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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2

punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 11 punktu, 24

straipsnio 1 dalimi, 58 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 59 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių

įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 2.1 papunkčiu, Raseinių

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-216 ,,Dėl savivaldybės turtinių

ir neturtinių teisių įgyvendinimo uždarosiose akcinėse bendrovėse“ 3.1 papunkčiu, susipažinęs su

UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2021 metų finansinių ataskaitų rinkiniu, apsvarstęs

nepriklausomo auditoriaus UAB Verifica 2022 m. kovo 23 d. UAB „Raseinių komunalinės

paslaugos“ finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaitą ir auditoriaus išvadą ir atsižvelgęs į UAB

„Raseinių komunalinės paslaugos“ valdybos nutarimą (2022 m. balandžio 19 d. posėdžio protokolo

Nr. 109):

1. T v i r t i n u UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2021 metų audituotą finansinių

ataskaitų rinkinį (pridedama).

2. P a s k i r s t a u UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ 2021 m. gruodžio 31 d. pelną

(nuostolį) pagal priedą.

3. Į p a r e i g o j u UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ direktorių Sigitą Kleišmantą

finansinių ataskaitų rinkinį per 30 dienų pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui.

Šis įsakymas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka

per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas

Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

Administracijos direktorius Edmundas Jonyla

Elektroninio dokumento nuorašas
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UAB Verifica

UAB RASEINIV KOMUNALINES PASLAUGOS
2021 METV FTNA|{STNIV ATASKAITU RTNKIIUO

ATJDITO ATASKAITA

Akcininkams

r. lznvcrxn DALrs

Mes atlikome UAB Raseiniq komunalines paslaugos (toliau * fmone) 2A2l m. metiniq
finansiniq ataskaitq rinkinio, parengto pagal Lietuvos Respublikoje galiojandius teises aktus,
reglamentuojandius buhaltering apskart4 ir metiniq finansiniq ataskaitq sudarym4 bei apskaitos ir
finansines atskaitomybes standartus (toliau - VAS) audit4. UZ Si metiniq finansiniq ataskaitq
rinkini yra atsakinga dmones vadovybe. MOsq pareig4 remiantis atliktu auditu, pareik5ti savo
mromong apie 5i metiniq finansiniq ataskaiq rinkini.

UZ 2021 m. gruodZio 3l d. finansiniq atskaitq rinkini ir jame pateikiamus duomenis yra
atsakinga fmones vadovybe. M[$f pareig4 remiantis atliktu auditu, pareik5ti savo nuomong apie
audituotas finansines ataskaitas ir ivertinti, ar veiklos ataskaitoje pateikti finansiniai duomenys
atitinka finansinese ataskaitose pateikiamus duomenis.

Mes pateikiame audito ataskait4, kaip dali visos audito darbo apimties, ir apibfldiname
atlikto audito rezultatus.

TI. IYIPRIKLAUSOMUMAS

Mes patvirtiname, kad teises aktq nusta[rt4 auditq atliekanti audito imon6, nepriklausoma
nuo |mones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos i5leist4 ,,Buhalterirl
profesionalq etikos kodeks4" (toliau TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq
audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir laikesi kitt+ etikos
reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu ir TBESV
kodeksu.

UAB Verifica patvirtina, kad tiek pati bendrove ir jos auditoriai del teises atlikti audit4
jokiq apribojimq neturejo. Auditas yra atliktas remiantis pagrindiniais auditoriq veiklos principais:
nepriklausomumu, sqiiningumu ir objektywrmu, profesine kompetencij4 konfrdencialumu ir
atsakomybe visuomenei.

Patvirtiname, kad audito metu audit4 atlikusiems UAB Verifica auditoriams nebuvo
daroma itaka, jq kompetencija ir kvalifikacija buvo pakankama audito paslaugl teikimo sutarties
selygq tinkamam vykdymui, siekiant deramai isitikinti, kad lmones finansinese ataskaitose nera
reik5mingq i5kraipymrl ir pareikiti nuomong apie Sias ataskaitas.

III. AI]DITO APIMTIS

Finansiniam auditui atlikti buvo pateiktas finansiniq ataskaitq rinkinys, kuri. sudaro
2021 m. gruodZio 31 d. balansas, pelno (nuostoliq) atskaita, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita,
pinigq srautq ataskaita bei ai5kinamasis ra5tas.

Audito ataskaitoje yrapateikti tiktie rcik5mingi dalykai, kuriuos pasteb€jome audito metu,
ir aptariami audito metu nustat5rti |mones valdymui ar prieZiiirai svarbts dalykai. Planuojant ir
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atliekant finansiniq ataskaitg audit4 nera siekiama nustat;rti visus fmones valdymui ar prieZiurai
svarbius dalykus, tod€l audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.

TV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS

5i audito ataskaita skiriama i5skirtinai UAB Raseiniq komunalines paslaugos
Akcininkams ir Vadovybei ir negali btti naudojama kitiems tikslams. Si aaskaita negali bffi
pateikta jokiai trediai Saliai be i5ankstinio ra5ytinio audito imones UAB Verifica sutikimo, i5skyrus
Lietuvos Respublikos istatymuose numatlrfus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

V. AUDITO ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR L{KAS

fmones finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Audito metu buvo vertinamas 2021 m.
metinis finansiniq ataskaitq rinkinys apimantis laikotarpi nuo 2A2l m. sausio men. I d. ir 2021 m.
gruodZio men. 31 d. imtinai. Metiniq finansiniq ataskaitq rinkinyje pateikiami 2-j\ 2020 m. ir
2021 m. finansiniq mettl lyginamieji duomenys.

Audit4 atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito istatymu,
Tarptautiniais audito standmtais, kitais tikrinamuoju laikotarpiu galiojusiais Lietuvos Respublikos
teises aktais, audito lmones praktika ir auditoriaus profesinemis Ziniomis bei auditoriaus
savaranki5kai pasirinktomis audito atlikimo procedflromis.

MEsq atliekamas auditas buvo suplanuotas ir atlik&as t^p, kad gautume
uZtikrinim4 jog metinese finansinese ataskaitose nera esminiq klaidq ir reik5mingrtr informacijos
i5kraipymq, turtas valdomas, naudojamas ir juo disponuojama teisetai.

fmones vadovybe atsakinga uZ audito atlikimui reikalingq dokumentq bei duomenq
pateikimq jq teisingumq patikimumq ir pilnum4.

Visi5kas uZtikrinimas nera imanomas del igimtq vidaus kontroles apribojimq ir to fakto, kad
mes netikrinome 100 procentq visq fkiniq operacijq frkiniq ivykiq ir sudarytg sandoriq. Auditui
tailqrtas kiekybinio reik5mingumo lygis - 2 procentai nuo imones pajamrl. Sis reik5mingumo lygis
yra didZiausia priimtina klaidq sum4 naudojama vertinant ar nustat5rtos pavienes klaidos ar jq
visuma gali buti toleruojamos finansineje atskaitomybeje ir kuri neklaidintq finansiniq ataskaitq
vartotoj q priimant sprendimus.

Audito metu testais buvo i5tirti irodymai, patvirtinantys metiniq finansiniq ataskaitq sumas ir
jq atskleidimus. Audito metu buvo ivertinti tailqrti apskaitos principai bei vadovybes atlikti
reik5mingi ivertinimai, taip pat bendras finansiniq ataskaitq pateikimas pagal nustat5rt4 tvark4.

Audito irodymai gauti taikant patvirtinimo, patikrinimo (ra5ytiniq dokumentq nagrinejimo),
apklausos (klausimynai) ir analitines procedfrras.

Atlikdami audit4laikemes prielaidos, kad pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai iSsamfrs
ir galutiniai, o dokumentq kopijos atitinka originalus.

I5lieka izika, kad gali likti nepastebetq nereik5mingq informacijos i5kraipymq.
Mflsq pareiga, remiantis atliktu auditu, pareikSti savo nuomong apie audituotas finansines

ataskaitas.

vr. AUDTTO rSvADos MoDrf,'rKAvrMo pRrEZASdry arn q.Syrvr,q,s
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Remdamiesi mfrsq atliktu auditu" 2A22 m. kovo men. 23 dienos auditoriaus i5vadoje mes

pateikeme bes4lyging auditoriaus i5vadq apie [mones 2021metq finansiniq ataskaitq rinkini. Taip

pat parei5keme nuomong, kad 2021 metq UAB Raseiniq komunalines paslaugos vadovo

metiniame prane5ime nepastebejome jokiq reik5mingq neatitikimq lyginant su [mones 2021 met:4

fi nansiniq ataskaitq rinkiniu.
Dalyk6 kurie atskirai arba kartu paemus apribojo auditoriaus darbo apimti, nebuvo.

Nesutarimq su imones vadovybe, kurie atskirai ar kartu paemus buvo reik5mingi finansinems

ataskaitoms ar turejo itakos auditoriaus i5vadai, nebuvo.

vrr. FINAIYSINTS ATASKATTOS IR PASIITLYMAI JU TOBULbirMItr

{mones apskaitos politika fi 2021metq finansiniq ataskaitq sudarymo tvarka atitinka imonems
taikomus istatymus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq sudarym4.

Buhalterine apskaita yra tvarkoma kompiuteriu, kompiuterines programos pagalba

[mones 2A21 metq finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas vadovaujantis apskaitos ir

finansines atskaitomybes standartais ir bendraisiais apskaitos principais, darant prielaidq kad veikla

bus paremta veiklos tgstinumo principu. Si prieUiAa rei5kia" kad [mones veiklos laikotarpis

neribotas ir jos nenumatoma likviduoti. Audito metu vertinome ar {mones vadovybe tinkamai

naudojo veiklos tgstinumo prielaidq.

{vertinus finansinius ir kitus poZymius, turindius itakos veiklos tgstinumui galime daryti

iSvad4, kad veiklos tgstinumo prielaida abejotina.
Audito metu mums buvo pateikti vadovybes patuirtinimai del atsakomybes uZ finansiniq

ataskaitq parengimq jose pateikiamq duomenq teisingum4 ir pilnumq. Mes ra5tu buvome patikinti,

kad nebuvo joki.l vadovq ar darbuotojq pafuidimrg kurie galetq tureti reikimingq poveiki {mones
fi nansinems ataskaitoms.

Audito metu mes nenustatOme, kad buvo gauta pranesimq i5 valdZios institucijq, ar valdymo

organq del neatitikimq ar trdkumq {mones finansiniq ataskaitq rengimo praktikoje ataskaitiniu

laikotarpiu.
Mes nepasteb€jome reik$mingg vadovyb€s klaidq, kurios dar.^+ itak4 finansinems atskaitoms.

fmones vadovybe pateike bOtinq informacij4 ir dokumentus, reikalingus auditui atlikti pagal

pateill4 s4ra54.
Norime pastebeti, kad reik5mingr4 neatitikimq neatskleistos reik5mingos rizikos veiklos

ataskaitoje, lyginant su metinemis finansinemis atskaitomis, mes nenustateme.
Audito metu auditorius fir€jo galimybg tiesiogiai bendrauti su [mones darbuotojai$, mums

buvo atsakyta i i5kilusius klausimus ir gauti tinkami Zodiniai ir raiytiniai paai5kinimai.

Ilgalaikis turtas
Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turcas, jei jis atitinka visus apskaitos ir finansines

atskaitomybes standarhrose iSvardintus poiymius ir jo isigijimo savikaina ir yra ne maZesne uZ

minimali4 ilgalaikio turto savikainq nustat5rt4 tai turto gnryei.

[mones veikloje naudojamas ilgalaikis materialusis turtas yra isigytas uZ frnones uZdirbtas

lesas ir gautas patikejimo teise.

Ilgalaikis nematerialusis hrtas - programine iranga ir jos licencijos, bei kitas nematerialusis

turtas apskaitoje uZregistruotas isigijimo savikaina. Nernaterialiojo turto amortizacga skaidiuojama

teisingai.



Pastatai ir statiniai 2.017.538 2.t20.584 -103.046
Ma5inos ir iranga 104.901 110.796 -5.895
Transporto priemones 467.632 444.345 +23.287

Kiti irenginiai, prietaisai tu irankiai 159.582 269.075 -109.493

Ilgalaikio turto nusidevejimas fmoneje skaidiuojamas naudojant tiesiogiai proporcing4
nusidevejimo metod4.

Atliekant nusidevejimo paskaidiavimo testus nukrypimq nenustatdme. Balanse
atskleistas ilgalaikis materialusis turtas likutine verte atitinka apskaitoje uZregistruot4.
Nura5yto ir apskaitomo fmones balanse ilgalaikio materialiojo flrto nenustateme. Audito
metu padarytq ilgalaikio materialiojo turto perkainavimq nenustat5rta.

Trumpalaikis turtas 2U2l-12-31 2020-12-31 (+);O
Atsargos 485.096 19.378 +465.718

I5ankstiniai apmokejimai 2.048 4.959 -2.911
Per vienus metus gaut. sumos 243.658 371902 -128.244
Pinigai ir pinigq ekvivalentai 970.338 563.024 +447 3t4

Atsargos balanse ikainojamos isigijimo savikainq apskaitoje klasifikuojamos pagal jq turini:
(pagalbines medZiagos ukiui, kuras, maZavertis inventorius).

MedZiagrg fuliavq ir Bkinio inventoriaus suma atskleista balanse atitinka su apskaitoje
uZregistruotu. Pagal auditui pateiktus apskaitos dokumentus atliekant atsargq lsigijimo ir nura5ymo
audit4 nukrypimq nepastebejome. Atsargq kiekiai pagristi inventorizacijos duomenimis. Sunaudotq
atsargq savikaina apskaidiuojama taikant FIFO bdd4.

Perduotas naudoti trumpalaikis turtas inventorius I s4naudas nura5omas pagal nuraiymo aktus.

