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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 7

punktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 patvirtinto

Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo

10 dalies 10.1 punktu ir remdamasis 2020 m. spalio 15 d. Jonavos rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus įsakymu Nr. 13B-1534 „Dėl savivaldybės valdomų bendrovių metinės finansinės

atskaitomybės ir veiklos ataskaitų“ bei atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos

paslaugos“ 2022 m. balandžio 1 d. raštą Nr. 5A-518 „Dėl UAB „Jonavos paslaugos“ 2021 metų

finansinių ataskaitų“,

T v i r t i n u uždarosios akcinės bendrovės „Jonavos paslaugos“ (įmonės kodas Juridinių

asmenų registre – 156916523, buveinės adresas – Klaipėdos g. 17, Jonavos m., Jonavos r. sav.) 2021

metų:

1. Metinį pranešimą (pridedama);

2. Finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama);

3. Pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).

Administracijos direktorius Valdas Majauskas

Parengė

Rasa Kasputienė

Jolita Gumaniukienė

Elektroninio dokumento nuorašas



  PATVIRTINTA
Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
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BENDRIEJI DUOMENYS IR SVARBŪS ĮVYKIAI

Įmonės pavadinimas – uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos paslaugos“ (toliau ataskaitoje gali būti
vadinama Bendrove).

Teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė

Adresas- Klaipėdos g. 17, LT-55169 Jonava

Telefonas/ faksas – 8 (349) 5 29 39

Interneto adresas – www.jonavospaslaugos.lt

Elektroninio pašto adresas – info@jonavospaslaugos.lt 

Įmonės kodas – 156916523

PVM Mokėtojo kodas – LT56165219

UAB „Jonavos paslaugos“ filialų ir atstovybių neturi.

Svarbiausi 2021 m įvykiai:

- Atidarytas vieningas bendrovių UAB „Jonavos paslaugos“,  UAB „Jonavos šilumos tinklai“ ir

UAB „Jonavos vandenys“  klientų aptarnavimo centras Klaipėdos g. 17, Jonava, pradėjo veikti

vieninga komunalinių įmonių klientų elektroninė savitarnos svetainė www.mokijonava.lt.

- Užbaigti  Bendrovės  buitinių  ir  gamybinių  /  sandėliavimo  pastatų  Gudžionių  g.  4,  Jonava

rekonstrukcijos / statybos bei patalpų įrengimo darbai.

- Parduoti pastatai Sodų g. 35, Jonava, darbuotojai persikėlė į atnaujintas patalpas Gudžionių g.

4, Jonava.

- Pakeistos Jonavos r. savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės,  pasikeitė didelių

gabaritų  ir  pavojingų  atliekų  surinkimo  apvažiavimo  būdu  tvarka,  sumažėjo  šiukšlių  prie

bendro naudojimo konteinerių.

- Daugiabučių namų modernizavimo projektai užbaigti daugiau kaip 50 proc. Jonavos miesto

daugiabučių.

- Pratęstas Bendrovės paskyrimas Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios

nuosavybės administratoriumi.

- Pakeistas Jonavos raj. savivaldybės Lūkesčių raštas, Bendrovė įpareigota mokėti dividendus iš

gauto grynojo pelno.

http://www.jonavospaslaugos.lt/
mailto:info@jonavospaslaugos.lt
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PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS

UAB „Jonavos paslaugos“ vykdomas veiklas skirsto į 3 pagrindines grupes: 

Be šių pagrindinių veiklų,  Bendrovė uždirba pajamas ir  iš  kitos  netipinės veiklos bei  finansinės
investicinės veiklos.

VALDYMAS IR ĮSTATINIS KAPITALAS

UAB ,,Jonavos paslaugos“ įsteigta 1999 m. gegužės 6 d., jungimo būdu reorganizavus uždarąją
akcinę  bendrovę  ,,Jonavos  butų  ūkis“  ir  specialiosios  paskirties  uždarąją  akcinę  bendrovę  ,,Jonavos
komunalinės paslaugos“. Bendrovės registracijos Nr. AB 99-11. 

Bendrovės  steigėjas  ir  vienintelis  akcininkas  yra  Jonavos  rajono  savivaldybė.  Įmonės  savininko
teises  ir  pareigas  įgyvendinanti  institucija  –  Savivaldybės  administracijos  direktorius.  Aukščiausias
bendrovės  valdymo  organas  yra  visuotinis  akcininkų  susirinkimas,  Savivaldybes  administracijos
direktoriaus raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Kai kuriuos
bendrovės  įstatuose  numatytus  sprendimus  Savivaldybės  administracijos  direktorius  gali  priimti  tik
vadovaudamasis Savivaldybės tarybos sprendimais. UAB „Jonavos paslaugos“ direktorius -  Edmundas
Mulokas.  Remiantis  UAB  „Jonavos  paslaugos“  įstatais,  bendrovėje  stebėtojų  taryba  ir  valdyba  nėra
sudaroma. 

Klientų 
aptarnavimo

Komunalinio 
ūkio

Butų ūkio

Savininkas -
 Jonavos rajono savivaldybė

Visuotinis akcininkų susirinkimas - 
savivaldybės administracijos direktorius

Direktorius
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Bendrovės įstatinis kapitalas 929 200 Eur (devyni šimtai  dvidešimt devyni tūkstančiai du šimtai
Eur), padalintas į 929 200 akcijų. 

2020 m. gruodžio 3 d. priimtas sprendimas padidinti įstatinį kapitalą papildomais 38 200,00 Eur
įnašais  (perduotas  Jonavos  rajono  savivaldybei  nuosavybės  teise  priklausantis  nekilnojamasis  turtas,
kurio nepriklausomo turto vertintojo nustatyta bendra turto rinkos vertė – 38 200 Eur), išleidžiant 38
200 vienetų paprastųjų vardinių vieno euro nominalios vertės akcijų. 2021 m. sausio 19 d. pasirašyta
Akcijų  pasirašymo  sutartis.  Pakeisti  Bendrovės  įstatai  įregistruoti Juridinių  asmenų registre  2021  m.
vasario 11 d.

Akcijos  yra paprastosios  vardinės.  Vienos akcijos  nominali  vertė  1  Eur  (vienas  euras).  Įstatinio
kapitalo dydis lygus visų pasirašytų Bendrovės akcijų nominaliai vertei.  Visas  Bendrovės akcijas valdo
Jonavos rajono savivaldybė. Savų akcijų Bendrovė neturi. Jonavos rajono savivaldybei nuosavybės teise
priklausančių  Bendrovės  akcijų  suteikiamas  turtines  ir  neturtines  teises  Bendrovėje  įgyvendina
Savivaldybės vykdomoji institucija - Savivaldybės administracijos direktorius.

BENDROVĖS VEIKLOS APŽVALGA

Per 2021 metus Bendrovė uždirbo  6 762 896 Eur (lyginant su praėjusiais metais, +9,97 %) pajamų,
patirdama  6 291  629  Eur   (lyginant  su  praėjusiais  metais,  +9,8  %) sąnaudų  (be  pelno  mokesčio).
Bendrovės ūkinės veiklos finansinis rezultatas už 2021 metus yra 471 267 Eur, grynasis pelnas yra 416
886 Eur. 

Pardavimo pajamos už 2021 m. 6 673 900 Eur (lyginant su 2020 m., +9,06 %), pardavimo savikaina
5 551  828 Eur (lyginant su 2020 m., +10,66 %).

Bendrovės pardavimo pajamų pasiskirstymas pagal veiklas ir padalinius 2021 m. 1 ir 2 pav.

105013
7

229765
4

13051432817

165980
1

149373
1

9246

1 pav. Pardavimo pajamos 2021m pagal atskiras 
veiklas

Komercinė veikla
DN administravimas ir susijusi veikla
DN modernizavimo administravimas
Savivaldybės būsto administravimas
Komunalinių atliekų tvarkymas
Miesto tvarkymas
Pirtis, tualetas, turgavietė

4795616

1673472

204812

2 pav. Pardavimo pajamos 2021 m

Komunalinio ūkio veikla Butų ūkio veikla
Klientų aptarnavimo veikla

KOMUNALINIO ŪKIO VEIKLŲ APŽVALGA

Komunalinio ūkio veiklų pajamos per 2021 m- 4 795 616 Eur (lyginant su 2020 m padidėjo 11,9 %),
iš jų- atliekų tvarkymo veikla-  1 922 936 Eur (lyginant  su 2020m padidėjo 9,22  %),  miesto tvarkymo
veikla-  1 493 731  Eur  (lyginant  su  2020m  padidėjo  18.86  %),  daugiabučių  namų  bendro  naudojimo
patalpų valymo veikla-  645 634 Eur (lyginant  su 2020 m, padidėjo 3,6 Eur),  daugiabučiams namams
priskirtos teritorijos priežiūra- 560 878 Eur (lyginant su 2020 m, padidėjo 2,93 %), kiti rangos darbai-
97 297 Eur (lyginant su 2020m- padidėjo 20,8 %), pirtis- 2643 Eur (lyginant su 2020 m- sumažėjo 15,2 %),
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viešasis tualetas- 1583 Eur (lyginant su 2020m  padidėjo 7,6 %), turgavietė- 5 020 Eur (lyginant su 2020m
sumažėjo 19,7 %), slidinėjimo centras- 65 894 Eur.

ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS APŽVALGA
Bendrovė vykdo:

- Savivaldybės  pavestas  komunalinių  atliekų  tvarkymo  sistemos  administratoriaus  funkcijas
(pagal 2019-04-16 sutartį Nr. 18T-66);

- komunalinių  ir  joms  prilygintų  atliekų,  įskaitant  antrinių  žaliavų,  bei  specifinių  buityje
susidarančių atliekų tvarkymą ir surinkimą iš gyventojų bei įmonių (pagal 2018-12-31 sutartį
Nr. 1T-2).

