
 

 

UAB Raseinių komunalinės paslaugos 
1772208281, Žemaičių g. 10, Raseiniai 

 

 

 

METINIS PRANEŠIMAS 

 
 

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas 

         

         Pranešimas parengtas už 2018 metus. Visi skaičiai pateikti 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. 

         Finansinėse ataskaitose pateikiami duomenys  – eurais. 

          

2. Pagrindiniai duomenys apie bendrovę 

 

Bendrovės pavadinimas: UAB Raseinių komunalinės paslaugos (toliau – Bendrovė) 

Teisinė forma:  uždaroji akcinė bendrovė. 

Įregistravimo data: 1990 m. lapkričio 22 d.   

Registro tvarkytojas:  Valstybės įmonė Registrų centras. 

Įmonės kodas:  172208281  

PVM kodas:  LT72208281 

Buveinės adresas:  Žemaičių 10, LT- 60119 Raseiniai, Lietuva 

Telefonas: 8 428 51596 

Elektroninis paštas: info@rkp.lt 

Interneto adresas: www.rkp.lt 

 

Bendrovė filialų ar atstovybių neturi.  

 

Bendrovės valdybos sudėtis: 

Vidmantas Merkliopas – pirmininkas ; 

Audrius Noreika – narys; 

Valdas Karabinas – narys; 

Bendrovės direktorius – Sigitas Kleišmantas 

Bendrovės vyr. finansininkė – Danguolė Montvydė 

 

 

 

 

http://www.rkp.lt/
http://www.rkp.lt/


             

 

 

2 

3. Pagrindinės veiklos apibūdinimas 

 Įmonės veikla – komunalinių ir kitokių paslaugų teikimas rajono gyventojams, įmonėms, 

įstaigoms ir organizacijoms. Didžiausios pajamos gaunamos už visų rūšių atliekų tvarkymą, 

kelių ir gatvių priežiūrą visais metų laikais, teritorijų valymą, kapinių priežiūrą, žvyro-smėlio 

karjerų eksploataciją ir kitokias panašias paslaugas.  

Bendrovės papildoma veikla – turgaviečių eksploatacija, pirčių paslaugos, patalpų nuoma 

ir kitos netipinės paslaugos. 

4. Bendrovės įstatinis kapitalas 

2018-12-31 dienos duomenimis bendrovės įstatinis kapitalas buvo 1580984,32 Eur  

padalintas į 54 592 akcijas. Vienos akcijos nominali vertė – 28,96 Eur. Akcijos yra paprastosios 

vardinės, kurios nuosavybės teise priklauso steigėjai – Raseinių rajono savivaldybės tarybai. 
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5. Bendrovės struktūra 

 

 

Visuotinas akcininkų susirinkimas 
Raseinių rajono taryba 

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos 
valdyba 

DIREKTORIUS 

Buhalterija Sekretorė – kadrų  
skyriaus inspektorė 

Vyriausia inžinierė Darbų saugos 
specialistas 

Direktorius 

Seniūnijų komunalinių 
tarnybų padaliniai -7 

Mechanizacijos tarnyba, 
Dispečerė - sandėlininkė 

Energetiko 
tarnyba 

Kelių eksploatacijos 
ruožas 

Miesto tvarkymo 
tarnyba 

Vyriausia inžinierė 

Viešųjų pirkimų grandis 

 

Raseinių 
turgus 

Ariogalos 
turgus 

Raseinių „turgelis“ 
Vilniaus gatvėje 

Pirtys - 4 
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6. Bendrovės darbuotojai 

 

2018 metų pabaigoje bendrovėje dirbo107  darbuotojai. Vidutinis vieno darbuotojo darbo 

užmokestis 2018 metais buvo 552,90 Eur. 

 

7. Ekonominiai ir finansiniai 2018  metų bendrovės veiklos rodikliai 

 

 UAB „Raseinių komunalinės paslaugos” 2018 metais už suteiktas paslaugas, atliktus 

darbus uždirbo  1 602 529 Eur pajamų, kurios 97 720 Eur mažesnės už 2017 metų paslaugų ir 

darbų pardavimo pajamas. Iš kitos veiklos ataskaitiniais metais bendrovė gavo 9 626 Eur 

pajamų. Iš viso gauta  1 612 156 Eur pajamų, kurių sudėtis buvo tokia : 

 

 

Pajamų rūšys 

 

 

Suma, Eur 

 

Sudėtis, % 

Pardavimo pajamos 1602529 99,94 

Kitos veiklos pajamos 9626 0,06 

Iš viso: 1612156 100 

 

 Ataskaitiniais metais bendrovės suteiktų paslaugų ir atliktų darbų savikaina buvo 1 546 

634 Eur. Bendrovės bendrosios ir administracinės sąnaudos sudaro 300 858 Eur. Finansinės ir  

investicinės veiklos sąnaudos  -22 824 Eur , iš viso – 1 870 316 Eur, kurios 75 976 Eur didesnės 

už 2017 metų bendrovės valdymo ir bendrosios (veiklos) sąnaudas. 

           Bendrovės 2018 metais veiklos rezultatas –  258 160 Eur nuostolio. 

           Finansinių metų pabaigoje pirkėjų įsiskolinimas – 140 947 Eur, iš jų didžiausią skolos dalį 

susidarė Raseinių rajono savivaldybės administracija – 97 323 Eur. 

          Bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 129 240 Eur. Iš jų:  skola tiekėjams už 

prekes ir paslaugas – 50 429 , su darbo santykiais susiję įsipareigojimai sudaro 54 986 Eur ( iš jų 

atostogų kaupiniai sudaro 54 211 Eur), kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai  – 

23 825 Eur. 2 Įsiskolinimas kredito įstaigoms – 299 019 Eur. 301822222222 

222 le2222 2l 

 

Ilgalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigoms 

 

 

Suma, Eur 

 

Sudėtis, % 

Swedbank lizingas 127 270 42,56 

Šiaulių banko lizingas 151 049 50,51 

Luminor bankas su Savivaldybės garantu 20 700 6,93 

Iš viso: 299 019 100 
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8. Bendrovės turto pokyčiai 

 

              Finansinių metų pabaigoje bendrovės nematerialiojo turto likutinė sudarė – 204  Eur. 

Bendrovė privalėjo nurašyti į sąnaudas 20 189 Eur IT vertės, kurios ankstesniais laikotarpiais 

buvo netikslingai įtrauktos į ilgalaikio turto apskaitą.  

2018 metais bendrovė įsigijo  259 799 Eur vertės ilgalaikio materialiojo turto, tame 

skaičiuje:  transporto priemonių – 234 067 Eur, kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrengimų – 22 

752 Eur , mašinos ir įrenginiai – 2980 Eur.  Nebaigtos vykdyti sutartys sudarė 95 216 Eur. 2018 

m. nurašyta nenaudojamo ilgalaikio turto, kurio likutinė vertė sudarė  7,25 Eur. Taip pat į 

sąnaudas,  2018 metais, neteisingai nurašytas 18 000 Eur nuostolis, kuris privalėjo būti įtrauktas į 

2017 metų laikotarpį, dėl nelaimėto projekto, susijusio su atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra. 

            2018 metais priskaičiuota 170 583 Eur bendrovės ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų. 

Finansinių metų pabaigoje ilgalaikio turto likutinė vertė sudarė  917 187 Eur. 

 

Ilgalaikio materialaus turto vertė ir struktūra 

 

 

Ilgalaikio turto pavadinimas 

 

 

Vertė, Eur 

 

Struktūra, % 

Pastatai ir statiniai 245 515 27 

Transporto priemonės 421 013 46 

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 46 735 5 

Kitas ilgalaikis materialusis turtas 50 930 6 

Mašinos ir įranga 57 574 6 

Nebaigtos vykdyti sutartys 95 216 10 

                      Iš viso: 916 983 100 

Ataskaitinių metų pabaigoje bendrovės atsargas, išankstinius apmokėjimus bei nebaigtas 

vykdyti sutartis sudarė 142 906 Eur, tame  skaičiuje konteineriai – 102 283 Eur. 

Bendrovė,  panaudos teise , prižiūri ir saugo Raseinių rajono savivaldybei  nuosavybės 

teise priklausantį turtą. Šis turtas yra dvylikos seniūnijų teritorijose. Turto saugojimui rajono 

Savivaldybė lėšų neskiria, todėl bendrovė neturi galimybės garantuoti šio turto išsaugojimui                         

 9. Svarbūs įvykiai buvę nuo praėjusių finansinių metų pabaigos 

 

           Raseinių rajono savivaldybės taryba 2018 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-350 

investavo į bendrovę – 119 981 Eur,  kaip papildomą savivaldybės įnašą UAB Raseinių 

komunalinės paslaugos įstatiniam kapitalui didinti.      

 

10. Rizikos faktoriai 

          

            Sėkmingą įmonės funkcionavimą gali sutrikdyti šie faktoriai: 
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• pasenusi technika, kuri bendrovėje naudojama ir yra nudėvėta. 

•  komunalinių atliekų tvarkymo sistemos pertvarkymas ir dėl to galimos papildomos 

išlaidos;  

• kvalifikuoto personalo trūkumas darbininkų grandyje;  

• kvalifikuoto personalo stygius įmonės administracijoje (spragos viešųjų pirkimų 

sektoriuje); 

• karjerų eksploatacija (įmonė nepajėgi tinkamai vykdyti kalnakasybos teisės aktų 

reikalavimus, ko pasekoje galimi nuostoliai); 

• nestabilumas savivaldybės politinėje erdvėje, ko pasekoje įmonė neturi išlikimo vizijos 

(100% įmonės akcijų priklauso Raseinių raj. savivaldybei).    

 

11. Veiklos planai  

 

 Artimiausi bendrovės veiklos planai siejami su atliekų tvarkymu pagal Europos Sąjungos 

keliamus reikalavimus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas komunalinių (mišrių) ir antrinių 

žaliavų surinkimui bei  pristatymui perdirbėjams. Taip pat įmonė planuoja tobulinti viešųjų 

erdvių priežiūros technologiją (planuojama įsigyti reikalingą komunalinę techniką), plėsti 

teikiamų paslaugų gyventojams ir įmonėms spektrą, pagal galimybes atnaujinti susidėvėjusią 

techniką.  

 

 

Direktorius                                                                                                   Sigitas Kleišmantas 


		2019-04-09T14:30:05+0300