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro skola fmonei, uZ suteiktas paslaugas ir parduot4

turtq.
Gautinos sumos uZ suteiktas paslaugas ir parduotq turt4 atskleistos balanse atitinka su

uZregistruotomis apskaitoje. Skolos dalinai suderintos, neatitikimq nenustat5rta.

2021-12-31 pinigines le5os atskleistos balanse atitinka likudiams uZregistruotiems
apskaitoje. fmoneje kasos operacijos vykdomos pagal nustaQrtus reikalavimus. Piniginiq le5q likutis
kasoje patvirtintas inventorizacijos duomenimis.

Kasos ir banko dokumentuose suminiq neatitikimq bei klaidq nenustat5rta.

UAB Verifica

2a2r-r2-3r 2020-12-3r (+); ( -)Materialusis furtas

Kapitalas
Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai)

Ankstesniq metq pelnas (nuostoliai)

2021-12-31 2020-12-3r (+) C)
1.916.833 1.783.849 +132.984

54.870 -165.983

-771.204 -723.029
4
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Dotaciios 2.473.942 2.23r.593 +242.349

Dotacijq apskaita tvarkoma kaupimo principtq tai yra gautos dotacijos arba jos dalys
pripaZistamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios
s4naudos. Dotacijos, susijusios su ilgalaikiu hlrtu, pripaZistamos panaudotomis tokiomis sumomis,
kokios gautos ilgalaikio turto nusidevejimo sumos iskaiiiuojamos i s4naudas.

Mok6tinos sumos ir isipareigojimai
Ilgalaikiai isipareigoj imai
Trumpalaikiai isiparei goj imai
Skolos kredito istaigom
Tiekejams moketinos sumos
Su darbo santykiais isipareigojimai
Gauti avansai
Kitos moketinos sumos

2021-12-31 2020-12-31
1t9.456 t7t.6t6

87.833
44.692

108.969
370.044
50.446

70.026
51.339

r00.872
345.2rs
42.585

(+) G)
-52.r6A

+t7.807

-6.647
+9.097
+24.829
+7.861

Trumpalaikiai ir ilgalaikiai isipmeigojimai fmones apskaitoje atvaizduojami paeal
sqskaitose nurodytas kainas bei apskaidiuotas moketinas sumas

Pagal auditui pateiktus apskaitos dokumentus atliekant trumpalaikiq ir ilgalaikiq skolq
isipareigojimq audit4 nukrypimq nepastebejome.

fmone pateike visus dokumentus, kuriais remiantis skaidiuojamas darbo uhnokestis
darbuotojams. Atlikus darbo uZmokesiio ir su juo susijusiq mokesdiq paskaidiavimo testus klaidq ar
neatitikimq nenustateme.

Atlikus [mones turto ir isipareigojimq bei balanso audit4 manome, kad [mon€ metq
pabaigai neturejo sunkumq, vykdyti isipareigojimus.

[mones pajamos pripaZistamos, registruojamos
finansiniq ataskaitq rinkinyje, kai paslaugos yra parduotos,
ivertinta.

Pelno (nuostolig) ataskaita

Pardavimo ir kitos pajamos
Pajamos Sqnaudos Pelnas (nuostoliai)

2.104.004 2.046.548 + 57.456

Bendra pajamq suma atskleista 2021 mefi4 pelno (nuostoliq) ataskaitoje atitinka apskaitoje
uZregistruotas paj amas.

{mones sqnaudos apskaitde pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu
Iaikotarpiu, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajarnos, neatsiZvelgiant i pinigg isleidimq laike.
Sqnaudos, skirtos pajamoms uZdfubti bosimaisiais laikotarpiais, registruojamos ir pateikiamos
metiniq finansiniq ataskaiQ rinkinyje kaip turtas. dmones s4naudos ivertintos titcrqia jq verge.

Pagrindines veiklos sqnaudos grupuotos vadovaujantis (VAS) pagat sqnaudq pobfldi, t. y.
darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo, nusidevejimo, komunaliniq paslaugq ir ry5irt" transporto ir
kitas. Kiq i5laidq, kurios savo turiniu nebfrtq susijg su {mones teikiamomis paslaugoniis ar
vykdoma veikl4 nenustat5rta

Pelno (nuostoliq) ataskaitoje atskleistas 2A2l-I2-31 ataskaitiniq metq veiklos rezultatas
atitinka apskaitoje uZregisfuot4.

apskaitoje ir pateikiamos metiniq
o pajamq suma gali bflti patikimai
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YIn. Yidaus kontrol6

UZ vidaus kontoles sistemos efektyvum4, klaidq ir apgaules i5ai5kinimq atsakinga [mones
vadovybe. Vadovyb6s gebejimas tinkamai organizuoti [mones veiklq sukurti vidaus kontroles

sistem4 padeda uZtikrinti veiklos efektyvum+ maLrnanz*-q del galimq klaidq.

Vidaus kontroles ivertinimas - tai vienas i5 faktori% itakojandiq audito irodymus, kuriuos

reikia surinkti, norint pateikti objektyvia iSvad4 apie fmones metines finansines ataskaitas, apimties

nustatymui. Audito tikslais kontroles sistema buvo vertinama tiek, kad galetume sprgsti, ar veikianti

sistema sudaro pakankam4 pagrind4 metinems finansinems ataskaitoms parengti.

[moneje sulcurta vidaus kontoles sistema metiniq finansiniq ataskaitq sudarymo aspektu yra

pakankama ReikSmingq pastabq del fmones vidaus kontoles sistemos neturime.

DL Pasteb€iimai d6l speci{iniq reikalavimqo nustatytg atskiruose teis€s aktuose, lailrymosi

lmonei specifiniq reikalavimr6 nustatytrtr atskiruose teises aktuose, n€ra.

)L Kiti fmon6s valdymui svarbfls dalykai

Kitrl Imones valdymui svarbiq dalykq audito metu nepastebejome.

XI. Kiti finansiniq ataskaitg audito sutartyje numatyti dalykai

Pagrindine audito sutartis bei susitarimo uZduotis yra 2021metq metiniq finansiniq ataskaitq

rinkinio auditas. Kitq audito sutartyje numat5rtq dalykq n€ra-

2022m.kovo men.23 d.

Auditore Birute Stankevidiene
Auditoriaus paz5'mejimas Nr. 000506

UAB Verifica
Audito imones paarmojimas Nr.00 I 444
J.GalvydZio g. I lA-4g,Vilnius

Wfr*(E
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IIEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS ISVADA

UAB Raseiniq komunalines paslaugos Akcininkams

I5vada d€l linansiniq ataskaitg audito

NuomonG

Mes atlikome UAB Raseiniq komunalines paslaugos (toliau - fmone) finansiniq ataskaitq, kurias sudaro
2021 m. gruodZio 3l d. balansas, ir t4 dienq pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita, nuosavo
kapitalo pokydiq ataskaita" pinigq srautq ataskaita bei ai5kinamasis ra5tas, iskaitant reik5mingq apskaitos
metodr4 audrt4.

M{istl nuomone, pridetos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia tikr4 ir
teising4 vaizdq apie lmon€s 2021 m. gruodZio 31 d. finansing padeti ir tq dienq pasibaigusiq metq
finansinius veiklos rezultatus ir pinigq srautus pagal verslo apskaitos standartus priimtus taikyti Lietuvos
Respublikoje.

Pagrindas nuomonei pareikiti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standarhrs (toliau - TAS). MEsq atsakomybe pagal Siuos
standmtus iSsamiai apibiidinta Sios iSvados skyriuje Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq
audit4. Mes esame nepriklausomi nuo fmones pagal Tarptautiniq buhalteritl etikos standartq valdybos
i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip
pat laikemes kltq etikos reikalavimq, susijusirtr su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito
istatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad miisq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami
mfrsq nuomonei pagristi.

Kita informacija

Kit4 informacijq sudaro informacij4 pateikta fmones metiniame prane5ime, tadiau ji neapima finansiniq
ataskaitq ir mtrsq auditoriaus iSvados apie jas. Vadovyb€ yra atsakinga uZkitos informacijos pateikimq.

M0sq nuomon€ apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos
uZtikrinimo i5vados apie j6 iSskyrus kaip nurodytatoliau.

Atliekant finansiniq ataskaitq audit4" mfrsrtr atsakomybe yra perskaiqdi krt4 informacij4 ir apsvarst5rti, ar
yra reik5mingq neatitikimq informacijai pateiktai finansinese ataskaitose ar m0sq Zinioms pagristoms
atliktu auditu ir ar ji yra kitaip reik3mingai iSkraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu, pastebime
reik5mingq kitos informacijos i$kraipym4, mes turime atsklpisti Si fakt4.Mes neturime su tuo susijusiq
pastebejimq.



Mes taip pat privalome ivertinti, ar lmones metiniame praneSime pateikta finansine informacija atitinka
tq padiq finansiniq metq finansines ataskaitas bei ar metinis prane5imas buvo parengtas laikantis taikomq
teisiniq reikalavimq. Mflsq nuomone, pagrista finansiniq ataskaitq audito metu atliktu darbu, visais
reik5mingais atZvilgiais;

lmones metiniame praneSime pateikti finansiniai duomenys atitinka tq padiq finansiniq metq
finansiniq ataskaitq duomenis: ir

lmones metinis prane5imas buvo parengtas laikantis imoniq finansines atskaitomybes istatymo
reikalavimq.

Vadovybs ir ui valdymq atsakingq asmenq atsakomybd uI finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ 5iq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal verslo apskaitos
standartus, priimtus taikyti Lietuvos Respublikoje, ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone,
yra btitina finansinems ataskaitoms parengti be reik5mingq iSkraipymq del apgaules ar klaidos.

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti {mones gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti (ei
b0tina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu, iSskyrus
tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti lmong ar nutraukti veiklq arba neturi kitq realiq alternatyvq,
tik taip pasielgti.

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZifrreti [mones finansiniq ataskaitq rengimo procesq.

Auditoriaus atsakomybO ui linansiniq ataskaitg audit4

MEsq tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinimq del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma n€ra
reik5mingai iSkraipytos d€l apgaul€s ar klaidos, ir i5leisti auditoriaus iSvadq, kurioje pateikiama mtrsq
nuomone. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reik5ming4
i5kraipym4, jeigu jis yrq visada galima nustat5rti per audit4 kuris atliekamas pagal TAS. I5kraipymai,
kurie gali atsirasti del apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numat5rti, kad
atskirai ar kartu jie gali tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems
remiantis finansinemis ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:

. Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reikSmingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq nzikq
suplanavome ir atlikome procediiras kaip atsak4 i toki4 rizik4 ir surinkome pakankamq tinkamq
audito irodymq miisq nuomonei pagristi. Reikimingo i5kraipymo del apgaules neaptikimo izikayra
didesn€ nei reik5mingo i5kraipymo d€l klaidq neaptikimo rizika" nes apgaule gali bnti sukdiavimas,
klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas aiSkinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.

. Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis
aplinkybemis tinkamas audito procedoras, o ne tam, kad galetume pareik5ti nuomong apie fmones
vidaus kontroles veiksmingum4.

r |vertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes apskaitiniq veninimq bei su jais

susijusiq atskleidimq pagdstum4.

. Padareme i5vad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitosprincipo tinkamumo ir del to, ar, remiantis
surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas neapibreZtumas, dOl
kurio gali kilti reik5mingq abejoniq del fmones gebejimo tgsti veikl4. Jeigu padarome i3vadq kad
toks reikBmingas neapibreZtumas egzistuoja, auditoriaus iSvadoje privalome atkreipti d€mesi !

2



susijusius atskleidimus finansinese ataskaitose arb4 jeigu tokiq atskleidimq nepakank4 turime
modifikuoti savo nuomong. Mtisq i5vados pagristos audito irodymais, kuriuos surinkome iki
auditoriaus i5vados datos. Tadiau, biisimi ivykiai ar sqlygos gali lemti, kad fmone negalds toliau tgsti'savo veiklos.

. fvertinome bendrq finansiniq ataskaitq pateikim6 struktfirQ ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai, m
finansin€se ataskaitose pateikti pagrindZiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitikh+ teisingo
pateikimo koncepcij4.

Mes, be vistl kitq dalykq, privalome informuoti uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimt! ir
atlikimo laik4 bei reikimingus audito pastebejimus, lskaitant svarbius vidaus kontroles trokurnus,
kuriuos nustat€me audito metu.

2422m. kovo mdn.23 d.

Auditore Birute Stankevidiene
Auditoriaus paZymejinas Nr. 000506

UAB Verifica
Audito imones paZ5rm(f imas Nr.001,t4 4
J.GalvydZio g. l lA49, Vilnius

htW,tt-r<



UAB "Raseiniq komunalines paslaugos", 172208281
(jmones teisine lorma. pavadinimas. kodas)

Zemaidiq 10, Raseiniai
(buveine (adresas), regisffas, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(Tvirtinimo zyma)

2O2I I\1. GRUODZIO 31 D. BALANSAS
2022.02.24Nr.1

202 1 .0 t .0 I -202 | . I 2.3 t Eurai
(ataskaitinis laikotarpis) (atarskaitos tikslumo lygis ir valiuta

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos

Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

PraeJQs

ataskaitinis

laikolarnis
IURTAS

A. ILGALAIKIIS TTJRTAS 2750104 2946021
I NEMATERI,ALU SIIJ ]'URTAS 451 1221

Pletros darbai
1.2. PrestiZas
I .3. Programinc jlanga 451 t22t
1.4. Koncesltos. patentai, licencilos, prekiq Zcnklai ir panaSios teises
1.5. Kitas nematerialusis turtas
t.6. Sumoketi avansai

MAI'I]RIAT,IJSIS ]'iJRTAS 2749653 2944800
2.t. Zemi
2.2. Pastatar lr slatlnlai 2017538 2t20584
2.J. Malinos ir iranga I 0490 I |0796'2.4. Transporto priemones 46'1632 ,+44345
2.5. Kiti ironginiai, prietaisai ir jrankiai 159582 )-6907 5
2.6. Investicinis tr-rrtas
2.6. t Zemc
2.6.2. Pastatai

2.7. SumokOti avansai ir vykdonti materialio turto slatvbos (sanrvbos)
FINANSINIS TURTAS

3.1. moniq grupes |moniq akciios
3.2. Paskolos !ntoniq grupes jrnonenrs
3.3. s lmonlq grupes fmoniq gautinos sumos
3.4. Asociluotqjq,inroniq akci jos
3.5. [)askolos asoci j uotosioms irnonems
3.6. tS asocijuotqiq imoniq gautinos sumos
1'l Ilgalaikes invcstici jos
3.8. Po vienq metu gautirros sumos
3.9. Kitas finansinis turtai
1. KITAS ILGALAIKIS TURTAS
4.1. Atideto.io pelno mokese io turtas
+.2. Biologinis turtas
t,3. Kltas turlas

B. TRUMPALAIKIS TURTAS t70tt40 9:i9263
I ATSARGOS 487 114 2433'7l.l Zaliavos, ured.Ziagos ir kourplektavimo dCtales 48 I 875 190r8
t.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai 322t 360
I .3. Produkcija
1.4. Pirktos prekes, sttirtor; perparduoti
l.). Biologinis turtas
t.6. I l ealaikis materialusis turlas. skirlas oarduoti
.7. umoketi avansai 2048 4959

I

,.