Jonavos miesto ir Ruklos mstl. daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir viešose erdvėse veikia
71 pusiau požeminė komunalinių atliekų surinkimo aikštelė (Jonavos mieste – 65 aikštelės, Ruklos mstl. –
6 aikštelės). Viešose erdvėse šiose savivaldybės teritorijose antžeminiai komunalinių atliekų surinkimo
konteineriai nebenaudojami. Atliekų surinkimo aikštelėse Jonavos mieste aptarnaujami: 146 vnt. pusiau
požeminiai  konteineriai  mišrioms  komunalinėms  atliekoms  surinkti,  65  vnt.  pusiau  požeminiai
konteineriai plastiko pakuotei surinkti, 65 vnt. – popieriaus pakuotei surinkti, 65 vnt. - stiklo pakuotei
surinkti. Ruklos mstl. atliekų surinkimo aikštelėse aptarnaujami: 10 vnt. pusiau požeminiai konteineriai
mišrioms  komunalinėms  atliekoms  surinkti,  6  vnt.  pusiau  požeminiai  konteineriai  plastiko  pakuotei
surinkti,  6  vnt.  –  popieriaus  pakuotei  surinkti,  6  vnt.  –  stiklo  pakuotei  surinkti.  Antžeminės  mišrių
komunalinių atliekų ir pakuotės atliekų surinkimo aikštelės aptarnaujamos prie daugiabučių namų kaimo
seniūnijų miesteliuose:  Šveicarijos sen. - 3, Žeimių sen. - 5, Upninkų sen. - 3, Užusalių sen. - 1, Šilų sen. -
2, Ruklos sen. – 1, Kulvos sen. - 4, Bukonių sen. – 4 bei 42 – sodų savininkų bendrijose aptarnaujamos
pakuotės  atliekų  surinkimo  konteinerių  aikštelės  su  42  komplektais  (popieriui/plastikui  ir  stiklui)
antžeminių „varpo“ formos konteinerių. Individualių namų valdų savininkai antrines žaliavas rūšiuoja,
naudodamiesi individualiomis rūšiavimo priemonėmis: 0,12 l talpos konteineriais stiklui bei  0,24 l talpos
konteineriais  plastikui/  popieriui.  Visiems  Jonavos  rajono  savivaldybės  gyventojams  yra  sudarytos
galimybės rūšiuoti atliekas jų susidarymo vietoje.

Atliekų  surinkimas  Jonavos  mieste  ir  Jonavos  rajono  savivaldybės  kaimiškosiose  seniūnijose
vykdomas  pagal  viešai  paskelbtus  mišrių  komunalinių  atliekų,  pakuotės  atliekų bei  specifinių atliekų
surinkimo grafikus.  Komunalinės  bei  pakuotės  atliekos  vežamos  perrūšiavimui/  apdorojimui.  Mišrios
komunalinės atliekos yra išrūšiuojamos, į sąvartyną išvežama tik tai, kas lieka po rūšiavimo ir negali būti
kitaip panaudojama ar perdirbama. 

Surenkamų atliekų ir antrinių žaliavų kiekių pokytis pateiktas 1 lentelėje.

Atliekų rūšis 2021 m. 2020 m. 2019 m. Skirtumas (2021
–2020 m.)

Proc.

Komunalinės atliekos, t. 10536,04 10558,54 10133 -22,50 -0,21

Rūšiavimo konteineriais 
surinktas pakuočių kiekis, t.

1673,80 1674,44 1438,33 -0,64 -0,04

Rūšiavimo konteineriais 
surinktų pakuočių % nuo 
bendro konteineriais surinkto 
atliekų kiekio 13,71 13,69 12,43 0,02

1 lentelė

3 pav.- antrinių žaliavų ir komunalinių atliekų kiekių palyginimas, 4 pav. pakuotės surinkimas per
tris praėjusius metus. 
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2021 m. 2020 m. 2019 m.
1

10

100

1000

10000
10536 10559 10133

1674 1674 1438

13,71 13,69 12,43

3 pav. Antrinių žaliavų ir mišrių komunalinių atliekų kiekių palyginimas

Komunalinės atliekos, t
Rūšiavimo konteineriais surinktas pakuočių kiekis, t
Rūšiavimo konteineriais surinktų pakuočių % nuo bendro konteineriais surinkto atliekų kiekio

Jonavos mieste 43-ose komunalinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo aikštelėse prie daugiabučių
namų pastatyti  konteineriai  dėvėtai  tekstilei  surinkti.  Dėvėtos  tekstilės  atliekų per  2021 m.  surinkta
168,06 tonos arba 13  proc. daugiau, negu 2020 m.  

Aktuali,  su  atliekų  rūšiavimu  susijusi  informacija  gyventojams  nuolatos  viešinama  bendrovės
internetinėje svetainėje, bendrovės socialinio tinklo Facebook paskyroje. 

Jonavos mieste esančiose bendro naudojimo atliekų surinkimo aikštelėse įrengti 3 informaciniai
stendai, išdalinta 3000 informacinių skrajučių, informuojančių apie teikiamą mokamą didelių gabaritų
atliekų išnešimo iš gyventojų būsto, paslaugą. Įvestas draudimas gyventojams dėti didelių gabaritų ir
pavojingąsias atliekas sekmadieniais prie bendro naudojimo konteinerių aikštelių ir pastatyta apie tai
informuojančių 100 vnt. informacinių stendų.

Pasikeitė  didelių  gabaritų  ir  pavojingųjų  atliekų  surinkimo  apvažiavimo  būdu  tvarka  Jonavos
mieste  ir  rajone.  Atliekos  apvažiavimo  būdu   yra  surenkamos  tik  iš  Jonavos  rajono  savivaldybės

Stiklas (žali konteineriai)

Popierius, plastikas, metalas (mėlyni konteineriai)

Popierius ir kartonas iš kolektyvinių konteinerių

Plastikas iš kolektyvinių konteinerių

Stiklas iš kolektyvinių konteinerių

0 100 200 300 400 500 600 700

282,86

607,66

272,58

224,66

286,04

287,42

605,14

280,24

210,98

290,66

260,76

506,8

252,88

163,54

254,35

4 pav. Pakuotės surinkimas, t

2021 m. 2020 m. 2019 m.
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komunalinių  atliekų  tvarkymo  taisyklėse  nustatyta  tvarka  užsiregistravusių  atliekų  turėtojų.  Naujoji
tvarka taikoma ir sodininkų bendrijų atliekų turėtojams. 

Atliekų  tvarkymo  sistemos  Administratoriui  UAB  „Jonavos  paslaugos“  perduoti  eksploatuoti
atliekų priėmimo punktai (Žeimių sen., Upninkų sen., Užusalių sen.).

MIESTO TVARKYMO VEIKLOS APŽVALGA
Pagal 2018-12-28 pasirašytą sutartį Nr.1T-297 (galioja 8 metus) su Jonavos rajono savivaldybės

administracija Bendrovė vykdo įvairius Jonavos miesto priežiūros ir tvarkymo darbus- miesto teritorijų
rankinis  ir  mechanizuotas  valymas,  kelio  ir  jo  įrenginių,  šaligatvių  remontas  bei  priežiūra,  gatvių
apšvietimo įrenginių remontas  ir  priežiūra,  miesto žaliojo ūkio priežiūros darbai,  gėlynų įrengimas ir
priežiūra, kapinių priežiūra, kitų miesto įrenginių ir objektų priežiūra bei remontas ir pan.

Per 2021 metus mieste įrengta naujų kelio ženklų (su stovu) 22 vnt., naujų kelio ženklų (be stovo)
20 vnt.,  suremontuota 22 vnt., kelio ženklų. 

Įrengtas naujas 50 metrų ilgio pėsčiųjų tako atitvaras  (120 cm aukščio, viengubas, cinkuotas 
vamzdis) palei Kulviečio g. dviračių taką. 

Naujai pakloti ir atnaujinti 136 m2 šaligatvių, pakeista 32 vnt., nauji kelio bordiūrai ir 86 vnt., nauji 
vejos bordiūrai  prie gyvenamųjų namų. Atlikta kitų nenumatytų darbų pagal užsakovo nurodymus už 16 
157 Eur su  PVM., mechanizmų panaudota nenumatytiems darbams už 21 717 Eur su PVM. 

Šaltuoju metų laiku šaltu asfaltu užtaisyta 44 m2 atsiradusių duobių. Vasaros periodu užasfaltuota
275  m2 atsivėrusių duobių asfalto dangoje. 

2021 m.  Jonavos  miesto Šmatų kapinėse buvo įrengti pamatai  ir  aikštelės  keturiems naujiems
kolumbariumams.

Miesto tvarkymo skyriaus veikloje didžiausią darbų dalį sudarė gatvių, aikščių, laiptų, šaligatvių,
takų, kitų miesto teritorijų ir gyvenamųjų namų valymas. Rankinio valymo darbų per metus atlikta už
602  842  Eur.  Nušluota  gatvių  važiuojamosios  dalies  (vasarą),  surenkant  sąšlavas,  3  509  tūkst.m2,
mechanizuotai nuvalyta gatvių ir sankryžų nuo sniego  8 535 tūkst.m2, šaligatvių, dviračio takų, pėsčiųjų
takų, aikštelių ir pan. 2483 tūkst.m2, nubarstyta  smėlio druskos mišiniu, druska gatvių važiuojamosios
dalies 14356  tūkst.m2 , šaligatvių, dviračių takų - 981  tūkst.m2. 

Išvežta šiukšlių  iš konteinerių poilsio zonose 126,17 m3 , iš kapinių  konteinerių 2 332 m3 . Žolė per
sezoną  miesto  teritorijoje  šienauta  penkis  kartus,  nušienauta  75  596 arų.   Įmonė  “įdarbino“   kelis
robotus – dvi programuojamos žoliapjovės (vieną „Stihl“ robotą įsigijo Bendrovė, o kitą tokį pat miestui
padovanojo  gamintojo  atstovė  Jonavoje  L.  Mirinausko  įmonė)  pjovė  veją  Ramybės  skvere,  panašūs
„Husqvarna“ robotai pjovė veją Joninių slėnyje (vieną jų anksčiau įsigijo UAB „Jonavos paslaugos“, kitą
miestui padovanojo Husqvarna atstovė Jonavoje UAB „Gerlukas“). 

