias ir skaidrias
nepriklausomų valdybos narių atlygio nustatymo taisykles. Nustatant atlygio
dydį, be kita ko, būtina atsižvelgti į konkrečios Bendrovės dydį bei
nepriklausomo valdybos nario prisiimamos atsakomybės lygį. Nustatant atlygio
dydi valdybos pirmininkui patartina atsižvelgti į teisinėje literatūroje sutinkamą
nuostatą, kad valdybos pirmininko atlygis turėtų būti bent du kartus didesnis
nei valdybos nario atlygis.

4. Pagrindinė valdybos funkcija – įmonės strategijos tvirtinimas

Valdyba, kaip kolegialus bendrovės valdymo organas, atlieka jai Akcinių
bendrovių įstatyme ir bendrovės įstatuose priskirtas funkcijas.

Viena svarbiausių valdybos funkcijų yra bendrovės strategijos tvirtinimas ir
įgyvendinimo užtikrinimas. Vykdydamos šią funkciją Bendrovių valdybos
privalo remtis Savivaldybės Bendrovėms nustatytais tikslais.

Bendrovių valdybos yra patvirtinę Bendrovių veiklos planus (strategijas)
trejiems metams, tačiau ilgalaikių patvirtintų strategijų Bendrovėse nėra.
Atkreiptinas dėmesys, kad Bendrovių veiklos planuose ne visais atvejais yra
detalizuojama, kaip konkrečiai pasirinkta strategija prisidės prie bendrovės
efektyvumo didinimo.

Analizuojant iki šiol veikusių Bendrovių valdybų veiklą pastebėta, kad didžiąją
dalį laiko Bendrovių valdybos skyrė einamųjų klausimų sprendimui, kurie
neprisideda arba beveik neprisideda prie Bendrovių veiklos efektyvumo
skatinimo (pavyzdžiui, Bendrovių vadovų atostogų klausimai, mažavertės
paramos skyrimo klausimai ir pan.). Naujai pradėsiančioms veikti Bendrovių
valdyboms siūlytina labiau koncentruotis į Bendrovių metinių ir ilgalaikių
strategijų rengimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą ir konkrečių pasiekimų
monitorintą. reguliariai aptariant, kaip bendrovei sekasi įgyventi jai nustatytus
tikslus, taip pat į strateginių klausimų sprendimą, įskaitant rizikų valdymą.

Rekomendacija: Bendrovių valdyboms rekomenduojama patvirtinti ilgalaikes
Bendrovių strategijas, paremtas Bendrovėms akcininko nustatytais tikslais,
kuriose būtų detalizuojama, kaip konkrečiai pasirinkta strategija prisidės prie
bendrovės efektyvumo didinimo. Rekomenduojama, kad Bendrovių vadovai
reguliariai (bent kartą per ketvirtį) pristatytų valdyboms Bendrovių veiklos
rezultatus / rodiklius pagal visas veiklos rūšis aptariant, kaip konkrečiai
Bendrovei sekasi įgyventi jai nustatytus tikslus bei pagrindinius veiklos
rodiklius (KPI), o valdybos įvertintų atitinkamus rezultatus / rodiklius
sugretinant juos su nustatytais metiniais ir ilgalaikiais strateginiais planais bei
operatyviai spręstų dėl galimų korekcijų Bendrovių veikloje ar įgyvendinamoje
strategijoje.



Įmonių veiklos efektyvumo didinimo galimybių analizės ataskaita 98

Bendroji dalis
Akcininko 
vaidmuo

Valdyba Vadovas Skaidrumas
Korupcijos 
prevencija

Geriausios tarptautinės praktikos korporatyvinio valdymo srityje apžvalga bei jos pritaikymo Bendrovėse
galimybių vertinimas

Korporatyvinis valdymas | Valdyba

Pirmuoju atveju, įmonėms naudinga žinoti apie tai, kurioje veiklos srityje
tobulėjama labiausiai ar kuri įmonės dalis ar funkcija atliekama našiausiai.
Antruoju atveju, valdybos darbo įsivertinimas turėtų padėti efektyvinti įmonės
darbą, o tai ilgainiui atneštų teigiamus pokyčius ir galimai padėtų išspręsti
problemas, su kuriomis įmonė susiduria.

Pagal šio Bendrovių vertinimo metu peržiūrėtus Bendrovių dokumentus,
Bendrovių valdybos savo veiklos kasmetinio vertinimo neatlieka.