PER VIENUS MEl'US GAUTINOS SUMOS 241658 37 1902
2.t Pirkeiu skolos 23 383 8 35535 I
2.2. moniu gnrpris imonirt skolos
t.J. Aroci.luottliq jmoniq skolos
2.4. Kitos gautinos sunros ')820 1655 r
,. IRUMPALI\IKES INVESTICIJOS
J.I moniq grupds intoniu akciios

Kitos investiciios
+. PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI 9703 3 8 563024

A,TEINANCIU LAIKOTARPIU SANAUDOS IR
]UKAUPTOS PAJAMOS 4637 2799

TURTO IS; VISO 4455881 3908083
NUOSAV,{S KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI

D. NUOSAV,A.S KAPITALAS 1200499 894837
KAPITALAS r916833 I 783 849

I statinis (pasriraSytasis) arba pagrindinis kapitalas I9l(;833 1 783 849
.2. PasiraSytasis neapmoketas kapitalas (-
.3. Savos akcijos. paiai (-)

AKCIJU PRlEDAI
PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI

4.1 Privalomasis rezervas arba atsargos (rezcrvinis) kapitalas
4.2. Savoms akciiorns isigr.ti
4.3. Kiti rezervai

NEPN SKIRSiTYTASIS PELNAS (NUOSl'OL IAI) (716334' (8890 r 2
5.1 Ataskaitiniq metq pelnas (nuostoliai) 54 870 ( r 65983
5.2. Ankstesniq metrl pelnas (nuostoliai ) (77 1204' (72302e

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 2473942 22,31s93
ATIDEJINIAI

I Pensiiq ir parraSiq isipareigojiurq atideiiniai
Mokesdiq atide.jiniai

3. Kiti atide.jiniai

G. MOKETINOS SUMOS IR KITI ISIPAREIGOJIMAI 781440 7181653
I PO VrENU METV MOKETINOS SUMOS rR KrTI l6a1a1sa1

ISIPAE.EIGOJIMAI I 19456 t7 t6t6
I Skoliniai isipareigoiimai
2. Skolos kedito istaigorns fi9456 t7 1616

.3. Gauti avansai

.4. Skolos tieke,iaLms

5. Pagal vckselius ir dekius nroketinos suntos
,6, moniq grupes inronems moketinos sumos
7. Asocijuotosionts inronenrs moketinos sumos

.8. Kitos ntoketinos sunlos ir ilgalaikiai isipareieoiimai
PER VIENUS METUS MOKETINOS SUMOS TN ruTT
TRUMPALA IKIAI ISIPAREIGOJIMAI 661984 6 I 0037

2.t Skoliniai isipareigo.i irnai
2.2. S\olos kredito istaigorns 87833 70026
2.3. Gauti avansai 370044 :i45215
2.4. Skolos tiekejams 44692 51339
2.5. Paga! vckseliuLs ir dekius moketinos sunros
2.6. moniq gnrpesr imonems rnoketinos sumos
2.7. Asociiuokrsioms !monems moketinos sumos
2.8. Pelno mokese o jsiparcieoiimai
2.9. Su darbo santvkiais susijg jsipareigoiimai I 08969 r 00872
2.10. Kitos moketinos sr.unos ir trurnpalaikiai isiDareieoiimai 50446 42585

H. SUKAUPT()S SANAUDOS IR ATEINAN'IU
LAIKOTAFI.PIU PAJAMOS
NUOSAVO KAPI ALO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO 4455881 3908083

t.

1.

).

B.

I

l.

I



Direktorius
(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr. finansininke
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galindio tvarklti apskaitE kito
asnens pareigq pavadinimas)

Sigitas K.lciSmantas

(vardas ir pavarde)

Danguole Montvyde
(vardas ir pavarde)(paraSas)



UAB Raseiniq komunalin6s paslaugos, 172208281
(jmones teisine forma, pavadinimas, kodas)

Zemaidiq 10, Raseiniai
(buveine (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugouri duomenys)

(teisinis statusas, jei imone likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutawsi)

2O2t M. GRUODZIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIU) ATASKAITA

2022 m. vasario 24 d

(ataskaitos sudarymo data)

202 1.0 1.0 1 -2021 .t 2.3 1

(ataskaitinis laikotarpis)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galiniio

tvarkyti apskaitA kito asnrens pareigq pavadinimas)

@/rrrt-(,/ ounnuore vont* ae

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

(paralas) (vardas ir pavarde)

Eil.
Nr.

Straipsniai Pastab

os Nr.
Ataskaitinis
laikotarpis

Praejgs

ataskaitinis
laikotarpis

I Pardavimo paiamos III. I I 199778s 189061 I
2. Pardavimo savikaina I 369308 1581868

J. Biologinio tufto tikosios vertes pokytis

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 628477 308743
Pardavimo s4naudos 248473 l2t6l7

). Bendrosios ir administracines sanaudos 42248s 360128

Kitos veiklos rezultatai 106219 18244

3.
Investicijq i patronuojandiosios, patronuojamqlq ir
asociiuotuiu imoniu akciias oaiamos

Kitq ilgalaikiq investicijq ir paskolq pajamos

10. Kitos pal[kanq ir pana5ios pajamos 810
ll Finansinio turto ir trumpalaikiu investicilg vertes sumaZeiimas

12. Paliikanq ir kitos pana5ios s4naudos 6282 12035

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIES APMOKESTINIMA 57456 (165983
14. Pelno mokestis 2586
15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) s487p (165983

pirektorius /4h
imones vadovo pareigq pavadinimas) 

, /;_ 
(para5as.;

vyr. finansininke W)/rr*
vardas ir pavarde)

a



Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos forma

(Tvirtinimo žyma)

2021-01-01 - 2021-12-31

(ataskaitinis laikotarpis)

Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezer-

vinis) kapi-

talas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio 

(metinio) laikotarpio pabaigoje
     1647969       (479593)           1168376 

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                         - 

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                         - 

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 

ataskaitinio (metinio) laikotarpio 

pabaigoje

     1647969                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -       (479593)           1168376 

UAB RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS, 172208281

Įstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas 

2022-03-22 Nr. 1

Vnt, Eur
(ataskaitos sudarymo data)

( ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (–)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Iš viso

Žemaičių g. 10, Raseiniai

Kiti 

rezervai

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

2021 M. GRUODŽIO  31 D.  NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA



Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezer-

vinis) kapi-

talas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Įstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (–)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Iš visoKiti 

rezervai

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 

vertės padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                         - 

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
      (243436)            (243436)

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)
      (165983)            (165983)

10. Dividendai                         - 

11. Kitos išmokos                         - 

12. Sudaryti rezervai                         - 

13. Panaudoti rezervai                         - 

14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 

arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
       135880              135880 

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

16. Įnašai nuostoliams padengti                         - 

17. Likutis praėjusio ataskaitinio 

(metinio) laikotarpio pabaigoje 
     1783849                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -       (889012)              894837 

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės 

padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės 

vertės padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)                         - 



Ilgalaikio 

materialio-

jo turto

Finansinio 

turto

Privaloma- 

sis arba 

atsargos 

(rezer-

vinis) kapi-

talas

Savoms 

akcijoms 

įsigyti

Įstatymo numatyti 

rezervai

Perkainojimo rezervas Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Savos 

akcijos (–)

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Iš visoKiti 

rezervai

21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje 

nepripažintas pelnas (nuostoliai)
       117808              117808 

22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai)
          54870                54870 

23. Dividendai                         - 

24. Kitos išmokos                         - 

25. Sudaryti rezervai                         - 

26. Panaudoti rezervai                         - 

27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas) 

arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
       132984              132984 

28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas)
                        - 

29. Įnašai nuostoliams padengti                         - 

30. Likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje
     1916833                 -                 -                 -                 -                 -                 -               -       (716334)           1200499 

Direktorius

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio 

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vyr. finansininkė

    (vardas ir pavardė)   

Danguolė Montvydė

(parašas)

Sigitas Kleišmantas

     (vardas ir pavardė)



(Tvirtinimo žyma)

Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-

bos Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai)                 54870                  (165983)

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos               170083                    159887 

1.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo 

rezultatų eliminavimas

              (15139)                        1722 

1.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas                   5481 

1.5. Kitų nepiniginių sandorių rezultatų eliminavimas

1.6. Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų 

sumažėjimas (padidėjimas)

1.7. Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) 

1.8. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)

1.9. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas 

(padidėjimas) 

            (465718)                        6122 

1.10. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)                   2911                        (457)

1.11. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)               121513                    (70989)

1.12. Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų 

sumažėjimas (padidėjimas) 

1.13. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)                   6731                      (7189)

1.14. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas) 

1.15. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų 

sumažėjimas (padidėjimas)

                 (1838)                        (106)

1.16. Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)

1.17. Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas 

(sumažėjimas)

1.18. Pagal vekselius ir čekius po vienų metų mokėtinų sumų 

padidėjimas (sumažėjimas)

2021-01-01 - 2021-12-31 Vnt, Eur

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)            (ataskaitinis laikotarpis)

Netiesioginiu būdu sudaromos  ataskaitos forma

(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

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

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

(ataskaitos sudarymo data)

2022-03-22 Nr. 1

UAB RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS, 172208281

Žemaičių g. 10, Raseiniai



Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-

bos Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

1.19. Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms 

įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)

1.20. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas 

(sumažėjimas)

                18182                    367183 

1.21. Pagal vekselius ir čekius per vienus metus mokėtinų sumų 

padidėjimas (sumažėjimas)

1.22. Trumpalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir 

asocijuotosioms įmonėms padidėjimas (sumažėjimas)

1.23. Pelno mokesčio įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)

1.24. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas)

                  8097                        2569 

1.25. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas 

(sumažėjimas)

                  7861                      20344 

1.26. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų 

padidėjimas (sumažėjimas) 

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai               (86966)                    313103 

2. Investicinės veiklos pinigų srautai

2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas             (227145)                  (161662)

2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas                 20389                      13666 

2.3. Ilgalaikių investicijų įsigijimas 

2.4. Ilgalaikių investicijų perleidimas

2.5. Paskolų suteikimas

2.6. Paskolų susigrąžinimas

2.7. Gauti dividendai, palūkanos

2.8. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimas                 47267                          381 

2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai             (159489)                  (147615)

3. Finansinės veiklos pinigų srautai

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais               132984                             -   

3.1.1. Akcijų išleidimas               132984 

3.1.2. Savininkų įnašai nuostoliams padengti

3.1.3. Savų akcijų supirkimas 

3.1.4. Dividendų išmokėjimas 

3.2. Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais               520785                      81767 

3.2.1. Finansinių skolų padidėjimas                 94400                      28185 

3.2.1.1. Paskolų gavimas                 94400 

3.2.1.2. Obligacijų išleidimas

3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas             (128600)                    (73810)

3.2.2.1. Paskolų grąžinimas

3.2.2.2. Obligacijų supirkimas

3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos                  (6200)                      (7469)

3.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai             (122400)                    (66341)

3.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas 

3.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

3.2.5. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas               554985                    122825 

3.2.6. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas                        4567 

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai               653769                      81767 



Eil. Nr. Straipsniai
Pasta-

bos Nr.

Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis 

laikotarpis

4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų 

ekvivalentų likučiui

                       -                        (7077)

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)               407314                    240178 

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje               563024                    322846 

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje               970338                    563024 

_________________

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)        (parašas) (vardas ir pavardė)      

_________________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

                   (vardas ir pavardė)

Direktorius Sigitas Kleišmantas

Vyr. finansininkė Danguolė Montvydė



UAB RASEINIIJ KOMUNALINES ]PASLAUGOS

[m. kodas 172208281

Zemaiiiq g. 10, Raseiniai

PI\TVIRTINTA

20t22 m. d.

Protokolo Nr.

2O2I METU FINANSINES ATSKAITOM\'BES AISKINAMASIS

nnSrls
2021-12-31

I. BENDROJI INFORMACIJA

ULdaroji akcine bendrove ,,Raseiniq komunalines paslaugos" (toliau Bendrove), imones
kodas 172208281, buvo iregistruota 1990 m. lapkridio 22 d.Yalstybes imones Registry centro Kauno

filiale. [mones buveines adresas Zemaiil1 g.3, Raseiniai, Liertuvos Respublika. UAB ,,Raseiniq
komunalines paslaugos" savo veikloje vadovaujasi bendroves ;istatais, Civiliniu kodeksu, Lietuvos

Respublikos akciniq bendroviq ir kitais istatymais bei teises aktais,

2021 m. gruodZio 31 d. Bendrove neturejo dukteriniq lmoniq ar filialq.