 Surinkta ir išvežta iš miesto teritorijos žolės, lapų, šieno  986 tonos, medžių, jų šakų, krūmų 176
tonos.

Savivaldybės  iniciatyva  UAB  ,,Jonavos  paslaugos“  mieste  įrengė  naują  bendruomenei  skirtą
laisvalaikio  erdvę  –  diskgolfo  parką.  Joninių  slėnyje  ir  aplink  Joninių  tvenkinį  pastatyti  18  diskgolfo
krepšių,  įrengtos metio aikštelės.  Įvairiose miesto vietose pasodinta  apie  9000 vnt vienmečių gėlių.
Rudenį mieste pasodinta 39 000 vnt. svogūninių gėlių (krokais papildytas Joninių slėnis, Plento g žiedas,
želdiniai  prie miesto laikrodžio;  svogūninių gėlių mix Prezidento g.).  Įrengtas  naujas  gėlynas  J.Ralio
parke, pasodinta 1080 vnt. daugiamečių gėlių ir 10 vnt. krūmų. Pradėtas  J.Ralio  gatvės  želdinių
atnaujinimas, išpjauti ir išgenėti  seni medžiai, praplatinta želdinių zona, pasodinta 11 liepų. 

Mieste per 2021 m išgenėta 2195 vnt medžių, nupjauta 725 vnt menkaverčių krūmų. Sutvarkytas
šlaitas,  esantis prie Rimkų laiptų ir  slidinėjimo trasos,  išlygintas  gruntas  ir  pasėta veja A.Kulviečio ir
Žemaitės g. kampe.

https://www.jonava.lt/gyventojams/naujienos/29/jonavos-joniniu-sleni-puoseles-robotai:9509
https://www.jonava.lt/gyventojams/naujienos/29/jonavos-joniniu-sleni-puoseles-robotai:9509
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DAUGIABUČIŲ NAMŲ PATALPŲ VALYMO IR TERITORIJŲ PRIEŽIŪROS VEIKLA
Įmonėje dirba 151 valytojai , iš jų 123 pilnu etatu. Jie valo ir prižiūri daugiabučių gyvenamųjų

namų bendrojo naudojimo patalpas,  priskirtas  teritorijas,  rūsius  ir  techninius koridorius,  konteinerių
aikšteles,  takus,  šaligatvius,  gatvių  važiuojamąją  dalį,  aikšteles  prie  daugiabučių  namų,  kitas  miesto
teritorijas. 

Besitęsiant  pandemijai,   pakeista  būtinųjų  darbų  specifika  bendro  naudojimo  patalpų  valymo
veikloje,  pasikeitė  nurodymai  valytojoms  -  įvestas  vienas  papildomas  drėgnas  valymas  su
dezinfekcinėmis  medžiagomis  kas  savaitę.  Taigi,  vietoje laiptinių plovimas 2 kartus  per  mėnesį,  šiuo
metu plovimas arba drėgnas dezinfekuojamasis valymas vykdomas 6-7 kartus per mėnesį. 

Siekiant geresnės darbų kontrolės,  daugiabučių namų laiptinėse yra viešinami laiptinių plovimo
grafikai.

Bendras miesto vaizdas labai priklauso nuo valytojų darbo kokybės, todėl bendrovėje ypatingas
dėmesys  skiriamas valytojų  darbo organizavimui  -  dalis  valytojų  pagal  nustatytą  grafiką valo miesto
teritorijas  ir  poilsio  dienomis,  todėl  miestas  tapo  švaresnis,  aprenkamos  šiukšlės  prie  gatvių,  šalia
konteinerių, pagerėjo tvarka visuose valomuose plotuose.

PIRTIES, VIEŠOJO TUALETO, TURGAVIETĖS VEIKLA
2021 m dėl Covid 19 pandemijos miesto pirtis teikti paslaugas  pradėjo tik rugpjūčio mėn. 4 d..

Pirties paslaugomis  pasinaudojo 1059 klientai,  iš  jų du trečdaliai-  su lengvatomis kainai.  Todėl  pirtis
veikia, subsidijuojama savivaldybės. Per metus gauta subsidijų- 10 142 Eur. 

Per visus 2021 m. viešojo tualeto paslaugomis pasinaudojo 12 773 klientai. Tualeto veikla taip pat
yra subsidijuojama savivaldybės, per 2021 m gauta subsidijų suma- 25 044 Eur.

Pirties ir viešojo tualeto patalpos perduotos Bendrovei patikėjimo sutartimi 2016-08-08 Nr 16T-16,
pirties  ir  viešojo  tualeto  paslaugų  kainos  patvirtintos  Jonavos  raj.  savivaldybės  tarybos  2014-11-27
sprendimu Nr. 1TS-0347.

Ūkininkų  turgavietė  administruojama,  sudarius  ilgalaikę  turto  nuomos  sutartį  dėl  teritorijos
nuomos, vadovaujantis Jonavos raj. savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-01 nurodymu Nr
6B-06-840.  Turgavietės  paslaugų  kainos  patvirtintos  Jonavos  r.  savivaldybės  tarybos  2016-02-25
sprendimu Nr. 1TS-43. Ūkininkų turgavietės veiklos pajamos 5 020 Eur. 

KOMUNALINIO ŪKIO PADALINIO KITA KOMERCINĖ VEIKLA
Komunalinio  ūkio  padalinys  atlieka  darbus  pagal  sutartis  (apšvietimo,  asfaltavimo,  medžių

genėjimo, šienavimo ir pan), transporto nuomos, slidinėjimo centro veiklos ir kt .
2021 m Slidinėjimo centro veikloje ne tik ruošėme sniego trasas, bet ir, laimėjus Jonavos Kūno

kultūros  ir  sporto  centro  CVP  IS  skelbtą  Viešąjį  konkursą,   tapome  Jonavos  slidinėjimo  centro
operatoriumi. 

Mūsų prioritetas – sudaryti centro lankytojams kuo palankesnes sąlygas ir suteikti galimybę kuo
ilgiau  mėgautis  slidinėjimu.  Jonavos  slidinėjimo  centras  yra  populiarus  ir  tarp  pradedančiųjų,
atvykstančių čia  mokytis slidininkų, ir tarp pažengusių. Ir tai nieko keisto, nes sąlygos mokytis mūsų
centre – išties puikios. Džiaugiamės, kad tai įvertina ir pavieniai slidininkai, ir šeimos su vaikais. Jonavos
slidinėjimo centras šį sezoną veikė 50 dienų, o iš viso parduoti 6008 bilietai. Darbo dienomis įprastai
sulaukdavome apie 130–150 žmonių, o savaitgaliais 250–300 lankytojų, o didžiausias parduotų bilietų
per dieną skaičius siekė 407. 

BUTŲ ŪKIO PADALINIO VEIKLOS APŽVALGA

Butų  ūkio  padalinio  veiklų  pajamos  per  2021  m.  sudarė  1 673 472  Eur  (lyginant  su  2020  m.,
padidėjo 1,32 %), iš jų - daugiabučių namų administravimas - 474 927 Eur (lyginant su 2020 m.- padidėjo
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14,33%),  modernizavimo  administravimas-  130 514  Eur  (lyginant  su  2020  m.  padidėjo  8,8  %),
daugiabučių namų priežiūros ir remonto darbai iš kaupiamųjų lėšų -  509 022 Eur (lyginant su 2020 m.
sumažėjo 19,22 %), daugiabučių namų techninė priežiūra- 230 708 Eur (lyginant su 2020 m. padidėjo
20,4 %),  savivaldybės būsto administravimas - 32 817 Eur (lyginant su 2020 m. padidėjo 8,8  %), soc.
būsto remontas -  128 415 Eur (lyginant su 2020 m. padidėjo 1,34 karto), kiti rangos darbai – 167 069 Eur
(lyginant su 2020 m. sumažėjo 20,3 %). 

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIMO IR SU TUO SUSIJUSI VEIKLA
Jonavos rajono avivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 13B-

2104  pratęstas  Bendrovės  paskyrimas  butų  ir  kitų  patalpų  savininkų  bendrosios  nuosavybės
administratoriumi iki 2026 m. gruodžio 31 d. 

Bendrovė Jonavos mieste ir rajone administruoja 352 daugiabučius namus, iš jų pagal savivaldybės
administracijos  direktoriaus  sprendimus  -  336  daugiabučius  namus  (240  Jonavos  mieste,  19  Ruklos
miestelyje, 77 kitose Jonavos rajono seniūnijose) ir 16  pagal sutartis su bendrijomis ar jungtinės veiklos
sutartis  sudariusiais  daugiabučiais  namais  (visas  administruojamas  plotas  sudaro  apie  656,5  tūkst.
kv.m.).  Daugiabučio  namo  administratorius  siekia  užtikrinti  visapusę  pastato  priežiūrą,  inžinerinės
įrangos funkcionavimą, efektyvų energetinių resursų naudojimą, reaguoja į skubius pranešimus 24 val.
per  parą.  Butų  savininkų  patogumui,  įmonės  internetiniame puslapyje  nuolat  skelbiamos  parengtos
daugiabučių namų metinės administravimo ataskaitos, kita aktuali informacija.

Daugiabučių namų administravimo bei techninės priežiūros skyriai tęsė planinių darbų vykdymą
daugiabučiuose  namuose:  kanalizacijos  stovų  dalinis  keitimas,  vandentiekio  stovų  keitimas,  šalto
vandens magistralinių vamzdynų keitimas, kanalizacijos vamzdynų praplovimas hidrodinamine mašina,
elektros instaliacijos remonto darbai,  laiptinių apšvietimo su judesio davikliais  įrengimas,  kiemo LED
prožektorių  montavimas,   laiptinių  langų  keitimo  darbai,  rūslangių  keitimas,  buitinių  nuotekų
magistralinių vamzdynų keitimas, laiptinių remontas,  dažymas,  pašto dėžučių keitimas, laiptinių durų
keitimas, tambūro durų keitimas, telefonspynių įrengimas, stogo kap. remontas ir pan.