Rekomendacija: Priėmus sprendimą įgyvendinti Bendrovių valdybų veiklos
savikontrolės mechanizmą, periodiškas ir reguliarus valdybos įsivertinimo
reikalavimas turėtų būti įtvirtintas Savivaldybės priimtoje valdysenos politikoje
bei detalizuojamas atskirame dokumente – valdybos darbo įsivertinimo
gairėse, kuriose turėtų būti nurodoma esminė informacija, žinotina atliekant
įsivertinimą. Pagrindinis to tikslas – valdybos veiklos efektyvinimas, išskiriant
tobulintinas darbo veiklos sritis ir nustatant reikiamus veiksmus jų gerinimui.

Valdybos įsivertinimo procesas turėtų būti aiškus ir nesudėtingas, kuriame
atsispindėtų esminės tinkamo valdybos politikos įgyvendinimo detalės, tokios
kaip – valdybos narių nešališkumas ir objektyvumas, interesų konfliktų
nebuvimas, nepriklausomumas, lojalumas ir valdybos nario aktyvumas
sprendžiant bendrovės veiklos klausimus ir pan. Valdybos nariai turėtų būti
supažindinti su įsivertinimo procesu, vertinimą atlikti užpildant specialių
klausimyną, kuris leistų stebėti ir vertinti progresą ir pasiekimus pagal
išsikeltus veiklos tikslus.

Valdybos įsivertinimo procesą rekomenduojama suskirstyti į du etapus, kurių
vienas – bendras visos valdybos darbo įvertinimas, o kitas – savo, kaip
valdybos nario, darbo įsivertinimas. Įsivertinimo proceso eigą koordinuoti
turėtų būti pavedama valdybos pirmininkui.

Įsivertinimo klausimyne siūloma didžiausią dėmesį sutelkti į šias pagrindines
sritis:

6. Valdybos veiklos įsivertinimas

Atsižvelgiant į EBPO pricipus bei gerąją įmonių korporatyvinės valdysenos
praktiką, valdyboms yra rekomenduojamas kasmetinis valdybos veiklos
įvertinimas.

NASDAQ kodekse taip pat pažymima, kad kiekvienais metais valdyba turėtų
atlikti savo veiklos įvertinimą, apimantį valdybos struktūros, darbo
organizavimo, taip pat kiekvieno valdybos nario kompetencijos ir darbo
efektyvumo vertinimą bei vertinimą, ar valdyba pasiekė nustatytų veiklos
tikslų. Valdyba turėtų bent kartą per metus, nepažeidžiant asmens duomenų
tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, viešai paskelbti
atitinkamą informaciją apie savo vidinę struktūrą ir veiklos procedūras.

Bendrovių valdybos turėtų būti susipažinusios su gerąja bendrovių valdymo
praktika ir, atsižvelgiant į tai, reguliariai turėtų įsivertinti savo veiklą. Taip pat
Bendrovių valdyboms rekomenduotina rengti ir įgyvendinti veiklos tobulinimo
planus.

Valdybų darbo savianalizė padėtų Bendrovėms nustatyti silpnąsias ir
stipriąsias savo darbo puses, o toks nustatymas vienareikšmiškai prisidėtų
prie Bendrovių veiklos efektyvinimo. Valdybos veiklos vertinimas turėtų apimti
valdybos struktūros, darbo organizavimo, gebėjimo veikti kaip organui
efektyvumo ir pasiektų tikslų vertinimą, taip pat – kiekvieno valdybos nario
kompetencijos ir darbo efektyvumo vertinimą (tai gali būti tokie aspektai kaip
kiekvieno valdybos nario paskirto laiko pareigoms atlikti pakankamumas,
informacijos prieinamumas, faktorių, trukdančių valdybos nariui veikti
nepriklausomai vertinimas ir pan.). Ypač aktualu tai, kad valdybos įsivertinimo
procesas taip pat padėtų nustatyti, ar valdyba, kaip kolegialus valdymo
organas, turi tinkamą kompetencijų ir gebėjimų derinį.