Bendrovds akcijos 100 proc. priklauso Raseiniq rajono savivaldybei, kurios buveines adresas

yra V. Kudirkos g. 5, imones kodas 288740810.

Bendroves finansiniai metai yra kalendoriniai metai; t.y. prasideda sausio I d. ir baigiasi tq
padiq metq gruodiio 3l d., ji isteigta neribotam laikui. Vidutinisr s4ra5inis dirbandiqjq skaidius 2021

metais -94 2m.,2020 metais - 108 Zm.

Bendroves istatinis kapitalas 2021 m. gruodZio 31 d. yra I 916,8 6ikst. Eur.

Bendroves veiklos tikslai - racionaliai naudoti bendroves turtE bei kitus isteklius, siekti pelno,

kad btitq uZtikrinti akcininkq interesai. Bendroves istatuose numaq,fss sios veiklos sritys - komunaliniq

paslaugq teikimas: Raseiniq miesto, Raseiniq kaimi5kosios senitinijos, Kalnujg Paliepiq, Siluvos, Girkalnio,

Pagojukq, Vidukles, NemakSdiq, Ariogalos miesto, Ariogalos kaimi5kosios ir Betygalos seni[nijq teritorijq

tvarkymas, ftansporto, Zemes rkio darbq ir kitos paslaugos; prekyviediq, energetikos irenginiq ir Ztyro
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karjero eksploatavimas paslaugos, nekilnojamo hl:to tvarkyba uZ atlyg! pagal sutarti, t. y. daugiabudiq rurmq

administravimas bei daugiabudiq rurmq modemizavimas (renovacija) - visa tai sudaro Bendroves

pagrinding veikl4.

Bendroveje atliekami atsitiktiniai darbai imonems ir fiziniams asmenims, medZiagq, atsargq

pardavimas, metalo lauLo pardavimas - tai netipine veikla.

II. APSKAITOS POLITIKA IR PRINCIPAI

Bendrove apskait4 tvarko ir finansiniq ataskaitq rinkini rengia vadovaudamasi verslo

apskaitos standartais, LR Buhalterines apskaitos istatymu, L.R imoniq finansines atskaitomybes

istatymu. Metine finansine ataskaita sudaroma pagal finansiniq metq paskutines dienos buhalteriniq

s4skaitq duomenis. Bendrove priskiriama mah4 imoniq kategorijai. Kadangi bendrove priskiriama

vie5ojo intereso imonei, rengiamas vidutinems ir didelems imonems priklausantis finansiniq ataskaitq

rinkinys. 2021 met:q ir velesniq metq finansiniq ataskaitq rinkinius sudaro :

1. balansas;

2. pelno (nuostolio) ataskaita;

3. nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita;

4. pinigq srautq ataskaita;

5. ai5kinamasis ra5tas.

Finansiniai bendroves metai trunka 12 menesiq ir sutampa su kalendoriniais metais.

Finansineje ataskaitoje nurodomas imones turtas, nuosavas kapitalas, isipareigojimai, pajamos ir
s4naudos. Bendrovd, tvarkydama apskait4 ir sudarydama finansing ataskait4, vadovaujasi bendraisiais

apskaitos principais: imonds, imones veiklos tgstinumo, pastowmo, periodiSkumo, piniginio mato,
kaupimo, palyginimo, atsargumo ir neutralumo, turinio virSenybes prie5 formq principais. Finansine

ataskaita sudaroma naudojant LR pinigini vienet4 - eurQ.

[.1. ILGALAIKIS NEMATERIALUSIS TURTAS

Apskaitomas ir pateikiamas finansineje atskaitoje pagal n3 - eii VAS. Ilgalaikis nematerialus

turtas pateikiamas isigijimo verte sumaZinta sukauptos amortizacijos suma ir yra amortizuojamas
pagal tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4. Nematerialiojo turto balansine verte yra lygi jo likutinei
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vertei. Nematerialiojo turto amortizuojamoji verte yra paskirsto.ma per vis4 nustatytq turto naudingo

tarnavimo laik4 tiesiogiai proprorcingu metodu. Likvidacine verte lygi nuliui.

II.2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas pripaZistamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka

ilgalaikio materialiojo turto s4vok4 ir L}-qame VAS nustatytus ilgalaikio materialiojo turto

pripaZinimo kriterij us.

Ilgalaikis materialusis turtas pagal pobfldi skirstomas i pagrindines grupes, nustatytas VAS.

[sigytas ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas isigijimo savikaina. Finansineje ataskaitoje turtas

parodomas likutine verte, t.y. suma, gauta i5 isigijimo savikainos atemus sukaupt4 nusidevejimo sum4.

Nusidevejimas skaidiuojamas pagal tiesini metod4, atsiZvelgiant i nustatytus ilgalaikio materialaus

turto nusidevejimo normatyvus. Nudevimoji ilgalaikio materialiojo turto verte yra nuosekliai

paskirstoma per vis4 nustatyt4 turto naudingo tarnavimo laik4 tiesiogiai proporcingu metodu pagal

konkredius material ioj o turto nusidevej imo normatyvus.

Likvidacine verte lygi 0,29 Eur. Naujai isigytam ilgalaikiui materialiajam turui, taikoma 10

proc. likvidacine verte.

ISankstiniai mokejimai uZ ilgalaiki materialqji turt4 apskaitoje registruojami tam skirtose

ilgalaikio materialiojo turto s4skaitose.

II.3. TRUMPALAIKIS TURTAS

Atsargos

Atsargos apskaitomos ir pateikiamos finansineje ataskaitoje pagal 9 - qi VAS. Balansine

atsargq verte - tai verte, kuria atsargos parodytos balanse. Visos atsargos metq gale yra perZiirimos ir

ivertintos grynq)a galimo realizavimo verte. Atsargq isigijimo savikaina, kuria jos registruojamos

apskaitoje, tai pirkimo kaina, pakoreguota gautq nuolaidq sumomis. I jq savikainQ neiskaitomas

sumoketas PVM. Atsargq sunaudojimas arba pardavimas buhalteri:neje apskaitoje registruojamas pagal

nuolat apskaitomq atsargq budq.
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Per vienerius metus gautinos sumos

Per vienerius metus gautinas sumas sudaro pirkejq, administruojamq namq gyventojq skolos,

materialiai atsakingq asmenq isiskolinimai.

Pinigai ir pinigq ekvivalentai

Tai pinigin.es leSos einamojo.je sQskaitoje, esandioje .,\B Luminor banke, Swedbank AB,
Kredito unijoje ir pinigines leSos Bendroves kasose.

Ateinaniiq Iaikotarpiq s4naudos ir sukauptos pajamos

Ateinzrndiq laikotarpiq s4naudos apskaitoje registrucrjamos pagal pirkimo dokumentus
(sqskaitas fakt[ras, draudimo poliusus). Jos pripaZistamos propor:cingai dalimis per tiek mdnesiq, per

kiek jos faktiSkai bus patirtos.

II.4. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS

Dotacijos apskaitoje pripaZistamos ir registruojamos apskaitoje kai atitinka dotacijq
pripaZinimo kriterijus, t.y. dotacijos gavejas atitinka dotacijos suteikimo s4lygas ir yra dokumentais
patvirtintas sprendimas, kad dotacija bus gauta.

Dotaciiai taikomi 2l-ojo VAS ,,Dotacijos ir subsidijos" reikalavimai. Jq apskaita tvarkoma
kaupimo principu, t.y. dotacijos arba jq dalys pripaZistamos panaudotomis tais laikotarpiais, kuriais
patiriamos su dotacijomis susijusios s4naud<ls. Dotacija pripaLintatokiomis sumomis, kokios ilgalaikio
turto nusidevejirno sumos buvo iskaidiuo.jamos i s4naudas.

Nepanaudotos dotacijq dalies likutis rodomas atatinkame balanso straipsnyje.

II.5. FINANSINIAI ISIPAREIG OJIMAI

fsipareigojimai apskaitoje pripaZistami til< tada, kai yra ivykdomos visos s4lygos nustytos

f sipareigojilnams atsirasti ir Bendrove prisiima isipareigojim4 sumoketi pinigus. Finansiniai
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isipareigojimai apskaitomi remiantis 18 - uoju VAS ir reminatis 20- uoju VAS ,,Nuoma, lizingas

(finansine nuoma) ir panauda" ir 24 - uoju VAS ,,Su darbo santykiais susijusios iSmokos".

Bendroves apskaitoje finansiniai isipareigojimai skirstomi ipo vienq metq moketinas sumas ir
kiti ilgalaikiai isipareigojimai ir per vienus metus moketinos sumos ir kiti trumpalaikiai isipareigojimai.

[sipareigojimai apskaitoje registruojami pagal sqskaitas-faktiiras, perdavimo-priemimo aktus,

Ziniarasdius, buhalterines pafumas ar kitus jq pagrindimo dokumentus.

Pagal sudarytas iSankstines turto isigijimo ar ilgalaikes paslaugq gavimo sutartis

isipareigoj imas neregistruoj amas.

II.6. PARDAVIMO PAJAMOS

Pardavimo paj amq apskaita tvarkoma vadovauj antis

atlikus paslaugas ar perdavus pirkejui produkcijq, atemus

Pajamos pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu,

uZdirbamos, t.y. kuri suteikiamos paslaugos ar parduodamas

momet4.

Pajamos ivertinamos ir ataskaitoje parodomos tikrqia

Pajamq dydis nustatomas imones ir kliento susitarimu.

l0 -- uoju Vz\S. Pardavimai pripaZistami

su pardavirnais susijusius mokesdius.

atrrskaitoje registruojamos tada, kai

turtas, neatsiZvelgiant i pinigq gavimo

vefl:e. Pajamomis nepripaZistamas pVM.

rr.T.s.tNAUDOS

S4nauclos Bendroveje pripaZistamos ir atskleidZiamos finiansineje ataskaitoje vadovau.jantis I I

- uoju VAS.

Ataskaitinio laikotarpio s4naudos, tai visos s4naudos; patirtos per ataskaitinius metus.

S4naudos (i5laidos) - turto ar paslaugq sunaudojimas ir turto vertds sumaZejimas per laikotarpi.

imonesr benclrosios ir administracinds s4naudos, tai tokjos islaidos patiriamos per atskaitini
laikotarpi, kurios sudaro s4lygas imonei veikti be kuriq neimanoma iprastine imones veikla, kaip
bendro naudojirno ilgalaikio turto materialiojo ir nematerialiojo nus;idevejimo (amortizacijos)
s4naudos, reprez:entacines, turto draudimo, banko istaigq , kitq ga.utq paslaugq, administracijos darbo
uZmokesdio ir socialinio draudimo fmokq bei kitos bendrosios ir administracines s4naudos. S4naudos
apskaitoje pripailistamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais ti1 ataskaitini laikotarpi, kai
uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i 1aik4, kadta buvo iSleisti pinigai.
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S4naudornis pripaZistama ta ataskaitinio ir ankstesniq laikotarpiq iSlaidq dalis, kuri tenka per

laikotarpi uZdirrbtoms pajamoms. Kai per ataskaitini laikotarpi p,adarytq i5laidq neimanoma tiesiogiai

susieti su uZdirbtornis konkrediomis pajamomis, Sios i5laidos pripaZirstamos s4naudomis t4 pati

ataskaitini laikotarpi, kada buvo patirlos.

II.8. NUOSAVAS KAPITALAS

Bendroves nuosavas kapitalas ir visi pasikeitimai susijp su juo yra registruojami apskaitoje

remiantis 8 - uoju VAS. Nuosavas kapitalas, tai tufto dalis, likusiL i5 viso tufto atemus isipareigojimus.

fstatinio kapitalo s4skaitoje registruojama tik akcijq nominalioji vr:rte.

Jei prriimta.s akcininkq sprendimas didinti (maZinti) lstatini kapital4, istatinio kapitalo

padidejimas (sumaZejimas) apskaitoje registruojami tada, kai istzLtymq numatyta tvarka iregistruojami
pakeisti imones istatai.

III. AISKINAMOJO RASTO PA.STABOS

III.I. ILGALAIKIS NEMATERIALUS TURT,A,S

Ilgalaikis nematerialus turtas pateikiamas isigrjimo verte sumaZinta sukauptos amortizacijos

suma ir yra amoftizuojamas pagal tiesiogiai proporcing4 (tiesini) metod4.

Kornpiuterines programinds irangos amofiizacijos trukme - 3 metai.

Kompiuterines programines irangos isigijimo verte ataskraitiniq metq pradZioje buvo 1,2 tukst.

Eur. 2021m. gruodZio 3l d. nusidevejo -0,77 tDkst. Eur ir likutine verte202l m. gruodZio 3l d. -
0,45 tukst. Eur (Zr.l lentele). Programines irangos irkt. nematerialaus turto isigijimo kaina- 500,00

Eur.

Ilgalailkis nematerialusis turtas nudevetas 63 procentais.
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Nematerialusis turtas (Eur)
I lentele

Rodik.liai Pl6tros
darbai

PrestiZas Patentai,
Iicencijos
ir pan.