Per 2021 m. buvo surinkta daugiabučių namų kaupiamųjų įmokų lėšų 590 525 Eur, panaudota
darbams apmokėti – 623 227 Eur, likutis (neatskyrus neigiamų likučių) metų pradžiai – 1 756 866 Eur,
metų  pabaigai  -  1 724  164  Eur.  Šios  lėšos  yra  laikomos  atskiroje  banko  sąskaitoje  ir  naudojamos
Vyriausybės nutarime numatytiems darbams. 

2021 m buvo toliau diegiama Daugiabučių namų administravimo paslaugų bei avarinės tarnybos
teikiamų paslaugų sistema (PVS), pritaikant ją ir komunalinio ūkio padalinio darbų apskaitai, soc. būsto
remonto  darbų  apskaitai.  Šios  programos  pagalba  kaupiama  informacija  apie  administruojamus
daugiabučius  namus,  atliktus  remonto  darbus  juose,  registruojama,  kaupiama  bei  saugoma  visa
informacija, būtina efektyviam Paslaugų teikimui gyventojams bei įmonėms, formuojamos darbuotojams
Paslaugų  darbų  užduotys  bei  reikiamu  detalumu  kontroliuojamas  jų  vykdymas,  kontroliuojamas  ir
vertinamas  Paslaugų  teikimo  veikloje  dalyvaujančių  darbuotojų  darbo  našumas,  kontroliuojami  bei
vertinami atskirų Objektų arba jų grupės eksploatavimo kaštai. Planuojama  dar  išplėsti  šio  modulio
funkcionalumą ir PVS pildyti daugiabučių namų tech.priežiūros žurnalus.

2021 m. įvyko 549 susirinkimai, iš jų nuotolinis balsavimas raštu – 270. Modernizavimo klausimais
įvyko 27 susirinkimai, 516 – administravimo ataskaitiniai ir 6 – kitais klausimais (5 pav.). 
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5 pav. 2021 m. suorganizuoti susirinkimai pagal turinį

Modernizavimo klausimais
Ataskaitiniai (administravimo 
klausimai)
Kitais klausimais

2021 m. suorganizuota 116 susirinkimų mažiau nei 2020 m., kadangi tai įtakojo pasaulinė COVID -
19 pandemija.  Ataskaitiniuose administravimo susirinkimuose vidutiniškai  dalyvauja ~23,4 proc.  butų
savininkų,  modernizavimo  klausimais  susirinkimai  populiaresni,  juose  dalyvauja  apie  50  proc.  butų
savininkų, o priimant sprendimus dėl dalyvavimo modernizavimo programoje ir daugiau. 

25 namai priėmė sprendimus padidinti kaupiamąsias įmokas laiptinių remonto, rūsio langų, lauko
durų keitimo, vamzdynų remonto darbams.

Daugiabučių namų administravimo  skyriaus darbuotojai  šiais metais pradėjo vykdyti susirinkimus
ir nuotoliniu būdu -  balsuojant raštu. Sprendimų priėmimas balsuojant raštu vyko 270 kartų, tai sudarė
49  proc.  visų  susirinkimų  skaičiaus.   Metų  pabaigoje  pradėta  teikti  operatyvi  informacija  butų
savininkams SMS žinutėmis. 

2021  m. atlikti 92 viešieji pirkimai (be renovacijos rangos darbų), kurių bendra vertė 200 969 Eur
su PVM. Viešųjų pirkimų pasiskirstymą pagal pirkimų objektus rodo 6 pav.
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6 pav. 2021 m. vykdyti viešieji pirkimai

Pirkimų sk. Vertė su PVM

DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO ADMINISTRAVIMO VEIKLA
UAB  „Jonavos  paslaugos“  yra  paskirtas  Jonavos  rajono  savivaldybės  energinio  efektyvumo

didinimo  daugiabučiuose  namuose  programos  administratoriumi  (nuo  2013  m.  birželio  27  d.  pagal
Jonavos  rajono savivaldybės  tarybos  sprendimą Nr.  1TS-215) ir  administruoja įvairių  administravimo
formų  daugiabučių  namų  atnaujinimo  įgyvendinimo  projektus  Jonavos  mieste  ir  rajone.  2021  m.
pabaigoje į šią programą buvo įtraukti 193 namai. 



12

Kaip ir kasmet, 2021 m. daugiabučių modernizavimo programoje buvo pasikeitimų, metų pradžioje
buvo numatytas paraiškų priėmimas iki birželio 1 d. vėliau pratęsta iki 2022 m. sausio 1 d. Naujove tapo
privalomas saulės elektrinės įrengimas ant renovuojamų namų (jei bendras plotas didesnis už 1500 m2 )
stogų.

Pirmasis  būtinas  žingsnis  daugiabučių  namų  renovacijai  –  investicijų  planas.  35  namų  butų
savininkai  apsisprendė ir   pritarė (nors ir  ne iš  pirmo karto) investiciniams planams,  ir  yra pateiktos
paraiškos agentūrai dalyvauti programoje ir gauti pritarimą valstybės paramai. Informacija apie 2021 m.
darbą su daugiabučiais namais pateikta 7 paveiksle. 

1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

35 34 108

7 pav. 2021 m. daugiabučių modernizavimo eiga

Namai, laukiantys naujo kvietimo 
Šiuo metu renovuojami namai
Baigti renovuoti namai (įskaitant baigtus ankstesniais metais)

Paveikslas  rodo,  kad  nuo  2013  metų,  kai  pradėtos  įgyvendinti  Daugiabučių  namų  energinio
efektyvumo  didinimo  programos  su  savivaldybėmis  ,  UAB  „Jonavos  paslaugos“  dirba  su  jau
dalyvaujančiais programoje 177 namais, iš jų 108 baigti projektai, 34 namai įvairiuose modernizavimo
etapuose (projektavimas, rangos darbai,  valstybės paramos prašymas,  viešųjų pirkimų vykdymas),  35
namai, planuojantys prisijungti prie programos. Renovacijos link juda dar 10 namų, tačiau jų investicijų
projektai dar nėra parengti ir į bendrą statistiką neįtraukti. 

2021 m. APVA pateiktų investicijų planų pasiskirstymą pagal  teritoriją ir  administravimo formą
rodo 8 paveikslas.

27

6 2

8 pav. 2021 m. APVA parvirtintų investicijų planų pasiskirstymas pagal administravimo formą ir teri-
toriją

Administruojami namai Jonavos mieste Administruojami namai kaime
Bendrijos Jonavos mieste

2021 m. dvi  bendrijos Jonavos mieste prisijungė prie modernizavimo programos (2020 m.  – 1
bendrija), teigiama tendencija pastebima ir kaimiškosiose teritorijose, 2021 investicijų planai patvirtinti 6
kaimo daugiabučiams, tikimasi, kad jie sėkmingai sudalyvaus 2022 m. APVA paskelbtame konkurse. 2021
m. parengti net 4 Ruklos daugiabučių investicijų planai.

Džiugu pastebėti, kad daugiabučių namų savininkų bendrijos pasitiki UAB „Jonavos paslaugos“ ir
patiki bendrovei daugiabučių atnaujinimo proceso administravimą, 2021 m. Chemikų g. 19 ir Chemikų g.
88 namų bendrijos paprašė UAB „Jonavos paslaugos“ administruoti jų modernizavimo procesą, sudarė
pavedimo sutartį.

Pritarus  namo  atnaujinimui,  administratorius  rūpinasi  atnaujinimo  proceso  finansavimu,  t.  y.
paskolos namo atnaujinimui gavimu. Bankai reikalauja, kad investicijų planas būtų patvirtintas bent 55%
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butų savininkų dauguma ir kad įsiskolinę už komunalines paslaugas būtų ne daugiau kaip 10% butų. Per
2021 m. su bankais  pasirašytos  14 APVA kredito sutarčių  ir  3 pažymos patvirtinančios naujų namų
investicijų planų galimybę finansuoti. 

Iš  144  namų,  kuriems  gautas  finansavimo  patvirtinimas,  daugiausia  projektų  finansuoja  UAB
„Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ – 110 daugiabučių, 34 namus finansuoja AB „Šiaulių bankas“ (9
paveikslas).

110; 76 %

34; 24 %

9 pav. Daugiabučių namų atnaujinimo Jonavoje finansuotojas (kredito davėjas)

UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūra AB  

132 daugiabučiams namams, kurių finansavimui pritarė bankas yra įvykdyti viešieji pirkimai rangos
darbams. Visi  pirkimai vykdomi per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO),  projektavimas perkamas
atskirai nuo rangos darbų (iki 2017 m. pabaigos buvo perkamas projektavimas su ranga), naudojamos
CPO parengtos  sutartys.  Jonavoje  dirba  daug  skirtingų įmonių,  2021  m.  daugiausia  techninio  darbo
projektų konkursų laimėjo ir projektus rengė UAB „Projektai ir co“. Iš vykdytų 16 rangos darbų konkursų,
net 3  namus laimėjo UAB „Statybų teka“, po 2 UAB „Aukštaitijos ranga“, UAB „Tekanas“,UAB „Dengsta“
ir UAB „Statybų vizija“. Vertinant sudarytų rangos sutarčių vykdymą 2021 m. pagal įgyvendinimo etapą,
pasiskirstymas pateikiamas 10 paveiksle.

Sudarytos rangos sutartys 2021 m.

Sudaryta rangos sutartys iki 2021 m.

Gauta statybos leidimų

Baigti rangos darbai

Vykdomos rangos sutartys 2021 m.
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25

10 pav. Sudarytų rangos sutarčių įgyvendinimas 
2021-12-31

2021 m. renovuota 13 daugiabučių namų, visų jų modernizavimo projektų administratorius- UAB
„Jonavos paslaugos“.

2021 m. suorganizuoti 10 baigiamųjų ataskaitinių susirinkimų, pateiktos ataskaitos daugiabučių
namų  savininkams,  kiekvienam  buto  savininkui  pateikta  informacija  apie  investicijas  į  renovaciją,
valstybės paramos dydį, gyventojui tenkančią sumą, mokėjimo tvarką, priskaičiuotas palūkanas ir kt.