Teisinėje literatūroje teigiama, kad toks valdybos darbo įsivertinimas yra
naudingas tiek sėkmingai ir pelningai veikiančioms įmonėms, tiek toms,
kurios susiduria su finansinėmis ar kitokiomis problemomis.
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• Valdybos kompetenciją – atkreipiamas dėmesys į Savivaldybės kaip
akcininko keliamus tikslus, valdybos žinių pakankamumo ir paskirties
įvertinimą bei valdybos darbo organizavimą;

• Strateginio planavimo, rizikų valdymo ir kontrolės bei finansinių rezultatų
vertinimą;

• Valdybos posėdžių organizavimo, jų trukmės, darbotvarkės vertinimą;

• Valdybos pirmininko darbą;

• Valdybos nario darbo įsivertinimą.

Savivaldybei nusprendus, valdybų veiklos vertinimas galėtų būti atliekamas ir
pasitelkiant išorinius ekspertus. Toks išorinis vertinimas galėtų būti vienkartinis
arba reguliarus, be to, jis galėtų būti vykdomas lygiagrečiai taikant ir aukščiau
minėtą valdybos veiklos savikontrolės mechanizmą arba vietoje tokio
savikontrolės mechanizmo.
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Kaip ir valdybos atveju, geroji įmonių valdysenos praktika įmonės vadovo
pareigų ir atsakomybių klausimu ypatingą svarbą teikia rūpestingumo ir
lojalumo principams. Bendrovių veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose
turėtų būti aiškiai įtvirtintos šios Bendrovės vadovo pareigos bei nustatyti
konkretūs šioms pareigoms užimti reikalingi gebėjimai, kuriuos NASDAQ
kodeksas apibrėžia kaip pusiausvyrą tarp kandidato kvalifikacijos, patirties ir
kompetencijos.

Atsižvelgiant į pagrindines korporatyvinės valdysenos rekomendacijas, organo,
renkančio vadovą, atžvilgiu, Bendrovės nenukrypsta – vadovą, kaip ir
rekomenduojama, renka Bendrovių valdybos.

Pažymėtina, kad vadovui turi būti iškelti ir formalizuoti aiškūs tikslai, kuriais
siekiama kokybinio rezultato ir galimybės juos kiekybiškai įvertinti. Toks
vertinimas turėtų būti kasmet vykstanti procedūra. Pagal mūsų peržiūrai
pateiktus dokumentus tokie kasmetiniai vertinimai yra atliekami.

Geroji įmonių valdysenos praktika skatina pagrįsto atlygio už darbą politiką bei
atkreipia dėmesį, kad atlygio dydis turi atitikti darbuotojo atliekamas funkcijas
ir užtikrinti garbingą ir orų jo pragyvenimo lygį. Keliama mintis ir dėl
skatinamosios atlygio sistemos darbuotojams.

Šiuo metu Bendrovių vadovų darbo apmokėjimo sistema yra dvipakopė –
fiksuota atlyginimo dalis (sudaranti didesnę darbo užmokesčio dalį) ir kintamoji
atlyginimo dalis (sudaranti mažesnę darbo užmokesčio dalį). Dvipakopis darbo
užmokestis sudaro sąlygas motyvacinei sistemai egzistuoti, tačiau pagrindinę
reikšmę turi praktinis dvipakopės sistemos efektyvumas – ar pastovioji ir
kintamoji atlygio dalis priklauso nuo darbo rezultatų, ar kintamoji atlygio dalis
yra konstantos būdu nustatytas duomuo.
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Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta, kad savivaldybė savo
interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina, be kita ko, informaciją apie
savivaldybės valdomas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių
įstatus, ne mažiau kaip trejų paskutinių finansinių metų veiklos rezultatų ir
finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją. Pažymėtina, kad
Savivaldybės interneto svetainėje galima rasti šią informaciją apie Bendroves.

Rekomendacija: Vadovaujantis gerosios valdysenos praktika, vertėtų
apsvarstyti galimybę viešinti ir kitą, ne tik pagal teisės aktus privalomą,
informaciją, pavyzdžiui, Bendrovėms keliamus tikslus, Bendrovių strategiją.
Šios informacijos nėra nei Savivaldybės, nei Bendrovių interneto svetainėse.

Tiesa, Bendrovių veiklos planus galima surasti Savivaldybės teisės aktų
duomenų bazėje, tačiau toks informacijos skelbimo būdas nelaikytinas
tinkamu, nes norint rasti šią informaciją reikia atlikti papildomus veiksmus, kas
suinteresuotam vartotojui nėra patogu.