Programin6
iranga

Kitas
nematerialus

is turtas

I5 viso

Likutin6 vertd pradjusiq
finansiniq metq pabaigoje

t22t t22t

a) Ilgalaikis nematerialusis
turtas isigijimo savihaina
Praejusiq finansiniq metq
pabaigoje
Finansiniq metq pokydiai :

- turto isigij:imas
- kitiems asrneninrs
perleistas ir nuraSrytas
tuftas (-)
- perraSymai i5 vir:no
straipsnio i lkit4+11-;

Finansiniq metrq pabaigoje t22t 1221
b) Amortizacija
Praejusiq finansiniq metq
pabaigoje
Finansiniq metq pokydiai:

- finansiniq metq
amortizacija
- atstatantys ira5ai (-)
- kitiems asmenims
perleisto ir nuraSyto
turto amortizaciia (-\

770 770

Finansiniq metqr pabaigoje 770 770
c) Vert6s sumaZdjimas
Praejusiq finansiniq metq
pabaigoje

Finansiniq metq pokydiai :

Finansiniq metq pabaigoje

d) Likutind vertd
fi nansiniq metq,pabaigoie
(a)-(b)-(c)

451 451
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III,2. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas finansineje ataskaitoje pateikiamas likutine verte. Bendroves

ilgalaikio materialiojo turto isigijimo verte metq pabaigoje 202I n. gruodZio 3l d. -5 389,7 tlkst. Eur,

likutine vertd - 2 749,2 trikst. Eur (Zr. 3 lentele).

DidZiausi4 dali ilgalaikiame materialiajame turte isigijimo verte sudaro pastatai ir statiniai,

isigijimo verte * 3178,5 ttikst. Eur. Po bendroves reorganizavimo 2020-11-18 d., prijungimo b[du,
bendrovei atiteko svivaldybes nuosavybes teise priklausantys socialiniai btistai, kuriq isigijimo verte

sudaro 2 240,0 tlkst. Eur, likutine verte - 1 813,3 tiiks. Eur. Bendrove valdo patikejimo teise,

savivaldybei priklausandius pastatus, kuriq isigijimo verte sudarp 580,6 ttkst. Eur. Nuosavybes teise

valdomi pastai, isigijimo savikaina - 372,4 tlkst. Eur, likutine verte 160,9 ttks. Eur, t. y. pastatai

nusidevejg 57 proc. Bendras visq pastatq nusidevejimas - 1 161,0 t[kst. Eur, jq likutine vefiA 2021 m.

gruodZio 31 d. bUklei-2017,5 tlkst. Eur.

Pet 2021 m' Bendrove i5 Raseiniq raj. Savivaldybes, Patikejimo teise gavo 3 butus, garaZy,

pastatq -tvartq, kuriq isigijimo verte sudaro 63,2 t[kst. Eur. I5 pastatq, skirtq socialiniams bfstams, per

ataskaitini laikotarpi nuraSyta isigijimo verte uZ 1 17,7 tUkst. Eur, likutine verte - 70,5 tlkst. Eur.

DidZioji dalis nurasyta, kaip netinkami eksploatuoti, kiti parduoti gyventojams.

Ilgalaikiame materialiame turte, did1iqadali uZima transporto priemones - I 411,Ztlkst. Eur.
Jq likutine verte - 467,6 tnkst. Eur.

I5 viso Bendroves transporto nki 2021m. gruodZio 3l d. sudare 77 transporto priemones, iS jq
15 nevaZiuojandiq ir tik 21 transporto priemoniq su likutine verte, visos kitos nusidevejg iki
likvidacines vert6s (ir. 2 lentele).

2 lentele

Eil.
Nr. Pavadinimas Ilkspoatuojamos

transporto priemonds
Neeksploatuojamos

transporto priemon6s

I Autornobiliai 9 5
2 Automaiinos 12 I
a
J Siukslia'u,ezes 9 I
4 Autobokriteliai 2 I
5 Traktoria i 22 4
6 Autogreideriai 4 1

7 Asenizacijos maiinos
1 I

8 Komunalines maSinos Holder J

9 Automobilinis kranas I
I5 viso: 62 l5
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3 lentele

matcrialusis turrtas
Rodikliai Pastatni

ir
statin iai

PatikOjim
o teise

Pastatai
ir

statiniai

MaSinos ir
ircngimai

'fransport
o

priemon6s

Kita
iranga,
prietai-

sai,

irankiai ir
iren-

A'yansai
ir vykd.

materialic
turto

statyba

Kitas mate
rial usis
turtas

(konteineri
ai)

15 viso

Likutind vcrtt pratjusiq fi nansiniq
metu ptrbaigoie 1935t l6 I 85468 I 10796 444345 26907 5 0 2944800

a) lsigijimo savikaina

Praejusiq finansiniq metq pabaigoje

Finansiniq metq pokydiai:
- turto isigijimas

- perleistas ir nurasytas turtas G)
- perra5ymai i5 vieno straipsnio i kit4 +
| (-\

2902044

7479',7

-156157

410264

-52426

26664s

18440

-1250

1432428

l 06378

-585 I 3

54501 I

"27530.-1944

-r 23538

5556392

227145

-61707

-332121
Finansiniq metq pabaigoje 2820684 3 5r'{13 8 283835 I 4 80293 4470s9 0 0 5389709
b) Perkainojimas

Praejusiq finansiniq metq pabaigoje

Finansiniq mettl pokydiai:
- vertes padidejimas (sumaZejimas) + /
G)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurasyto turto (-)
- perraSl,rnai i5 vieno straipsnio i kit4 +
t (-)

I

0

0

0
Finansiniq me tq pabarigolc 0 0 0 0 0 0 0 0
c) Nusid0v0jimas

Praejusiq finansiniq metq pabaigoje

Finansiniq metq pokydiai:

- finansiniq metq nusidevejimas

- atstatantys ira5ai ()
- kitiems asmenims perleisto ir
nurasyto turto nusidevejimas (-)
- perrasymai i5 vieno straipsnio i kit4 +
/ (-)

966928

29876

47267

-l 10954

224796

2t369

- I 8298

I 55849

23231

-146

988083

79165

-54587

275936

15672

-1724

-2407

0 261 t592

1693 l3

0

-9190

-131659
Finansiniq mctq pabaigoje 933 I t7 227867 178934 101266t 2ti7477 0 0 2640056
d) Vert0s sumaZ0jimas

Praejusiq finansiniq metq pabaigoje

Finansiniq metq pokydiai:

- finansiniq metq veftes sumaZ€jimas

. atstatantys irasai (-)
-kitiems asmenims perleisto ir
luraSyto
. perrasymai i5 vieno straipsnio i kitq +
' (-)

0

0

0

0

0
Finansiniq rnctq pabaigo.jc 0 0 0 0 0 0 0 0
e) Likutind verte finansiniq met{
pabaigoje
(a)+(b)-(c)-(d)

1887 567 12997 I I 0490 I 467632 I 59582 0 0 27 49653
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2021 m. Bendrove isigiio 4 transporto priemones, t. y. SiukSliaveZg SCANIA P25O; 2

autonrobilius ry'W'fransporter, automobilini bokSteli ZIL bei priekab4 2PTS-6-8526 - isigijimo
savikaina sudaro 97,5 tlkst. Eur. Per ataskaitinius metus buvrl nuraSytos 8 transporto priemones,

isigrjimo vertd - 58,5 t[kst. Eur, 7-ios i5 jq nudevetos iki likurines vertes. I transporto priemonds

likutine verte srudarer 3,9 tflkst.Eur, tadiau ji buvo netinkama eksploatuot.i. Per aukcion4 parduotos 3

transpofto priernond:s, gauta 17,3 tDkst. Ilur. likusios parduotos i metalo lau:Zo supirktuvg.

Ma5in.q ir irangos isigijimo verle -283,8 tlkst. Eur. Bendroveje naudojami irengimai
nusidevejg 62 proc., bendras nusidevejimas - 179,4 tfikst. Eur, jq likutine verte - 104,9 tukst. Eur.

Per 2021 m. isigytors 2 Sienapjoves - smulkintuvai, duomenq nuskaitymr: iranga, motoblokas, kuriq

isigijimo vertd - 17,2] t[kst. Eur.

Kitq irrenginiq, prietaisq ir irankiq isigijimo vefie - 447,0 tDkst. Eiur. Kitas materialusis tuftas

nuder''etas64proc.,bendrasnusidevejirnas_ 287,5tfikst.Eur, jolikutinevr:rtd-i59,6tukst.Eur.202l
m. Bendrove isigijo irenginiq bei prietaisq, kuriq isigrjimo sa,u,ikaina sudaro 26,4 tlkst. Eur, t. y.

stebejimo - ira5ymo iranga, biotualetai, vejapjove nulinio apsisukimo KUBOTA, 2 motorines

krlmapjoves, diagnostikos iranga bei suvirinimo iranga.

Pet 2021metus isigijimo vefte nura5yto ilgalaikio turlo iii viso ui 176,3 t1kst. Eur.

Ataskaitiniais metais i5 ilgalaikio turto straipsnio ,,Kitas ilgalail<is turtas", perkelta 123,5

tlkst. Eur i trumpalaiki turt4, t.y. konteineriai, gauti patikejimo teis;e.

Bendroveje 2021 m. taikomi Sie ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimo normatyvai:

3 lentele

Ilgalaikio materialiojo turto grupesr,
Vidutiinis naudingo tarnavimo

laikas (metais)

Pastatai ir statiniai l5
Malinos ir irengimai 5
Transporto priet qenesl 6-t0
Kita iranga, prietaisai;[lankiai ir irenginiai 4-8
Kitas rnaterialusis turl.as 4-10
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Naudojamas nusid6vejgs ilgalaikis mate,rialusis turtas

4 lentele

III.3. IIRUMPALAIKIS TURI]AS

Atsargos , liSankstiniai apmokejimai, per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir pinigq

ekvivalentai, ateinaniiq laikotarpiq s4naudosi

Atsarg;os apskaitoje ikainojamos isigijimr) vefte, o finanr;ineje atarskaitoje pateikiamos faktine
savikaina. Faktine sravikaina apskaidiuojama pirmiausia nuraSant anksdiausiai isigytas atsargas, tai

reiskia, kad suninudotq atsargq savikaina apskaidiuojama FIFO metodu.

2021 rrr. grurodZio 31 d. Bendroveturi atsargq uZ 487,7 ttkst. Eur. DidZiausiadalis atsargose

yra konteineriari, gar-rti patikejimo teise, kurie sudaro 92 proc. visq atsargq, t.y. 452,0 tfikst. Eur.

MedZiagos-16,4tukst.Eur,kassudaro3proc.visqatsargq; kuras-I1,9tlkst.Eur(apie3proc.visq
atsargq); invenlorius., darbo apsaugos priemones - 1,4 tukst. Eur, nebaigta produkcij a - 3,2 t[kst. Eur.

5 lentele

Turto grupds pavadinimas
fsigijimo
savikaina

(Eur)
Transporto priemonds 7t4613
Pastatai 44064s
MaSinos ir irengimai t39797
Kitas turtas 239691

Rodikliai Zaliavos ir
komplekta-

vimo
gaminiai

Nebaigta
gamyba

Sumokd,ti
avansai

Pirktos
prek6s,
skirtos
perpar-
duoti

I5 viso

a) Atsargq isigiiimo savikaina
Praejusiq finansi.niq metq
pabaigoje

1901 8 360 4959 24337

Finansiniq metrLl pabaigoje
481874 3221 2048 487143

Pergrupavimas i ilgalaiki turt4

b) Nukainojimas iki grynosios
galimo realizavjimo vert0s
(atstafymas)
Praeiusiu finansiniq mretq

0 0
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pabaigoie
Finansiniq metq pabaigoje

c) Grynoji galimo realizavimo
vert6 finansiniiq metq pabaigoje
(a) - (b)

481874 3221 204Ei 487143

[kainojimo skirtumai, jei buvo
taikomas LIFO btidas 0

fkeistq atsargq vertd
0

Atsargos pas treiiuosius asmenis
0

Visos atsargos 2021 met4paba.igo.je inventorizuotos.

ApskaLitoje atsargq vertes sumaZejimas ir sumaZintos atrsargq vertes atkDrimas uZregistruotas

nebul'o.

Sumol<eti avansai 2021 metq gruodZio 3l d. sudare 2,0 ttikst. Eur.

Per vieneri'us metus gautinos sumos 2021 m. gruodZio 3l d. b[klei - 24g,3 tfikst. Eur.
Gautinos sumos pat,:ikiamos verte, kuri4 tikimasi atgauti. Metq pabailgoje yra perZi1rimos ir
iverlinamos visos gautinos sumos.

DidZiausiq gautinq sumll dali., 2021 m. gruodZio 31 <i. - I 18,8 tDkst. Eur sudard aliekq
tvarkymo organizacijos (tai sudaro apir:48 proc. visq gautinq sumq). Raseiniq rajono savivaldybes

isipareigojimai sudare apie 13 proc. visq gautinl[ sumq, pinigine iSraiska - 33,2 tDkst. Eur. Kitos
gautinos sumos priklauso imonems ir gyventojams, tai sudaro 10,4 t[kst. Eur (4 proc. visq gautinq
sumq). Administruojant BDsto prieZifirr>s padalini, daugiabudiq namq gy.ventojq isipareigoji mai uL
paslaugas sudaro 71,4 tlkst. Eur, tai su,Caro 29 proc. visq gautinq sumq. Kitos gautinos sumos, t. y.
14,5 ttikst. Eur prriklauso abejotinoms skoloms.

PinigirLiq lesq likutis 2021 m. gr:uodZio 31 d. - 970,3 tlkst. Eur.

Ateinarrdiq laikotarpiq s4naudq 2021 m. gruodZio 3l d. - 4,6 tlkst. Eur.

III.4. NUOSAVAS KAPITALAS

Bendroves istatinis kapitalas 2O'2l m. sausio I d. buvo - I 783,g ttkst. eurq.