Bendras  energetinio  efektyvumo  didinimo  programos  įgyvendinimo  tendencijas  atskleidžia  11
paveikslas, palyginantis kelių metų veiklą. 
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11 pav. Daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo programos įgyvendinimas 2016-2021 m.

Parengti investicijų planai Gyventojų patvirtinti investicijų planai Gauti bankų pritarimai
Sudaryta rangos sutartis Baigti rangos darbai Atsiskaityta gyventojams

2021 m. atliktų 15 daugiabučių rangos pirkimų vertė – 7,41 mln. Eur.

SAVIVALDYBĖS BŪSTO ADMINISTRAVIMO BEI SOC. BUTŲ REMONTO VEIKLA
Savivaldybės būsto administravimo veikla pavesta Bendrovei Jonavos rajono savivaldybės tarybos

2016-04-28 sprendimu Nr. 1TS-135. 2021 metų pabaigoje UAB „Jonavos paslaugos“ administravo 933
savivaldybės socialinius būstus, iš jų 582 mieste, 351 rajone. Per metus priimti 54 soc. būstai, perduoti –
64, iškeldinta – 10. 

Pagal  2020-09-07  pasirašytą  sutartį  Nr  1T-308  su  Jonavos  rajono  savivaldybės  administracija,
Bendrovė remontuoja savivaldybės būstus. Per metus 94-iuose savivaldybės butuose atlikta remonto
darbų už 128 416 eurų.

KITŲ BUTŲ ŪKIO KOMERCINIŲ VEIKLŲ APŽVALGA
Butų  ūkio  padalinys  atlieka  įvairius  rangos  darbus  pagal  sutartis  ar  užsakymus  (santechnikos,

statybos  bei  elektros  darbus  rajono  įmonėms,   įstaigoms,  daugiabučių  namų  bendrijoms),  pastatų
parengimo šildymo sezonui  darbus,  santechnikos  darbai  renovuojamuose  namuose  pagal  subrangos
sutartis.  Atliekami  darbai  ir  pagal  užsakymus  gyventojų  butuose-  keičiami  vamzdynai,  santechninė
įranga,  elektros  instaliacijos  ar  elektros  įrenginių  remonto darbai,  gedimų šalinimas.  Kitų  butų  ūkio
padalinio komercinių veiklų pajamos per 2021 m- 167 069 Eur.

KLIENTŲ APTARNAVIMO VEIKLŲ APŽVALGA

Bendrovė  pagal  sutartis  su  paslaugas  teikiančiomis  įmonėmis  ar  įstaigomis  atlieka  klientų
aptarnavimo paslaugas (sutarčių sudarymo, apskaitos vedimo, sąskaitų spausdinimo ir pateikimo, įmokų
priėmimo  ir  administravimo,  prašymų  priėmimo  ir  pan.),   skolų  administravimo  bei  išieškojimo
paslaugas. Per 2021 m gautos pajamos iš šių veiklų- 204 812 Eur (lyginant su 2020m – padidėjo 12 %).

Siekiant geresnės gyventojų aptarnavimo kokybės, 2021 m. spalio 18 d. pradėjo veikti  Vieningas
klientų aptarnavimo centras, kuris įgyvendina trijų savivaldybės valdomų įmonių - UAB „Jonavos šilumos
tinklai“, UAB „Jonavos paslaugos“ bei UAB „Jonavos vandenys“, bendrą klientų aptarnavimo sistemą.
Vieningas klientų aptarnavimo centras sukurtas trijų įmonių jungtinės veiklos sutartimi, kuriai 2020-12-
10  pritarė Jonavos raj. savivaldybės administracijos direktorius įsakymu Nr. 13B-1867.

Klientų  patogumui  ir  efektyvesniam,  greitesniam  aptarnavimui  įdiegta  eilių  valdymo  sistema,
klientai aptarnaujami atnaujintose patalpose.
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 Siekdami atitikti visus klientų lūkesčius bei pateisinti jų pasitikėjimą, Vieningas klientų aptarnavimo
centras „vieno langelio“ principu  teikia aptarnavimo ir konsultavimo paslaugas, sudaro ar keičia sutartis,
priima prašymus, išduoda pažymas ir pan. Vieningame klientų aptarnavimo centre galite apmokėti už
paslaugas, pateikti užsakymus. Gyventojai aptarnaujami „gyvai“, telefonu, el. paštu bei per savitarnos
svetainę.  Centralizuotas klientų aptarnavimas leidžia užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, sutrumpinti
paslaugos teikimo laiką, didinti informacijos apie paslaugas prieinamumą. 

 Įsteigus  Vieningą  klientų  aptarnavimo  centrą,  pradėjo  veikti  ir  interneto  svetainė
www.mokijonava.lt.  Prisijungus  joje,  galima  peržiūrėti  savo  sąskaitas  už  paslaugas  ir  mokėjimus,
atsiskaityti už suteiktas paslaugas, deklaruoti skaitiklių rodmenis, pateikti prašymus ar pranešimus bei
gauti atsakymus į juos, gauti technines sąlygas ar pasirašyti sutartis, užsakyti papildomas paslaugas, gauti
informaciją administruojamų daugiabučių namų klausimais. 

Nuo Vieningo klientų aptarnavimo centro bei savitarnos  www.mokijonava.lt sukūrimo pradžios,
klientų  aptarnavimas  nuotoliniu  būdu  auga:  sudarytos  82  sutartys  el.  būdu;  savitarnos
www.mokijonava.lt vartotojų skaičius metų pabaigai – 5944, elektroniniu būdu sąskaitas gauna 6 874
klientai. 

Klientų aptarnavimas pagal funkcijas pateiktas 2 lentelėje:
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33 17 14 41 484 369 12 38 3 157
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-11

85 42 137 143 322 843 24 33 9 264

2021
-12

95 23 83 130 291 639 47 72 15 106

Iš
viso:

480 114 387 560 1668 3212 213 241 50 866

2 lentelė

Vieningo klientų aptarnavimo klientų įmokos pagal surinkimo vietas pateiktos 3 lentelėje:

Įmokų surinkimo vietos
2021-09 2021-10 2021-11 2021-12
Kiekis proc Kiekis proc Kiekis proc Kiekis proc

Jonavos paslaugų kasos 8257 53,28 8256 54,27 8247 53,24 8854 53,57
Lietuvos paštas 196 1,26 187 1,23 193 1,25 211 1,28
Kredito unija 84 0,54 49 0,32 61 0,39 58 0,35
Perlas 2728 17,60 2516 16,54 2701 17,44 2705 16,37
Viena sąskaita 1537 9,92 1372 9,02 1502 9,70 1486 8,99
Savitarna MokiJonava 645 4,16 1268 8,33 2636 17,02 3048 18,44
Kitos mokėjimų vietos (bankai ir 
kt) 2050 13,23 1566 10,29 149 0,96 165 1,00
Iš viso: 15497 100,00 15214 100,00 15489 100,00 16527 100,00

3 lemtelė

Patogiam  Mokėtojų  atsiskaitymui  už  paslaugas  „gyvai“  veikia  šešios   kasos:  trijuose  Jonavos
miesto mikrorajonuose ir po vieną- Rukloje, Žeimiuose ir Upninkuose. Kasose  įmokos priimamos tiek

http://www.mokijonava.lt/
http://www.mokijonava.lt/
http://www.mokijonava.lt/
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grynaisiais pinigais, tiek ir mokėjimo kortelėmis.  Bankinėmis kortelėmis gyventojai 2021 m. mokėjo apie
41,43 proc. visų  kasų įplaukų (2020m- 38,8 proc, 2019 m – 33,6 proc). 

2021 m. patobulinta bendrovės savitarna, sudarant galimybę apmokėti ne tik Jonavos paslaugų
sąskaitas, bet už kitų paslaugų teikėjų teikiamas komunalines ir kitas paslaugas.

Gyventojai 2021 m. mokėjo už bendrovės paslaugas įvairiais apmokėjimo būdais: įmonės kasose,
per savitarną,  per  „Vieną sąskaitą“, bankus,  kredito uniją, paštą bei Perlą. Gyventojų įmokų skaičius
pagal apmokėjimo būdą pateiktas 12 pav. 

JP kasos

Kredito unija

Luminor

Paysera LT

Paštas

Perlas Finance

SEB bankas

Swedbank

Viena sąskaita

Antstoliai

9075214

27048

3718107

960692

83120

1388980

255447

573680

763355

227562

12 pav. Gyventojų įmokos už UAB "Jonavos paslaugos" sąskaitas pagal mokėjimo būdą 
2021 m. 

SKOLŲ IŠIEŠKOJIMO VEIKLA

Fizinių asmenų skolos už komunalines ir kitas paslaugas bei darbus 2021-12-31 duomenimis sudarė
826 115 Eur (2020 m. – 921 901 Eur). Juridinių asmenų skolos už komunalinių atliekų išvežimą bei kitas
suteiktas paslaugas 2021 metais sudarė 45 389 Eur (2020 m. –  56 029 Eur). Viso skolos 2021-12-31
sudarė 871 504 Eur (2020 m. -  977 930 Eur). 

Skolų pokytis pavaizduotas žemiau esančioje schemoje:

SKOLOS ĮMONEI 2018-12-31 DUOMENIMIS

SKOLOS ĮMONEI 2019-12-31 DUOMENIMIS

SKOLOS ĮMONEI 2020-12-31 DUOMENIMIS

SKOLOS ĮMONEI 2021-12-31 DUOMENIMIS

0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000

966937

935979

921901

826115

51025

59491

56029

45389

13 pav. Skolos įmonei

Fizinių asmenų skolos už komunalines ir kitas paslaugas bei darbus 
Juridinių asmenų skolos už komunalines ir kitas paslaugas bei darbus 

Bendrovėje  su skolininkais  dirbama 2 etapais:  atliekant  ikiteisminį  skolos  išieškojimą (taikant
prevencines priemones, susitariant su skolininku ir pasirašant ikiteisminę taikos sutartį) ir teisminį skolų
išieškojimą.  
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Ikiteisminis skolų išieškojimas. 2021 metais fiziniams ir juridiniams asmenims buvo išsiųstas 2781
skolos dokumentas: 2192 įspėjimai, 589 raginimai (iš jų 793 išsiųsti el. paštu), 696 SMS pranešimai dėl
susidariusios skolos. 