Rekomendacija: Visa su Bendrovėmis susijusi informacija turėtų būti skelbiama
vienoje vietoje.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Savivaldybės tinklapyje pasigendama
informacijos, kur būtų apibendrinami visų Bendrovių veiklos rezultatai. Tokios
informacijos pateikimas leistų susidaryti išsamų vaizdą apie Savivaldybės
kontroliuojamas bendroves.

Įvertinus informaciją, pateikiamą Bendrovių interneto tinklapiuose, darytina
išvada, kad Bendrovės apsiriboja tik tokios informacijos skelbimu, kuri yra
privaloma remiantis teisės aktų nuostatomis, o kai kurias atvejais, net ir
privalomai skelbtina informacija nėra pateikiama visa apimtimi. Pavyzdžiui,
Trakų šilumos tinklų interneto svetainėje nėra finansinės atskaitomybės už
kalendorinius metus, pasibaigusius 2018 m., o skiltyje „Valdymo organai ir
struktūra“ pateikiama tik įmonės darbuotojų struktūra. Taigi, norint sužinoti
šios bendrovės valdybos narius, reikia ieškoti išrašo apie įmonę iš Juridinių
asmenų registro, kuris pateikiamas skiltyje „Trakų šilumos tinklų įstatai ir kiti
dokumentai“. Trakų autobusų interneto tinklapyje neskelbiami bendrovės
įstatai.

Įmonių veiklos skaidrumo užtikrinimas ir viešumo didinimas, kaip vienas
esminių prioritetų, akcentuojamas tarptautiniuose gerojo valdymo
standartuose. Lietuvos Respublikos teisės aktai taip pat įtvirtinta nuostatas,
skirtas įmonių valdymo skaidrumui užtikrinti. Tačiau kalbant apie skaidrumą,
Nasdaq kodekse bendrovės skatinamos taikyti netgi aukštesnius standartus,
nei nustatyta teisės aktuose.

Siekiant didesnio skaidrumo, įmonėms rekomenduojama viešinti informaciją
apie visus esminius su įmone susijusius aspektus, įskaitant finansinę situaciją,
veiklą ir įmonės valdymą. Visuotinai pripažįstama, kad didesnis skaidrumas
daro teigiamą įtaką siekiant užtikrinti sklandžią bendrovės veiklą.

Nasdaq kodekse pateikiamas minimalus informacijos, kurią turėtų atskleisti
įmonės, sąrašas, kuriame, be kita ko, nurodoma viešinti informaciją apie
bendrovės veiklą ir finansinius rezultatus, bendrovės tikslus, pagrindinius
akcininkus, bendrovės valdymo struktūrą ir strategiją bei bendrovės valdymo
organų narius, vadovą ir jų atlyginimą.

Kalbant apie informacijos, susijusios su valdymo organų nariais, viešinimą,
Nasdaq kodekse rekomenduojama pateikti informaciją apie kolegialių
bendrovės organų narių bei bendrovės vadovo profesinę patirtį, kvalifikaciją ir
potencialius interesų konfliktus, kurie galėtų daryti įtaką jų priimamiems
sprendimams. Viešinant tokio pobūdžio informaciją būtina atsižvelgti į asmens
duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas ir gauti rašytinius
asmens duomenų subjektų sutikimus dėl informacijos viešinimo.

Peržiūrėję Bendrovių interneto svetaines pastebėjome, kad ne visos Bendrovės
skelbia informaciją, susijusią su valdymo organų nariais, tokia apimtimi, kaip
rekomenduodama Nasdaq kodekse.

Pareiga užtikinti pakankamą įmonės veiklos ir rezultatų viešumą bei skaidrumą
tenka įmonės akcininkui, Bendrovių atžvilgiu tai – Savivaldybė. Vieša laikytina
informacija, kuri yra visiems prieinama nesunkiai ir neatlygintinai, pavyzdžiui,
skelbiama tinklapyje.
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Rekomendacija: Atsižvelgiant į Savivaldybei nustatytą pareigą užtikrinti
pakankamą Bendrovių veiklos ir rezultatų viešumą bei skaidrumą,
rekomenduotina Savivaldybei aiškiai apibrėžti, kokia informacija turėtų būti
viešinama Bendrovių interneto tinklapiuose, nurodyti, kaip informacija turi būti
pateikiama (laikantis principo, kad informacija turi būti lengvai surandama).
Taip pat svarbu, kad Savivaldybė imtųsi atitinkamų priemonių, kai nurodymai,
susiję su informacijos viešinimu, nėra tinkamai vykdomi.