Raseinriq rajono savivaldybes tinryba 2021 m. kovo 25 cl. sprendimu Nr. TS-7g investavo i
bendrovg - 132 984,32 Eur, kaip papildc,m4 savivaldybes ina54 U;\B Raseiniq komunalines paslaugos

istatiniam kapita,lui didinti, i5leidZiant 45s)2 paprastqjq vardiniq akcijq (vienos akcijos verte 2g,g6 Eur)
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2021-12-31 dienos duomenimis bendroves istatinis kapittalas buvo I 916 833 Eur padalintas i
66 189 paprast4sias vardines akcijas.

visos Bendrovds akcijos priklauso Raseiniq rajono savivaldybei.

fstatinio kapitalo struktlra
6 lentele

III.5. DOTACIJOS IR SUBSIDIJOS

2021 :m- sausio I d. bendroves dotacijos sudare 2 231,5 tlkst. Eur. po reorganizacijos, 2020
m' Iapkridio 18 d., prijungus UAB Raseiniq butq [kis, peremus adlministruoti savivaldybei nuosarybds
teise priklausan<1ius soc. b[stus, pastebeta, kad dotacijq ir ilgalaiki,o turto vertd nesutampa. Nesutapimo
prieZastis ta, ka<l gautos dotacijos i5 Raseiniq rajono savivaldybds,, buvo apskaitoje itrauktos i dotacijq
straipsni, tadiau nebuvo didinama ilgalaikio turto vefte. Skirtumo suma ll7 g0g,0l Eur, maZinamas

ankstesniq laikotarpiq nuostolis.

Nepanaudotas dotacijos likutis 2o2l m. sausio I d. - 2 231 ,5 t[kst. Eur.

2021 tl;t. gruodZio 31 d. nepanaudotas dotacijos likutis sudlare 2 473,g t[kst. Eur.

Rodikliai Akr:ijq
skailius

Suma
(Eur)

Akcinio kapitalo struktlra finansiniq metq pabaigoje
1. Pagal akcijq r05is
l. L Paprastosios akcijos
1 .2. Privilegijuotosios akcijos
L3. Darbuotojq akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos

66189 1916833

IS VISO: 661 89 1 9l 6833
2. Valstybes arba savivaldybiq kapitalas 66189 l 9l 6833

Savos akciios, ,kurias;turi pati imone
Akciios, kurias turi clukterines imonds
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III.6. MOKETINOS SUMOS IR KITI ISII'AREIG(f,JIMAI

Nuo.2017 m. rugpj[dio l0 clien4 su UAB,,Swedbank lizingas" 5 metq laikotarpiui ( iki
2022.10.30.) pasirariyta lizingo (finansines nuomos) sutartis, pagal trcuri4 isigijome dvi naujas

daugiafunkcine,s mailinas. Lizinguojamq ma5inq verte - 207 ,0 t[llst. Eur . Metine pahkanq norma 3,5

proc.202l m. 5;ruod:Zio 3l d.

Per 2O2l rLetus ma5inq vertei padengti apmoketa 32,4 t[kst. Eur. Sumoketa pallkanq - 1,7

tfikst. Eur. Virsas li:zingo bendro'i,ei nepadengtas veftds likutis 2l.O2l m. gruodZio 31 d. - 29,8 tlkst.
eurq. Lizingo isipareigojimus baigsime ismoketi 2022 m.lapkridio 30 d.

2018 m' vasario 28 dien4 su AB,,Siauliq bankas" 5 metq lai.kotarpiui ( iki 2023.0g.24.)

pasira5yta lizingo (finansines nuomos) sutartis, pagal kuri4 isigijome nauj4 greideri. Lizilguojamo
greiderio verte - 241,7 ttkst. Eur. Metine pahkanq norma 4,5 prc,c.

Pet 2C121 metus greiderio vertei padengti sumoketa 32,1] tlkst. Eur. Pallkanoms i5moketa -
3'1 t[kst. Eur. Visas; lizingo bendrovei nepadengtas vertds likutisr 2O2l m. gruodZio 3l d. -53,9 tlkst.
Eur. Ilgalaikiai lizinp;o isipareigojimai202l m. gruodZio3l d.-211,5 tukst. Eur. Trumpalaikiai lizingo

isipareigojimai202l m. gruodZio 31 d. - 32,4 tlkst. Eur.

Ataskaitiniq metq kovo mdnesi, bendrove pasira5e sutarti su SIA ., Citadele Leasing,,, kurioje
lizinguojama Siuk5liaveZe SCANIAP25O su Farid TlMH16 antstatu. Lizirrguojamo turto vertd sudaro

94,4 tlkst. Eur' BalndZio menesi bendrove sumokejo lizingo bendrovei 47,i tfikst. Eur (t. y. 50 proc.

isigyjamo turto vertes), o per 2021 m, i5 viso padenge 57,7 tiikst. Eur. paltkanq priskaidiuota ir
sumoketapermetus lL,4 tlkst. Eur.2O2l m. gruodZio 3l d. visas lizingo bendrovei nepadengtas likutis

- 36,7 t[kst. Eur:.

B[sto prieZilros padaliny.ie, 2O2l m. gruodZio 31 d. prie ilgalaikiq isipreigojimq priskiriama
Siauliq bankui 126.2 trLrkst. Eur skola. Vir;as nepadengtas vertes lilkutis 2O2l m.gruodZio 3l d. - g6,l

tlkst. Eur. Trumpalail<iai, t. y. einamqjq rnetq isipareigojimai 2O2l m. gruodZio 3l d. - 9,9 t[kst. Eur.

Si4 surn4 sumokes Raseiniq rajono savivaldybe, uZ renovuotus namus, nes ji yra Siq bustq
savininkd, o bendrove atsiskaitys su Siaultiq banku.

2021 n. gruodZio 3l d. is viso ilgalaikiai, (t.y. po vien.eriq metq) skoliniai isipareigojimai
kredito istaigoms suderre I 19,4 tflkst. Eur.

Skolos tiekejams 2021 m. gruodZio 31 d. _ 44,7 tDkst. Eur.
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Gauti avansai sudaro 370,0 tlkst. Eur, iS jq daugiabudirl namq g'yventojq kaupiamosios le5os

- 364 .4 tDkst. Ilur (per 2021 metus priskaityta kaupiamqjq leSq 9 I ,7 t[kst. Eur, panaudota - 63,7 t[kst.

Eur) ir i5 pirkejq gau.ti avansai - 5,6 t[kst. Eur.

Prie llendroves, per vieneriusr metus moketinq sumq ir kitq trumpalaikiq isispareigojimq,

priskiriami su rCarbo santykiais susiiq isipareigojirnai: sukauptas atostog\rezevas - 107,0 tflkst. Eur,

skola SODRAI 1,9 tlkst. Eur. ir Valstybes biudZetui priskaityti rnokesdiai, kurie 2021 m. gruodZio 31

d. - 50,3 tlkst. Eur.

fmon6s isipareigojimq btrkld (Eur)
lentele

III.7. PARDAVIMO PAJAMOS

Bendroves pagrindines veiklos pardavimq pajamos 2021 m. sudare didLiE)q Bendroves
pardavimq dali, t.y. I 997,7 t[kst. Eur. 2t020 m. pagrindines veiklos pardavimq pajamq gauta - I g90,6

tlkst. Eur. Pajiimos padidejo lO7,l tirkst Eur, arba 5 proc. Pajamq padidejimui, itakos turejo
prisidejusios brls;to prieZilros padalinio pagrindines veiklos pajamos.

Rodikliai Skolos ar jq dalys, apmokdtinos

lkdtinq sumq skaidymas pagal
rrlSis

Per vienerius
finansinius
rrLetus

Po vierneriq rnetq,
bet ne veliau kaip
per penkerius
metus

Po penkeriq metq

Finansines skolos:
(Tarp jq dukterinems ir
asocijuotoms imonems)
1. Lizingo (finansines nuomos) ar
panaS[s isiparei goj imai
2. Kredito istaigloms
3" Finansines sllolos su tiekejais (su
iSankstiniais aprnoke j imais)

87833

0

44692

1t9456

0

0

0

0

0

kesdiais) 0 0
5.Gyventojq kaupiam osios lesos 3i'0044 0 0
6.Atostogu kaupiniai 1CrS969

T.Kitos moketinos sumos 5Ct446
IS VISO 66,1984 119456 0
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Kitos veiklos pajamos sudare 106,2 tukst. Eur. Gautori pajamos - uZ suskystintq naftos dujq

balionq daugiabudiuose, pakeitim4 kitais energijos Saltiniaiis, ilgalaikio turo pardavimas bei

renovuoj amq namq projektq igyvendinimo, administravimo paj amos.

Per 2021m. finansines veiklos pajamq gauta 0,7 trlkst. E)ur.

Irr.8. SANAUDOS

2021 m. gruodZio 3l d. pardavimo savikain4 sudare 1369,3 tukst. Eur, ikuri4 ieina darbo

uZmokesdio s4naudos, ilgalaikio turto nusidevejimas, transporto amortizacija, kuras, medZiagos ir kt.

Pardavimo s4naudos 2021 m. gruodZio 31 d. - 248,4 tlkst. Eur. Jas sudaro remonto ir
eksploatacijos s4naudos, nuomos, draudimo, darbuotojq atostogq kaupiniq s4naudos ir kitos paslaugq

s4naudos.

Bendrosios ir administracines s4naudos 2021 m. gruod:Zio 31 d. sudare 422,4 t[kst. Eur. Tai

rySir+, kvalifikacijos kelimo, kuro, reklamos ir skelbimq, administracijos darbuotojq darbo uZmokestis
ir atostogq kaupinai bei kitos sqnaudos.

Palfikanq ir pana5ios sqnaudos sudaro 6,2 t[kst. Eur.

Per 2021 - 2020 m. Bendroves vadovams ir kitiems susijusiems asmenims nebuvo suteiktq
paskolq, ar gauta i5 jq, nebuvo neatlygintinai perduoto turto ir dorrantl, nebuvo parduota turto, suteiktq

ivairiq garantijq imones vardu.

rrr. 9. pELNO (NUOSTOLTO) I\TASKATTA

Pajamq apskaitos politika trumpai apra5yta Sio raSto apskaitos politikos dalyje.

Pagrinrlines veiklos pardavimo pajamos - 1 997 785 eurai. Sqnaudos, patirtos uZdirbant
ataskaitinio laikotarpio pajamas, registruojamos apskaitoje ir rodomos finansineje ataskaitoje pagal

kaupimo ir pajarnq bei s4naudq palyginimo principus.

Pagrindines veiklos savikaina - I 369 30g eurai.

Pardavimo s4naudos -248 473 eurai.

Bendrosios ir administracinds s4naudos - 422 4g5 eurai.

Kitos veiklos rezultatas - 106 219 eurq pelno.

Finansinds v,eiklos (palDkanq ir ,kitos) s4naudos - 6 2g2 eurai.

Bendroves rezultatas uL202l metus - 54 g7O eurai pelno,
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III. IO. PAGRINDINES VEIKLOS PINIGIJ SRAUTAI

Pagrindines veiklos pinigq srautai pateikiami tiesioginiu bldu, kai duomenys apie pinigq

iplaukas ir iSmokas gali buti gaunami i5 apskaitos registrq, tai y'ra pagal pinigq ir pinigq ekvivalentq

kitim4 s4skaitose.

Duomenys apie pinigq fplaukas ir iSmokas rodomi kartu su pridetines vertds mokesdiu.

Benclroves; ataskaitinio laikotarpio pinigq ir pinigq ekvivalentq ;iplaukos, tai gautos iplaukos
uZ atliktas paslaugas.

ISmokos, tai moketinos sufilos darbuotojams, tiekejams surnoketos sumos, sumoketi !
biudZet4 mokesrdiai it kitos iSmokos .

Investicinds veiklos pinigq srautai, tai sumoketos su.mos uZ materialqji tur14 tiekejams,

gaut4 paskol4.

Informacija apie bendroves pagrindines veiklos pinilgq srautus pateikiama ,,pinigq srautq

ataskaitoje".

IrI.1t. S,A,NDORIAI TARP SUSIJUSTIT 5aln7

Bendrove, pagal pasira5ytas sutartis su Raseiniq rajono savivaldybe, rykdo teritorijq tvarkymo
ir prieZiuros, transpotlo paslaugq teikimo, senilnijq elektros apSvietimo linijq prieZilros, keliq prieZiuros ir
remonto bei komunaliniq atliekq tvarl<ymo paslaugas. Atliekarnas Raseiniq raj. seni[nijq vietines
reiksmes keliq ir gatviq valymas nuo sniego ir barstymas Ziemos sezono metu, daugiabudirl namr+

administravimar; pagal sutarti, daug,iabudiq namq atnaujinimo (modernizavimo) programos

igyvendinimas ir kt.

III.12. BENDROVES VALDYBA

2021 m. sausio men. 1 d. Bendroveje dirbo sekandios sudeties valdyba:

1. Vidmantas Merkliopas - valdybos pirmininkas

2. Valdas Karabinas - narys;

3. Brigita Serk5naite - narys;

4. Arvydas Juodelis - narys
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2021 m, gruodZio 31 d. bendrov{e dirbo sekandios sudeties valdyba:

1. Vidmantas N{erkliopas - valdybos pirmininkas

2. Gintautas Dr-Lkauskas - narys;

3. Arvydas Juorlelis - narys;

4. Brigita SerkSnaite- nare,

Bendr'oves .u'aldyba renka ir atilaukia imones vadov4, anerhzl<>1air vertina Bendrovds vadovo
pateikt4 medZirag4 apie veiklos strategijos igyvendinim4, Bendroves veiklos organizavim4, Bendrovds

sandorius, kuriuos pagal istatus ir valdybos sprendimus vadov:rs turi derinti su valdyba, Bendroves
finansing padeli, revizijq ir audito rezutatus; priima sprendimus del ilgalaikio turto, kurio balansine

verte daugiau ll20 Ilendroves istatinio kapitalo, ikeitimo; del le5tl skolinimo ir skolinimosi ir ilgalaikio
turto nuraSymo. Nurstato Bendrovds vadovo igalinimq ribas sa,raranki5kai sudaryti Siuos sandorius.
valdl'bos darb. tvarl<4 nustato valdybos darbo reglamentas.

III.14. POBALANSINIAI IVYKIAI

Pobalansiniq ivykiq, kurie bUtq: reikSmingi

Direktorius

Vyr. finansininke

Siigitas KleiSmantas

Danguole Montvyde

metinei fin,ansinei ataskaitai. nera.