Kaip  papildoma  prevencinė  priemonė  2021  metais  fiziniams  ir  juridiniams  asmenims  buvo
pradėti siųsti pranešimai dėl negautų įmokų už paslaugas, jų buvo išsiųsta 1381 (894 – SMS, 477 - el.
paštu).

2018

2019

2020

2021

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
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1869

1741

2192

0

598

456

589

617

696

14 pav. Ikiteisminis skolų išieškojimas. 
Išsiųsta įspėjimų/raginimų/SMS pranešimų dėl skolos

Įspėjimai Raginimai SMS

Su skolininkais per 2021 m. metus pasirašytos 6 ikiteisminės taikos sutartys. 

2021 metais buvo aktyviai vykdoma skolų prevencija, bendrauta su skolininkais gyvai, telefonu
bei susirašinėjama el. paštu (683 skambučiai, 309 gyvi pokalbiai, 136 el. laiškai). 
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0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
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15 pav. Teismui pateikta dokumentų, vnt. 
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227672

16 pav. Išieškota skolų, Eur

Teisminis skolų išieškojimas. Teismui  pateikta 446 vnt.  pareiškimų ir  ieškinių dėl  skolų už
komunalines paslaugas priteisimo (2020 m. – 341), kurių bendra suma 388 529 Eur, sumokėta žyminio
mokesčio  6 281 Eur. Antstoliams vykdymui pateikti 370 vykdomieji raštai (2020 m. - 226), kurių bendra
skolų suma 382 048 Eur. Per 2021 metus antstolių išieškota suma 227 672 Eur (2020 m. -  197 617 Eur). 

2021-12-31 bendras bendrovės skolininkų skaičius buvo 3 339 (2020-12-31 – 4 791).

Kiti teisiniai klausimai. Kartu su Jonavos rajono savivaldybe kreiptasi į Teismą dėl 34 skolininkų
iškeldinimo iš socialinio būsto (2020 m. – 21). 13 bylų dėl iškeldinimo buvo nutrauktos, nes skolininkai
pilnai  padengė  skolas,  3  bylose  skola  priteista,  iškeldinimas  nepriteistas,  11  bylų  priteista  skola  ir
iškeldinimas, 7 bylos vis dar nagrinėjamos.
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KITOS NETIPINĖS VEIKLOS IR FINANSINĖS INVESTICINĖS VEIKLOS
APŽVALGA

Kitos netipinės veiklos pajamos 2021m- 62 529 Eur . Tai pajamos, gautos, pardavus pastatus Sodų
g. 35, Jonava, aukcione parduotų transporto priemonių pardavimo pajamos, juodųjų metalų pridavimo
pajamos.

Kitos palūkanų ir panašios pajamos per 2021 m. 26 467 Eur (delspinigiai ir kitos netesybos).

VEIKLOS VIEŠINIMAS

Siekdami  glaudesnio  ryšio  ir  efektyvesnio  problemų  bei  klausimų  sprendimo,  bendrovė  yra
įkūrusi  puslapį  elektroninėje  erdvėje.  Šiame  puslapyje  galima  rasti  kontaktinę  informaciją  pagal
paslaugas,  susipažinti  su  naujienomis,  pasinaudoti  savitarnos  skiltimi.  Bendrovės  puslapis  nuolat
atnaujinamas pagal Savivaldybės valdomoms įmonėms keliamus reikalavimus.

Per  2021  metus  bendrovės  internetiniame  tinklapyje  buvo  atliktos  3  apklausos.  Apklausoje
„Kaip vertinate gėlynus Jonavos mieste?“ 63% respondentų atsakė, kad gėlynus vertina labai gerai (2020
m. 60%), 23% - gerai (2020 m. 20%), 12 % - patenkinamai (2020 m. 20%). Apklausoje „Kaip vertinate UAB
„Jonavos paslaugos“ veiklą?“ 87% respondentų vertino teigiamai (2020 m. 86%). Trečioje apklausoje į
klausimą „Ar rūšiuojate atliekas?“ 84% respondentų atsakė „Taip“. 

Siekdami neatsilikti nuo išmaniųjų technologijų,  turime UAB „Jonavos paslaugos“  FB paskyrą.
Paskyroje sulaukiame gyventojų klausimų, pastebėjimų, į kuriuos stengiamės atsakyti kuo operatyviau,
taip sutaupant mūsų darbuotojų ir gyventojų laiką. Dalinamės įmonės švenčių, įsimintinų datų, renginių
ir jubiliejų fotonuotraukomis. Per 2021 metus FB paskyrą sekti pradėjo 174 nauji sekėjai, pamėgo – 157
nauji lankytojai. Iš viso 2021-12-31 FB paskyroje buvo 1734 (2020 m. – 1560) sekėjai, paskyrą mėgo
1681 (2020 m. – 1524) asmenys. 

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI IR VIDAUS KONTROLĖ

2021  metais  išlaikytas  svarbiausių  įmonės  finansinių  įsipareigojimų  tęstinumas.  Bendrovės
finansinės  veiklos  ataskaitose  pateikta  informacija  leidžia  vertinti  bei  kontroliuoti  įmonės  finansinę
padėtį bei  laiku  priimti racionalius  valdymo sprendimus.  UAB „Jonavos  paslaugos“  veiklos  nutraukti
neplanuoja ir yra moki.

2021 m. skirtas pakankamas dėmesys kainodaros klausimams, analizuojami kiekvienos iš teikiamų
paslaugų  kainynai,  atsižvelgiant  į  patiriamas  sąnaudas  bei  rinkos  sąlygas.  Perskaičiuoti  komunalinių
atliekų surinkimo ir sutvarkymo įkainiai, miesto tvarkymo darbų įkainiai, peržiūrėti mechanizmų nuomos
bei papildomai atliekamų darbų įkainiai. Subalansuota kainodara skatina ūkiškumą, nuostolingų veiklų
mažinimą, kiekvieno padalinio atsakingumą už gaunamus finansinius rezultatus. 2021m atliktas  miesto
tvarkymo darbų kainodaros auditas.

Už vidaus kontrolės sistemos efektyvumą, klaidų ir apgaulės išaiškinimą atsakingi įmonės vadovai.
Sukurta vidaus kontrolės sistema, kuria siekiama užtikrinti įmonės veiklos teisėtumą, ekonomiškumą,
efektyvumą, rezultatyvumą, skaidrumą, strateginių planų įgyvendinimą, turto apsaugą, informacijos ir
ataskaitų patikimumą ir išsamumą, sutartinių ir kitų įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir su
tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą. 

Santykinių finansinių rodiklių analizė: 

1. Pelningumo rodiklių analizė

Atlikus  finansinę  Bendrovės  analizę,  matomas  pajamų  ir  sąnaudų  augimas.  2021-2020  m
laikotarpiu  metinis  pokytis  pardavimo  pajamų  +9,06  %;  pardavimo  savikainos  +  10,66  %. Toks
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pasikeitimas darė įtaką ir bendrojo pelningumo rodikliui, kurio pokytis minėtuoju laikotarpiu parodytas 4
lentelėje.

Rodikliai 2021 m. 2020 m. 2019 m. 2021m / 2020 m  pokytis, %

Bendrasis pelningumas 16,8 18,0 13,39 -6,69%

Grynasis pelningumas 6,25 5,78 3,06 8,16%
4 lentelė

Pelningumo rodikliai ženkliai padidėjo dėl darbo efektyvumo pagerėjimo, dėl darbo organizavimo 
gerinimo mažinamas darbuotojų skaičius. Pardavimų, tenkančių vienam darbuotojui, rodiklio dinamika 
2019-2021m pavaizduota 5 lentelėje:

Rodikliai 2021 m. 2020 m. 2019 m. 2021m / 2020
m  pokytis, %

Pardavimai,  tenkantys  vienam
darbuotojui, Eur/ metus 21598 20536 18029 5,17  %

5 lentelė

2. Turto valdymo rodiklių analizė

Apyvartinis bendrovės kapitalas yra teigiamas,  įmonė geba savo išlaidas padengti trumpalaikiu
turtu,  turto  pelningumo  rodiklis  rodo,  kad  turimas  bendrovės  turtas  yra  išnaudojamas  efektyviai.
Bendrovės  apyvartiniam  kapitalui  2021  –  2020  m.  sumažėjus  63,97% per  metus,  turto  pelningumo
rodiklio metinis pokytis  minus 0,36 %. 

Rodikliai 2021 m. 2020 m. 2019 m. 2021m / 2020
m  pokytis, %

Turto pelningumas, proc. 9,54 9,57 5,57 -0,36

Apyvartinis  kapitalas,  tūkst.
Eur.

123,36 342,4 506,8 -63,97

                                                                                                                                         6 lentelė
3. Likvidumo rodiklių analizė

Likvidumo rodikliai parodo įmonės galimybes padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Šis rodiklis
parodo, ar įmonė gali savo trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus.  Kadangi rodiklio
reikšmė-  daugiau  nei  1,  tai  įmonė  yra  pajėgi  savo  trumpalaikiu  turtu  padengti  trumpalaikius
įsipareigojimus. 

Rodikliai 2021 m. 2020 m. 2019 m. 2021m / 2020 m  pokytis, %

Bendrasis likvidumas 1,2 1,2 1,4 0

                                                                                                                                   7 lentelė

4. Skolų valdymo rodiklių analizė

2021 – 2020m. laikotarpiu bendrovės metiniai įsiskolinimai padidėjo 15,06 %, o nuosavas kapitalas
padidėjo 20,62 %, bendras skolos- nuosavybės koeficientas sumažėjo 4,61 %. 