Verta paminėti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime „Dėl savivaldybių
turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse
tvarkos aprašo patvirtinimo“ išreikštą siekį valstybės valdomoms įmonėms
skirtas informacijos atskleidimo gaires taikyti ir savivaldybių valdomoms
įmonėms. Todėl nustatant, kokia informacija apie Bendroves turi būti
viešinama tiek Savivaldybės, tiek pačių bendrovių interneto svetainėse, būtina
atsižvelgti ir į minėtąsias gaires.
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Laikoma, kad viena iš pagrindinių korupcijos priežasčių savivaldoje yra
nepotizmas. Ši problema aktuali ne tik kalbant apie savivaldybių
administracijas, bet ir apie savivaldybių valdomas įmones.

2019 m. birželio mėn. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba atlikto
visų Lietuvos savivaldybių valdomų įmonių nepotizmo rizikos intensyvumo
analizę. Tyrimo metu siekta nustatyti, kokią dalį įmonėse sudaro giminystės,
santuokos ar svainystės ryšiais susiję darbuotojai (vidinio nepotizmo rizika) bei
buvo analizuojama, kiek įmonių darbuotojų turi giminaičių, dirbančių
savivaldybių administracijose (išorinio nepotizmo rizika).

Atlikto tyrimo metu Savivaldybei buvo nustatyta vidutinio lygio išorinio
nepotizmo rizika ir gana aukšta vidinio nepotizmo rizika, lyginat su kitų
savivaldybių rezultatais. Taigi, nors padėtis Savivaldybėje nėra kritinė, tačiau
verta atsižvelgti į minėto tyrimo rezultatus bei užkirsti kelią galimai su tuo
susijusiai rizikai.

Rekomendacija: Savivaldybei rekomenduojama nustatyti taisykles, kuriomis
remiantis būtų siekiama išvengi situacijų, kai Bendrovėse dirbantys giminaičiai
būtų susiję pavaldumo ryšiais, taip pat būtų didinamas priimamų sprendimų
skaidrumas. Priimami į darbą darbuotojai turėtų atskleisti savo giminystės
ryšius tiek su atitinkamoje Bendrovėje jau dirbančiais kitais darbuotojais, tiek
su Savivaldybės administracijos darbuotojais bei Tarybos nariais. Taisyklėse
nustatytais atvejais Bendrovės vadovas, prieš priimdamas į darbą asmenį,
turintį minėtų giminystės ryšių, turėtų gauti išankstinį valdybos pritarimą.
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9m2019 9 mėnesių laikotarpis pasibaigęs 2019 m. rugsėjo 30 d.

BA Balansinė ataskaita

CAGR Vidutinis augumo tempas (Angl. Cummulative average 

growth rate)

Deloitte UAB „Deloitte verslo konsultacijos“ 

UAB Advokatų profesinė bendrija 

„Deloitte Legal“

UAB „Deloitte Lietuva“

DU Darbo užmokestis

EIU Economist Intelligence Unit

EKŪ UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis"

EBPO Organisation of Economic Co-operation and Development

EBPO VVĮ 

valdymo gairės

EBPO 2005 m. priimtomis (ir 2015 m. atnaujintomis) 

Valstybės valdomų įmonių valdymo gairės 

FA Finansinės ataskaitos

Įmonės, 

Bendrovės

TP, TA, TŠT, TV

KM Kilometras

KPI Pagrindiniai veiklos rodikliai (angl. "Key performance 

indicators").

LR Lietuvos Respublika

m Milijonai

MMA Minimalus mėnesinis atlyginimas

n/d Nėra duomenų

Palyginamos 

įmonės

Įvairios paslaugos (apjungta veikla): 

UAB "Elektrėnų komunalinis ūkis", UAB "Rietavo 

komunalinis ūkis" , UAB "Nemėžio komunalininkas", UAB 

"Nemenčinės komunalininkas", UAB "Kalvarijos 

komunalininkas", UAB "Didžiasalio komunalinės 

paslaugos".

PNA Pelno nuostolių ataskaita

PVM Pridėtinės vertės mokestis

TA UAB "Trakų autobusai"

TP UAB "Trakų paslaugos"

TSRA, Užsakovas Trakų rajono savivaldybës administracija 

TŠT UAB "Trakų šilumos tinklai"

tūkst. Tūkstančiai

TV UAB "Trakų vandenys"

VERT Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

VK Valstybės kontrolė

VKI Vartotojų kainų indeksas
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