UZTIaRo.TI AKCINE BENDRovE RASEINIU KoMuNALIN]ES PAsLAUGoS
17 2208281, Zem aiiiq g. 1 0, Rasei niai

METINIS PRANESIMAS
2021 METAI

1. lvroNts vErKLos ArTBUDTNTMAS

ULdaroji akcine bendrove,,Raseiniq komunalines paslaugos" 172208281" lsteigta 1990 m.

lapkridio 22 dienq.

Bendrove filialq ir atstovybiq neturi.

Raseiniq rajono savivaldybes tarybos 2020-04-16 d. sprendimu Nr.TS-l0Z ir 2020-10-28

d. sprendimu Nr. TS-312, po reorganizavimo prijungimo bldu, prie bendroves prijungta uZdaroji

akcine bendrove Raseiniq butq iikis.

fmones veikla - komunaliniq paslaugq teikimas seniiinijoms: Raseiniq miesto, Raseiniq

kaimi5kosios seniDnijos, Kalnujq, Paliepiq, Siluvos, Girkalnio, Pagojukq, Vidukles, Nemak5diq, Ariogalos

miesto, Ariogalos kaimi5kosios ir Betygalos, teritorijq tvarkymas, atliekq surinkimas ir tvarkymas,

transporto, kitos netipines paslaugos , energetikos irenginiq (viesqjq teritorijq apsvietimo tinklq prieZiiira),

Zvyro karjerq eksploatavimas, daugiabudiq gyvenamqjq namq bendryjq patalpq administravimas bei

daugiabudiq namq modemizavimas (renovacija).

DidZiausios bendroves pajamos gaunamos uZ atliekq surinkim4 ir tvarkymq keliq ir gatviq
prieZiDr4 visais metq laikais, teritorijq valym4, Zvyro-smelio karjerq eksploatacij4, komunalinio tikio
objektq prieZitir4, vieSqjq erdviq prielinrq,ir kitokias pana5ias paslaugas, ne maZa pajamq dalis tenka

i5 daugiabudiq gyvenamqjq administravimo (renovacijos ir kitq projektq lgyvendinimo).
Bendroves papildoma veikla - turgaviediq administravimas, patalpq nuoma, kitos netipines

paslaugos.

2. FINANSINIU IR NEFINAI\SINry VEIKLOS REZULTATU ANALIZE

2021 m. Bendroves veiklos rezultatas - 54,8 tDkst. Eur pelno, (t. sk. biisto prieZiuros

padalinio pelnas sudaro 27,3 tDkst. Eur, tai sudaro apie 50 proc. vis<l pelno). 2020 m.bendrove patyre

- 165.9 ttikst. Eur nuostolio, (bDsto prieZitiros padalinio nuostolis - 18,0 ttikst. Eur , tai sudare apie

I I proc. viso nuostolio).

Bendroves pagrindines veiklos pajamos 2021 m. sudare didZialq Bendroves pardavimq

dali, t. y.1997,7 tiikst. Eur, i5 jq I 547,7 tikst. Eur pajamq gauta iS Raseiniq rajono savivaldybes,

(vykdant sutartinius isipareigojimus). 2020 m. pagrindines veiklos pardavimq pajamq gauta - I g90,6
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tDkst. Eur. Lyginant 2021 metus su 2020 m. pagrindines veiklos pardavimq pajamos padidejo -
107,2 tDkst. Eur, tai yra apie 6 proc. Palyginus su 2020m, visos pa.iamos padidejo 9,3 proc. arba 178,8

ttikst. Eur.

I5 viso 2021 m. pajamq gauta - 2104,0 tiikst. Eur (2020 m. gauta I 924,1ttikst. Eur).

DidZiausia pagrindines veiklos pajamq dalis tenka seniunijq teritorijq tvarkymui ir
komunalinio Dkio prieZiiirai - I 022,8 tiikst. Eur, taiyra4g proc. visq pajamq. Sis sektorius bendrovei

sugeneravo 40,7 tiikst. Eur gryno pelno.)

UZ komunaliniq atliekq surinkimq ir tvarkymE i5 atliekq rinkliavos administratoriaus

(Raseiniq raj. savivaldybes) gauta - 393,7 tfikst. Eur (apie 19 proc. visq pajamq). Bendrove

sugeneravo 37,4 ttikst. Eur. pelno)

Pagal keliq fondo programq (KPP le5os) bendrove gavo 59,8 ttikst. Eur pajamq (apie 3 proc.

visq pajamq). Sis veikla sugeneravo 7,4 ttikst. Eur grynojo pelno.

Kitos pajamos pagal sutartinius isipareigojimus sudaro 73,2 ttikst. Eur (3 proc. visq pajamq).

UZ turgaviediq prieZitir4 bei administravim4 gauta 13,1 tflkst. Eur ( apie I proc.) pajamq.

Tadiau 5i veikla bendrovei nuostolinga, patirta 6,1 tUkst. Eur nuostolio (administravimo veikla
pertvarkyta).

Antriniq (rii5iuojamq atliekq) surinkimas ir tvarkymas bendrovei sugeneravo 143,8 tukst.

Eur ( apie 7 ptoc. visq gautq pajamq), tadiau atemus patirtas s4naudas, Sio sektoriaus rezultatas - l3,l
tDkst. Eur nuostolio.

UZ transporto nuom4 gauta 17,5 tiikst. Eur pajamq. Per 2021 metus, parduotos g

kolumbariumo niSos, gauta 5,6 tukst. Eur pajamq. Ilgalaikio turto parduota uL 17,3 t[kst. Eur.
(aukciono b[du arba utilizuojant netinkam4 naudoti turt4).

Kitos gautos pajamos i5 imoniq ir gyventojq sudaro 96,5 tiikst. Eur (5 proc. visq pajamq).

DidZiausi4 B[sto prieZitiros padalinio pajamq dali (85,8 ttikst. Eur) sudaro daugiabudiq

namq administravimo paslauga. Tai 35 proc. visq biisto prieZiiiros padalinio pajamq.

Socialinio btsto nuompinigiai 36,1 tukst. Eur, t. y. l5 proc. visq btisto prieZiiiros padalinio

pajamq. nuolatines technines prieZiiiros pajamos sudare 21,9 ttikst. Eur.

Paskolq administravimo pajamos - 16,6 ttikst. Eur. UZ le5q surinkim4 (kasos veikla) gauta

3,5 tUkst. Eur pajamq.

Kitos ivairios pajamos 12,7 tiikst. Eur.

UZ renovuojamq namq projektq igyvendinimo administravim4, bei suskystintq naftos dujq
balionq daugiabudiuose pakeitim4 kitais energijos Saltiniais projektq igyvendinim q, gavta6g,g tukst.
pajamq i5 struktiiriniq fondq.
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2021 m. bendrosios s4naudos i5 viso sudare -2 047,11tiikst. Eur. Lyginant su 2020 m.

sEnaudos sumaZejo 44,1 ttikst. Eur. t. y 2,ll proc. I5 jq Biisto prieZitiros padalinio veiklos sqnaudos

sudaro 179,5 tDkst. Eur (8,7 proc.).

S4naudq sumaZejim4 labiausiai itakojo sumaZejusios blsto prieZiiiros padalinio i5laidos.

Pet 2021 m. patirta 179,5 ttikst. Bur,2020 m. i5leista 262,6 fikst. Eur, t. y. sumaZejo 68 proc.

DidZiausia s4naudq dalis - darbo uZmokestis (apie 44 proc.). 2021 m. tai sudare 917,1 tiikst.

Eur (kartu su soc. draudimo imokomis). 2020 m. i5laidos darbo uZmokesdiui sieke 902,3 tukst. Eur.

2020 m. gruodZio 31 d. Bendroveje dirbo 94 darbuotojai,2020 m. gruodZio 3l d. - 103 darbuotojai.

Darbo uZmokesdio s4naudos padidejo 1,6 proc. arba 14,8 tDkst. Eur.

Per 2021metus Bendroves administracijos darbuotojams priskaifyta ir i5moketa 382,1 ttikst.

Eur darbo uZmokesdio su VSD imokomis (26 darb.). Atleistq administracijos darbuotojq darbo

uZmokesdiui, i5eitinems bei kompensacijai uZ nepanaudotas atostogas i5leista 35,6 tfikst. Eur.

Lyginant ataskaitinius metus su 2020 m. darbo uZmokesdio s4naudos sumaZejo 53,6 ttikst. Eur. tai

sudaro apie l4 proc.

Per 2021 - 2020 m. Bendroves vadovaujantiems darbuotojams bei kitiems susijusiems su

bendroves veikla asmenims nebuvo suteiktq paskolq, ar gauta i5.jq, nebuvo neatlygintinai perduoto

ar dovanoto turto, suteiktq ivairiq garantijq imones vardu.

Per 2021 m. atostogq kompensacijq priskaityta ir i5mokota - l2,l tukst. Eur. Sios islaidos
per 2020 m. sudare 18,6 ttikst. Eur.

I5eitiniq pa5alpq per 2021metus priskaityta ir i5moketa -- 15,4 ttikst. Eur. per 2020 metus -
27,2 tikst.Eur.

ISeitiniq pa5alpq ir nepanaudotq atostoginiq kompensaci.ia ( su Soc. Draudimo mokesdiais)
per 2021metus sudare 27.8 tDkst. Eur.

Vidutinis dirbandiojo darbo uZmokestis 2021 m. -940,r)6 Eur, 2020 m. - 826,41 Eur.

2021 metais, UZimtumo didinimo programai vykdyti, darbams seniunijose atlikti buvo

idarbinti 52 darbuotojai, per 2020 metus dirbo 66 darbuotojai.

S4naudos degalams 2021m sudare - 8 proc. visq iSlaidq,2O2O m. - 6 proc. visq s4naudq.

Pinigine rai5ka-164,2 tDkst. Eur, t. y.2l proc.daugiau nei2020m. Per 2020 m.Bendrove sunaudojo

degalq ui,135,4 t[kst. Eur. [takos turejo kylandios degalq kainos.

2021 m. Bendroves amortizaciniq atskaitymq s4naudos sudare 140,8 ttikst. Eur (apie 7

proc.) visq i5laidq). Lyginant su 2020 m. amortizacines s4naudos padid€jo apie 9 proc., pinigine
rai5ka - ll,7 ttikst. Eur.

Transporto priemoniq draudimas 2021m. bendrovei kainavo 4,5 ttikst. Eur, darbuotojq CA
draudimas - 0,6 ttikst. Eur.
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I5laidos eksploataciniams skysdiams/tepalams, medZiagoms, atsarginems dalims ( kartu su

remonto darbais ) 2021 m. sudare apie 4 proc. visq s4naudq, tai - 88,6 ttikst. Eur. 2020 m. Sios

s4naudos sudare 73,9 ttikst. Eur. Per 2021 metus padidejo - 14,7 tiikst. Eur.

Elektros energijos s4naudos 2021 m. sudare 125,2 tukst. Eur, kas yra apie 6 proc. visq

s4naudq. Lyginant su 2020 m. s4naudos uZ elektros energij4 padidejo apie 8 proc., pinigine raiSka -
7,5 tiikst. Eur.

2021 metais atostogq kaupiniai (kartu su soc. draudimu) sudare 99,4 tukst. Eur (5 proc. visq

s4naudq). 2020 m. atostogq kaupiniai - 105,7 tiikst. Eur.

Per 2021metus valdybos nariams buvo priskaityta ir i5moketas l7O,7Z Eur atlyginimas.

2021 m. sausio I d. bendroves dotacijos sudare 2 231,5 tfikst. Eur. Po bendroviq

teotganizacijos,2020 m. lapkridio 18 d., prijungus UAB Raseiniq butq iikis, peremus administruoti

savivaldybei nuosavybes teise priklausandius socialinius bustus, pastebeta, kad dotacijq ir ilgalaikio
turto verte nesutampa. Nesutapimo prieZastis ta, kad gautos dotacijos iS Raseiniq rajono savivaldybes,

buvo apskaitoje itrauktos i dotacijq straipsn!, tadiau nebuvo didinama ilgalaikio turto verte. Skirtumo
suma 117 808,01 Eur, maZinamas ankstesniq laikotarpiq nuostoris.

3.TECHNINIAI IR TECHNOLOGIN]IAI VEIKSNIAI

DidZiausi4 dali ilgalaikio materialaus turto jsigijimo verte sudaro pastatai ir statiniai,

isigijimo verte - 3 178,5 tDkst. Eur. P,c bendroviq reorganizavimo 2020-ll-18 d., prijungimo budu,

bendrovei UAB ,,Raseiniq komunalines paslaugos" atiteko savivaldybes nuosavybes teise

priklausanty's socialiniai bfistai, kuriq lsigijimo verte sudaro 2 ".240,0 tfikst. Eur, likutine verte -
1813,3 tiikrst. Eur. Bendrove valdo.Patikejimo teise savivaldybei priklausandius pastatus, kuriq

isigijimo veffie suclaro 580,6 tDkst. Eur, Nuosavybes teise valdomi pastai, lsigijimo savikaina - 372,4

tDkst' Eur, likutine verte 160,9 tiikst. Eur, t. y. pastatai nusidevejg 57 proc. Bendras visq pastatq

rrusidevejimas - I 161,0 ttikst. Eur, jq likutine verte 2021 m. gruodZio 3l cl. buklei -2017,5 t6kst.
Eur.

Per 2021 m. Bendrove i5 Raseiniq raj. Savivaldybes, .Patikejimo teise pereme 3 butus.

garrtq, pastat4 -lvartE, kuriq isigrlimrl vertd sudaro 63,2 tDkst. Elur. I5 pastatq, skirtq socialiniams

bDstams, per atask.aitini laikotarpj nurzrsyta lsigijimo verte ui.l17,7 tlkst. Eiur, likutine verte - 70,5

tDkst. Eur. DidZioji dalis nura5yta, kaip netinkami eksploatuoti, kiti parduoti gyventojams.