Rodikliai 2021m. 2020m. 2019 m. 2021m / 2020 m
pokytis, %

Skolos – nuosavybės koeficientas 0,64 0,67 0,60 -4,61%

                                                                                                                                          8 lentelė
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Bendra bendrovės finansinė būklė 2021 – 2019 m. laikotarpiu buvo stabili- 9 lentelė:
Rodikliai 2021 m. 2020 m. 2019 m. 2021m / 2020

m  pokytis, %

Pajamos, tūkst. Eur 6762,9 6149,9 5502,9 9,97

Veiklos sąnaudos, tūkst. Eur 725,6 706,4 618,1 2,72

Įprastinės  veiklos  pelnas  (nuostoliai),
tūkst. Eur 471,3 420,9 184,1 11,96

Grynasis pelningumas, proc 6,25 5,78 3,06 8,16

Turtas, tūkst. Eur 6095,2 5480,7 4907,5 11,21

Turtas (be lėšų kaupiamuosiuose 
fonduose), tūkst. Eur 4371,0 3692,2 2982,2 18,39

Finansinės priklausomybės rodiklis 0,64 0,67 0.60 -4,61

                                                                                                                                      9 lentelė

6,  8– 9  lentelėse  rodikliai  paskaičiuoti,  eliminavus  iš  balanso gyventojų  sukauptų  lėšų  likučius
daugiabučių namų kaupiamuosiuose fonduose.

Pelno (nuostolių) ataskaitų dinamika 2021-2019 m pateikta 10 lentelėje:

Eil Nr Rodikliai 2021 m. 2020 m. 2019 m. 2021m / 2020
m  pokytis, %

1. Pajamos iš viso 6762896 6149861 5502910 9,97

1.1. Pardavimo pajamos-viso 6673900 6119595 5426640 9,06

1.2. Kitos veiklos pajamos 62529 8364 42013 688,9

1.3. Finansinės investicinės veiklos pajamos 26467 21902 34257 20,84

2. Sąnaudos iš viso ( be pelno mok.) 6291629 5728923 5318771 9,82

2.1. Pardavimo savikaina 5551828 5016940 4700160 10,66

2.2. Veiklos sąnaudos 725596 706388 618127 2,72

2.3. Finansinės investicinės veiklos sąnaudos 12685 2376 17 433,88

2.4. Kitos netipinės veiklos sąnaudos 1520 3219 467 -52,78

3. Bendrasis pelnas 1122072 1102655 726480 1,76

4. Pelnas prieš apmokestinimą 471267 420938 184139 11,96

5. Pelno mokestis 54381 67513 18128 -19,45

6. Grynasis pelnas (nuostoliai) 416886 353425 166011 17,96

                                                                                                                                     10 lentelė 

2021  m.  gautų  pajamų  ir  patirtų  sąnaudų  pasiskirstymas  pagal  atskiras  veiklos  rūšis  grafiškai
pavaizduotas 17 paveiksle.
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17 pav. Pardavimo pajamų ir sąnaudų už 2021m pasiskirstymas pagal atskiras veiklas

Pardavimo pajamos Pardavimo savikaina

Pardavimo pajamų dinamika pagal veiklos rūšis pateikta 18 pav.
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18 sav. UAB "Jonavos paslaugos" pardavimo pajamų dinamika pagal veiklos rūšis 

2021 2020 2019

Bendrovės rezultatai ir veiklos efektyvumas priklauso nuo sugebėjimo tinkamai valdyti bendrovės
išteklius, prisitaikyti prie rinkos sąlygų ir taip pasiekti pagrindinį bendrovės tikslą. 

INVESTICIJOS, MODERNIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS

UAB  „Jonavos  paslaugos“,  siekdama  gerinti  veiklos  rezultatus,  nuosekliai  įgyvendina  pastatų,
turimų  transporto  priemonių  ir  įrangos  atnaujinimą.  2021  m.  Įsigyta  transporto  priemonių  ir
mechanizmų už 34 777 Eur,  kitos  įrangos  už  76 745 Eur,  mašinų ir  įrenginių  už  82 999 Eur,  atlikta
statybos darbų (baigta statyba) už 726 035 Eur, įsigyta nematerialaus turto už 72 603 Eur.
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2021  m.  pabaigti  garažų  rekonstrukcijos,  gamybos/sandėliavimo  pastato  statybos  ir  buitinių
patalpų įrengimo darbai.

Įsigyta nauja rotacinė vejapjovė  „John Deere“ , naujas mažos galios ekskavatorius JCB. Tai naujos
kartos technika,  pasižyminti ekonomiškumu, manevringumu, lengvu valdymu ir  greitai atliekamu darbu.

 Planuojami įsigijimai 2022-2024 m 11 lentelėje :

Eil.
Nr.

Numatomos veiklos pavadinimas Lėšų poreikis
2022 m. Eur

Lėšų poreikis
2023 m. Eur

Lėšų poreikis
2024 m. Eur

1 Įsigyti krovininį automobilį (iki 3,5t) 40000 40000 40000

2 Įsigyti krovininį automobilį su 
manipuliatoriumi 

230000 - -

3 Įsigyti šiukšliavežę mašiną su 
manipuliatoriumi 

- 300000 -

4 Įsigyti vidutinio galingumo traktorių - 80000 80000

5 Administracinio pastato Klaipėdos g. 17 
apšiltinimas 

200000 - -

6 Sklypo Gudžionių g. 4 sutvarkymas - 150000 150000

Iš viso: 470000 570000 270000
11 lentelė

Įsigijimai  suplanuoti,  siekiant  našesnio  bei  kokybiškesnio darbo,  siekiant  mažinti rankų darbo
apimtis,  keisti  morališkai  bei  fiziškai  nusidėvėjusią  techniką  bei  papildyti   nauja,  labiau  pritaikyta
šiandienos poreikiams. Jonavos rajono savivaldybės strateginio plano įgyvendinimo programa 2022-2024
metams pateikta Jonavos raj. savivaldybės administracijai.

DARBUOTOJAI

2021  metų  pabaigoje  UAB  „Jonavos  paslaugos“  dirbo  307  darbuotojai:  iš  jų  113  vyrai  ir  194
moterys.  Iš  307  darbuotojų  23  asmenys  (7,5  proc.)  priskiriami  įvairaus  lygio  vadovams,  likę  yra
specialistai,  tarnautojai  ir  darbininkai. Net  150  darbuotojų  (48,86  proc.)  yra  valytojai.  Bendrovės
darbuotojų amžiaus vidurkis – 53 metai: vyrų – 52 m., moterų – 54 m. Per metus į darbą priimta 92
žmonės, atleisti 83 žmonės, iš jų pastoviam darbui (be terminuotų sutarčių, sezoniniams darbams bei
viešųjų darbų programos dalyvių), į darbą priimti 53 asmenys, atleisti 49 asmenys, (bendras pastovių
darbuotojų  sk.  metų  pabaigoje-299).  Bendras  darbuotojų  kaitos  rodiklis,  skaičiuojant  tik  pastoviam
darbui priimamų darbuotojų kaitą – 17,05 proc. 

Bendrovės darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė numatyta darbo sutartyse, pareiginiuose
nuostatuose bei vidaus tvarkos taisyklėse.

Siekiant  kurti  geranorišką  darbo  aplinką,  ugdyti  profesinę  kompetenciją  bei  tinkamus  ir
efektyvius įmonės darbuotojų tarpusavio ryšius, pagarbius santykius su klientais ir jų atstovais, didinti
įmonės darbuotojų autoritetą visuomenėje, klientų ir jų atstovų pasitikėjimą, UAB „Jonavos paslaugos“
turi Darbuotojų elgesio kodeksą, kurio turi laikytis visi darbuotojai. Socialinis dialogas tarp darbdavio ir
darbuotojų  užtikrintas  kolektyvine sutartimi.  2021m parengta  naujų  darbuotojų  adaptacijos  įmonėje
tvarka.  Siekiant  motyvuoti  darbuotojus  siekti  geresnių  darbo  rezultatų,  buvo tobulinami  darbuotojų
darbo  apmokėjimo  nuostatai,  bendrovės  valdymo  struktūra,  atnaujinti  dalies  darbuotojų  pareiginiai
nuostatai, perskirstyti darbai. 

Bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičiaus dinamika atsispindi 12 lentelėje.

Eil. Nr. Rodikliai 2019 m. 2020 m. 2021 m.
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1 Vidutinis darbuotojų skaičius 320 315 309

1.1. darbininkai 257 249 244

1.2. Kiti darbuotojai 63 66 65

2 Vidutinis sąlyginis etatų skaičius 307 303 298

                                                                                                          12 lentelė

Bendrovės darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio pokyčiai pateikti 13 lentelėje:

Eil.
Nr.

Rodikliai Mato
vnt.

2019 m. 2020 m. 2021 m.

1. Vidutinis mėnesinis darbuotojo 
atlyginimas Eur 832,81 913,04 1014,96

2. Vidutinis mėnesinis etato atlyginimas Eur 868,08 949,20 1052,42

3. Priskaičiuotas darbo užmokestis (be 
priskaičiuotų atostoginių kaupinių) Eur 3 197 989 3 451 276 3 763 463

                                                                                                       13 lentelė

2021m, renovavus pastatą Gudžionių g. 4, Jonava, naujai įrengtos darbo vietų patalpos, buitinės
patalpos, valgykla, atidaryta mini parduotuvėlė.  

Įrengtos buitinės patalpos su naujomis persirengimo spintelėmis, dušinė. 

2021 m. buvo imtasi visų prevencinių priemonių, siekiant sumažinti darbuotojų riziką susirgti Covid
19  liga:  dezinfekuojamos  patalpos,  reguliuojami  darbuotojų  srautai  (darbas  nuotoliniu  būdu,
suskirstymas  mažesnėmis  grupėmis),  darbuotojų  aprūpinimas  asmens  apsaugos  priemonėmis.
Darbuotojai pagal jų darbo pobūdį aprūpinami darbo rūbais bei avalyne. Darbuotojus rengia LINDSTROM
firma,  kuri  nuomoja  darbo drabužius  ir  juos  kas  savaitę  skalbia  bei  prižiūri.  Tinkamai  aprūpinami  ir
prižiūrimi  darbo  drabužiai  atspindi  bendrovės  darbo  ir  klientų  aptarnavimo  kokybės  lygį,  sustiprina
bendrovės įvaizdį klientams ir patiems bendrovės darbuotojams, gerina personalo nuotaiką bei skatina
bendrumo jausmą. 