202!.1 m. gruodZio 31 d. Bendroveje transporlo priemoner; jsigijimo verte sudare - I 480,2

tukst. Eur. Jq likutine verte - 467,6 tiikst. Eur.

I5 rziso Bendrove 2021 m. gruodZio 3l d. disponuoja Siomis transporto priemonemis: l0
SiukSliaveZiq autornobiliq (i5 jq I neveikiarrti, 2 neeksploatuojamor;); transportiniq automobiliq - 13,



i5 jq l2 verikiantliq; 14 lengvqjq transportiniq automobiliq - i5 jq 5 neveikiantys. Bendroveje 26

traktoriai - a iS.iq sudeveti ir neveil<iantys, 5 auto greideriai, vienas i5 jq nel,eikiantis; I - neveikiantis

auto kranils; 3 automobiliniai bokSrteliai, i5 jq 1- neveikiantis,, asenizacijos ma5inos -2, viena -
neveikianti. I5 viso bendrove turi77 transporto priemones ir me,:hanizmus, i5 jq 15 neveikiandiq ir
tik 20 transporto priemoniq su likutine verte, visos kitos nusidevejg iki likvidacines vertes.

2021 m. Bendrove isigijo 4 transporto priemones: SiukilliaveZi automobil! SCANIA pZ50;

2 lengvuosrius transporterius VW'l'ransporter, automobilinj bokStelj ZILbei priekab4 2pTS-6-g526

- isigijimo savikaina sudaro 97,5 tul(st. Eur. Per ataskaitinius metus buvo nura5ytos 8 transporto

priemonds, isigijiimo verte - 58,5 tDkrst. Eur,7-ios i5 jq sudevetos iki likutines vertes. I transporto

priemones likutine verte sudare 3,9 ttil<st. Eur, tadiau ji buvo netinkama eksploatuoti. Aukciono b[du
parduotos 3 transporto priemonds, gauta 17,3 tlkst. Eur, likusios utilizuotos.

MaSinq ir irangos isigijimo verte - 283,8 trikst. Eur. Bendrovdje naudojami lrengimai
susidevejg 62 proc., bendras nusidt)vejimas (amortizacrja) - 179,4 tlkst. Eur, jq likutine verte -
104'9 tiikst. Eur' Fer 2021m. isigytos 2 prikabinamos traktorines Sienapjovds - smulkintuvai (16347

Eur), vejap.jove (15607 Eur), kuriq isigijimo verte - 17,2t[kst. Eur,

Ataskaitiniais metais i5 ilgalaikio turto straipsnio ,,Kitar; ilgalaikis turtas,,, perkelta 123,5

tilkst. Eur i trumpalaiki turtq, t. y. atliekq konteineriai, priimti patikejimo teise.

Per 2021 metus isigijimo verte nura5yto ilgalaikio turto i5 viso uZ 176,3 tukst. Eur.
DidZiausia dalis turto priklause pastatrl grupei (tai socialiniaipastatai) - nunaSoma statiniq isigijimo
verte I 17,8 ttikst. Eur' Transporto grupes, nura5yta !sigijimo verte uZ 58,5 tukst. Eur. Dalis transporto
priemoniq parduota aukcione, kitas vis;iSkai nudevetas ir parduotas kaip metalo lauZas.

B[sto prieZi[ros padalinys, per 2021 m. savivaldybei priklausand:iq gyvenamqjq patalpq

remontui (3 t bristui), i5 biudZeto ir nuompinigiq panaudoj o 42 11ll Eur.

Daugiabudiq namq kapitaliniarn ir einamajam remontui 91736 Eur.

Nuo daugiabudiq namq atnaujinimo (modernizavimo) programos igyvendinimo pradZios iki
2021-12-31 d. pasira5yti 25 statybos darbq uZbaigimo aktai.

fgyvendinant Raseiniq rajono savivaldybeje atnaujinamq (modernizuojamq) daugiabudiq

namq progritnq,202lm yra atlikti arbie numatomi baigti (tgsti) sel<antys projektai:

o t'abaigti atnaujinti 7 daugiabudiai namai, gauti septyniq namq statybos uZbaigimo aktai
(Dubysos g. 19, Dubysos g. 5., Muziejaus g. 4,y. DidZiojo g.23,y. DidZicrjo g. 33, v. DidZiojo g.

35 , V. DidZiojo g.23 A, Raseiniai);

o lki 2021 rn. pabaigos baigti renovuoti 3 daugiabudiai namai, tadiau statybos darbq aktq
proceduros dar vylidomos ( t.y. Muziejilus g.2, y. DidZiojo g. 37, vaiLganto g. 6, Raseiniq m.);

oPradeti renovuoti 2 daugiabu,Siai namai (Stonq g.3, Jaunimo g.Z5), planuojama uZbaigti
2022 metais.



o lvyko 5 daugiabudiq namq (VaiZganto g.5 a, Maironio g.76, Iitonq g.68, Crybo g. 16,

Ataugos g. 5, Vidukle) susirinkimai, gauti savininkq pra5ymai ddl renc,vacijos darbq vykdymo,

parengti 5 Investiciniai projektai;

oP,onkiQ namq Investiciniai projektai perduoti ekspertams - derinami su BETA.

oPo Ranrgos darbq sustabdymo, atnaujinti ir baigiami priduoti .vieno daugiabudio namo

renovacijos darbai (VaiZganto g. 6 Raseiniai).

Per 2021 m. Busto prieZi0ros padalinys, i5 administruojiamq namrl, pagal program4 ,,SND

balionq palceitimo kitais energijos Saltiniais" gavo 58 parai5kers. Tuo tikslu atnaujintos elektros

irrstaliacijo:;. Gautas finansavimas 48 namams. Socialiniams b[istams nupirl<ta 7l virykle.

Bendrove administruoja I l9 driugiabudiq gyvenamUq namq Raseiniq rajone, 95 savivaldybes

blstus ir 182 socialinius bristus, bei v;rkdo Sias funkcija:

organizuoja bendrqjq inZineriniq tinklq techning prieZiiir4 ir namui priskirto sklypo prieZi|lr4,

rengia susirinkimus, organizuo.ia balsavim4 raStu, svarsto klausimus, teikia ataskaitas, iS namo

kaupiamqlq le5q pagal savininkq pra5ymus atlieka remonto da.rbus, sudaro sutartis su paslaugq

teikejais, v1'kdo sutardiq kontrolg bei derina s4matas su savininkais (stogq, Iietaus ir kanalizacijos,

Salto ir kar5to vamzdynq bei laiptiniq r:emontai).

202)i. m. diidelipokydiai seni[niijq elektros ap5vietimo linijq prieZiiiros srityje. Raseiniq rajono
savivaldybes administracija centralizuotai nupirko seniiinijoms 939 naujus I-ED Sviestuvus, kuriuos
Bendrove sumontavo naujai arba piakeitd senus susidevejusius Sviestuvus. Gerinant seniunijq
apsvietimo 1inkl4, buvo irengtos naujos apSvietimo linijos 7 seni[nijose. frengta 3786 m.ap5vietimo
linijq, jrengli 85 nauji Sviestuvai.

4. PERSONALAS

20'.Zl m. gruodZio 3l d. bendr<tveje dirbo 94 Zrnones. ViduLtinis s4ra3inis dirbandiqjq skaidius

2021 m. - 108 Zm., (2020 m. - 108 Zm).

Vidutinis menesinis atlyginimas 2021 metais - 940,06 Eur (2020 m. - 826,41 Eur).

Per 2021 m' darbo uZmokesdiui (kartu su soc. draudimLo lmokomis) priskaidiuot a 917.0

tDkst. Eur.

Berrdroveje pet 2021 metus, 216 administracijos darbuotojiams priskaityta ir iSmoketa darbo

uZmokesdiui (su VSD imokomis) - 382,1 tDkst. Eur. 2020 rn. administracijos darbuotojams,

priskaidiuota ir i5moketa darbo uZmokesdio su VSD imokomis sumoje 435,7 tlkst. Eur (30

darbuotojq).
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5. AKCIJOS

Br:ndro'rds istatinis kapitalas; 20zl m. sausio I d. buvo - I 783,8 t[kst. eurq.

Raseiniq rajono savivaldybt:s taryba 2021 m. kovo 25 d. sprendirnu Nr. TS-78 investavo i
bendrovg - 132 984,32 Eur reikalingam techniniam turtui isigyti, kaip papitdom4 savivaldybes inas4

tJAB Raseiniq hornunalines paslaugos istatiniarn kapitalui didinti. iSleidZiant 4592 paprastqjq

vardiniq akcijq (r,ienos akcijos verte 218,96 Eur)

2021-12-31 dienos duomenirnis bendroves istatinis kapitalas buvo I 916 833 Eur padalintas

i 66 189 paprast4rsias vardines akcijas.

Simtaprocentinis bendroves akcininkas - Raseiniq rajono savivaldybe.

6. BENDROVES VALDYBTA

2021 n. sausio 1 d. Bendroveje valdybos sudetis:

1. Vidmantas Merkliopas - valdybos pirmininkas

2. Va.ldas Karabinas

3. Arvydas Juodelis

4. Brigita SerkSnaite

2021 m. gnuodZio 31 d. Bendroves valdybos sudetis:

L Vidmantas Merkliopas - valdybos pirmininkas

lZ. Gintautas Dukauskas - narys;

.). Arvydas Juodelis - naq/s;

,1. Brigita Serk5naite - nare.

Bendroves valdyba renka ir atSaukia !mones vadov4, analizuoja ir vertina Bendroves

vadovo pateikt4 mediiag4 apie veiklors strategijos lgyvendinim4, Bendroves veiklos organizavim4,

Bendroves sandorius, kuriuos pagal istatus ir valdybos sprendimus vadovas turi derinti su valdyba,
Bendroves finansing padeti, priima sprrendimus del ilgalaikio turto, kurio balansine verte daugiau

ll20 Bendroves istatinio kapitalo, ikeitimo; del lesq skolinimo ir skolinimosi ir ilgalaikio turto
nura5ymo. lriustato Bendroves vadovo igalinimq ribas savaranki5kai sudaryti Siuos sandorius.

Valdybos darbo tvark4 nustato valdybos darbo reglamentas.

Bendroves valdyba per 2021 m. surenge 8 posedZius. f]endroves direktorius pateikdavo

informacij4 apie bendr4 uZsakomqiq darbq ir finansing lmones situacij4. Valdyba savo tlarbq vykde
vadovaujantis Bendroves valdybos veiklos reglamentu bei Bendroves !statais. posedZiq med1iaga

protokoluojama.
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7. VEIKLOS PLANAI

Bendrove pasira5e ir vykdo sutartis su Raseiniq rajono savivaldybe del ,,Komunaliniq
paslaugq teikimo"(sut. Nr.; SR-566 2019.09.02) preliminari sutarties kaina 5.685.300 Eur,

,,Komunaliniq atliekq tvarkymo Raseiniq raj. savivaldybeje paslaugq teikimo sutartis" (sut. Nr.: SR

'787 2019.11.26) preliminari sutarties kaina 2.662.000 Eur. Vadovaujantis ir vykdant Siq sutardiq

isipareigojimus Bendrove palaikys ir ples veikl4 savalaikiai ir kokybi5kai vykdyti sutartinius

isipareigojimus. Ypatingas demesys ir investicijos planuojamos atliekq surinkimo bei viesqjq erdviq

prieZiDros vykdymui. Taip pat vykdys isipareigojimus PTO (pakuodiq tvarkymo organizacijoms).

Esant galimybems vykdys gyventojq bei istaigq ir imoniq uZsakymus komunaliniams

darbams atlikti. Su Raseiniq raj. Savivaldybe pasira5ytas papildomas susitarimas (2020.04. prie

sutarties SR - 530) del bendroves veiksmq atlikimo esant ekstrernalioms situacijoms. Tuo pagrindu

bendrove gavo licencij4 (apmoke personal4) patalpq dezinfekcijai, dezinsekcijai ir deratizacijai

vykdyti. COVID-I9 pandemijos metu bendrove vykde patalpq dezinfekavimo darbus, taip pat

planuoja tgsti darbus esant poreikiui ir biitinumui.

Bendrove planuoja vykdyti maZos apimties eismo saugumo priemoniq lgyvendinimo darbus

(keliq horizontalus Zenklinimas, kitq eismo saugumo priemoniq lgyvendinimas), taip papildomai

gaudama pajamq.

Bendrove sieks gerinti administruojamq daugiabudiq gyvenamqjq namq bendnjq patalpq

prieZitiros, remonto darbq kokybg ir savalaiki vykdym4, gerins teritorijq prieZi[ros kokybg.

Bendrove visuomet stengsis igyvendinti Savivaldybes ltikesdius ir numat5rtus strateginius

veiklos planus.

8. SVARBUS IVYKIA]I, N'YK4 PO FINANSINIU METI PABAIGOS

Po balanrsiniq ivykiq, kurie btitq reikSmingi Bendroves metinei finansinei atasl<aitai, nera.

Direktorius Sigitas KleiSmantas
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Raseinių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m.       d. įsakymo Nr. 

priedas

UAB „RASEINIŲ KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ 2021 M.  PELNO (NUOSTOLIO)

PASKIRSTYMAS

Straipsniai Suma

(Eur)

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) praėjusių finansinių

metų pabaigoje

(771204)

Grynasis finansinių metų rezultatas -  pelnas (nuostoliai) 54870

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų

pabaigoje

(716334)

Pervedimai iš rezervų

Nuostolių padengimas, mažinant įstatinį kapitalą

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai): 0

- privalomas pelno rezervas 0

- rezervas tantjemoms mokėti

- rezervas investicijoms

Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - finansinių metų

pabaigoje

(716334)

                                                              _____________
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