STRATEGINĖS KRYPTYS,  RIZIKŲ VALDYMAS

UAB „Jonavos paslaugos“ veikia, remdamasi įmonės įstatais bei vadovaudamasi  LR įstatymais,
vyriausybės  nutarimais,  savivaldybės  tarybos  sprendimais,  savivaldybės  administracijos  direktoriaus
įsakymais, lūkesčių raštu, parengta „UAB „Jonavos paslaugos“ strategija 2021-2024 metams.

Misija buvo formuojama, atsižvelgiant į  įmonei keliamus tikslus ir pavestas vykdyti veiklas bei
funkcijas.  Dirbdama  bendrovė  siekia  būti  pažangia,  skaidria,  efektyviai  valdoma  ir  ilgalaikę  naudą
teikiančia  įmone,  užtikrinančia  paslaugų  teikimo  operatyvumą  ir  patikimumą  paslaugų  gavėjams  ir
klientams.

Misija

Tenkinti viešuosius interesus, teikiant plataus spektro komunalines paslaugas

Vizija

Didžiausia, pažangiausia ir efektyviausia komunalinių paslaugų teikimo įmonė Jonavos raj.

Bendrovė, įgyvendindama misiją ir siekdama vizijos, savo veiklą grindžia pamatinėmis 
žmogiškosiomis ir profesinėmis vertybėmis. Vertybės:
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Strateginės  kryptys  suformuotos,  įvertinus  išsamią  aplinkos  veiksnių  analizę,  kuri  padeda
tikslingai orientuoti bendrovės stiprybes į galimybių išnaudojimą. Siekdama tinkamai vykdyti savo misiją,
įgyvendinti  viziją  ir  keliamus  tikslus,  2021–2024  m.  savo  veiklą  UAB  „Jonavos  paslaugos”  nukreipė
pagrindinėms strateginėms kryptims pasiekti. 

Remiantis strateginėmis kryptimis, bendrovės veikla yra orientuota į teikiamų paslaugų kokybę,
įsipareigojimų  partneriams  ir  visuomenei  vykdymą,  veiklos  efektyvumo  didinimą,  pardavimų  plėtrą,
nuolatinį paslaugų kokybės ir kainos santykio gerinimą, klientų poreikių tenkinimą, viešumo ir veiklos
skaidrumo  užtikrinimą.  Siekiant  judėti  strateginės  krypties  link,  suformuoti  strateginiai  tikslai.
Kiekvienam  strateginiam  tikslui  suformuluoti  konkretūs  matavimo  rodikliai,  kurie  leidžia  objektyviai
įvertinti tikslų pasiekimo pažangą.

UAB „Jonavos paslaugos“ rengia Biudžeto metinius planus, kas ketvirtį analizuoja jų vykdymą.

UAB „Jonavos paslaugos“ turi patvirtintą vidaus kontrolės tvarkos aprašą. 

Bendrovėje išskiriamos 4 pagrindinės rizikų rūšys: sandorio šalies; operacinė; likvidumo; turto
apsaugos. 

 Rizikos valdymas organizuojamas pagal keturias pagrindines veiklos sritis:
- strateginius tikslus – ilgos, vidutinės ar trumpos trukmės planavimo dokumentuose užsibrėžtas

siekis, rodantis planuojamą pasiekti rezultatą per planavimo dokumento įgyvendinimo laikotarpį;
-  veiklos tikslus – efektyvus ir veiksmingas turimų išteklių panaudojimas;
-  atskaitomybės tikslus – vidaus ir išorinių ataskaitų patikimumas;
-  atitikties tikslus  – susiję  su veiklos  atitikimu teisės  aktų reikalavimams,  taip  pat  valstybinių

priežiūros ir kontrolės institucijų bei geros praktikos reikalavimams.
Veiklos rizikos valdyme dalyvauja:
vadovybė,  ji  atsakinga  už  rizikos  valdymo  koncepcijos  ir  politikos  nustatymą  bei  pagal  savo

kompetenciją dalyvauja rengiant rizikos valdymo strategiją ir jos įgyvendinimo planus, atsako už juose
numatytų rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą;

padalinių vadovai, jie atsakingi už rizikos valdymo procesą savo padaliniuose;
kiti Įmonės darbuotojai, pagal kompetenciją.

Profesionalumas Atsakomybė

Bendradarbiavimas Viešumas

Didžiausia, pažangiausia ir 
efektyviausia komunalinių paslaugų 

teikimo įmonė Jonavos rajono 
savivaldybėje

Aukštesnė teikiamų paslaugų klientams kokybė ir įvairovė 

Efektyvumo didinimas

Atvirumas visuomenei 

Profesionali ir kompetentinga organizacija
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Siekiant  sumažinti finansinės rizikas,  naudojamos  apsidraudimo priemonės-  bendrovės  pinigai
laikomi keliuose bankuose, gyventojų surinktos kaupiamosios lėšos bei kitoms bendrovėms surinktos
lėšos pagal sutartis (įmokų priėmimas už jų teikiamas paslaugas), yra laikomos depozitinėse sąskaitose.

UAB „Jonavos paslaugos“ imasi visų galimų priemonių korupcijos prevencijai ir rizikos valdymui.

 Bendrovėje  viešieji  pirkimai  atliekami,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  viešųjų  pirkimų
įstatymo nuostatomis. Direktoriaus įsakymais yra nustatyta viešųjų pirkimų tvarka bendrovėje.

 Bendrovės  interneto  tinklapyje  www.jonavospaslaugos.lt skelbiama  visa  privaloma  skelbti
informacija, susijusi su Bendrovės veikla.

 Bendrovėje direktoriaus įsakymu yra patvirtinta vidaus kontrolės sistema, kuri užtikrina veiklos
teisėtumą,  ekonomiškumą,  efektyvumą,  rezultatyvumą  ir  skaidrumą,  sutartinių  ir  kitų
įsipareigojimų tretiesiems asmenims laikymąsi ir visų su tuo susijusių rizikos veiksnių valdymą.

 Bendrovės vadovas sistemingai informuoja Akcijų valdytoją apie:
- esminius sprendimus bei  apie  kitus potencialiai  su  akcininko interesais  susijusius svarbius

sprendimus:
- potencialius reikšmingus teisminius ginčus,
- galimas  situacijas,  kai  Bendrovės  direktoriaus  ar  kitų  darbuotojų  asmeniniai  interesai

prieštarauja ar gali prieštarauti Bendrovės interesams,
- esminius pokyčius Bendrovės veikloje, planuojamus didesnio masto darbuotojų atleidimus,
- planuojamus stambius įsigijimus, pardavimus ar kitus sandorius,
- Bendrovės sandorius su susijusiomis šalimis,
- galimą žalą visuomenei ar aplinkai,
- spaudos pranešimus, kurie gali reikalauti Akcijų valdytojo komentarų,
- bet kokius korupcijos ar politinės įtakos atvejus,
- kitas esmines rizikas, keliančias grėsmę Bendrovės veiklai ir (ar) reputacijai.

Direktorius                                                                                               Edmundas Mulokas 

____________________________________

http://www.jonavospaslaugos.lt/


2021 m. d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA

Nr.

PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. balandžio             d.

įsakymu Nr. 13B -

UAB ,,Jonavos paslaugos", 156916523
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Klaipėdos g. 17, LT-55169 Jonava, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

gruodžio 31

2022 m. vasario 22 d. 23A - 5

(ataskaitos sudarymo data)

2021 metai Eurai

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Apmokėtas

įstatinis arba

pagrindinis

kapitalas

Akcijų

priedai

Savos

akcijos   (-)

Perkainojimo rezervas Įstatymo numatyti rezervai

Kiti rezervai

Nepa-

skirstytasis

pelnas

(nuostoliai)

Iš visoIlgalaikio

materialiojo

turto

Finansinio

turto

Privaloma- sis

arba atsargos

(rezervinis)

kapitalas

savoms

akcijoms

įsigyti

1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio)

laikotarpio pabaigoje
891000 89100 707151 166011 1853262

2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas 0

3. Esminių klaidų taisymo rezultatas 0

4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio ataskaitinio

(metinio) laikotarpio pabaigoje
891000 0 0 0 0 89100 0 707151 166011 1853262

5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės

padidėjimas (sumažėjimas)
0

6. Veiksmingos apsidraudimo priemonės

vertės padidėjimas (sumažėjimas)
0

7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 0

8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas

pelnas (nuostoliai)
0

9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

(nuostoliai)
353425 353425

10. Dividendai 0

11. Kitos išmokos 0

12. Sudaryti rezervai 166011 (166011) 0

13. Panaudoti rezervai 0
Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 1/2



14. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)

arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
0

15. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo

padidėjimas (sumažėjimas)
0

16. Įnašai nuostoliams dengti 0

17. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio)

laikotarpio pabaigoje
891000 0 0 0 0 89100 0 873162 353425 2206687

18. Ilgalaikio materialiojo turto vertės

padidėjimas (sumažėjimas)
0

19. Veiksmingos apsidraudimo priemonės

vertės padidėjimas (sumažėjimas)
0

20. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas) 0

21. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas

pelnas (nuostoliai)
0

22. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas

(nuostoliai)
416886 416886

23. Dividendai 0

24. Kitos išmokos 0

25. Sudaryti rezervai 353425 (353425) 0

26. Panaudoti rezervai 0

27. Įstatinio kapitalo didinimas (mažinimas)

arba pajininkų įnašai (pajų grąžinimas)
38200 38200

28. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo

padidėjimas (sumažėjimas)
0

29. Įnašai nuostoliams dengti 0

30. Likutis ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje
929200 0 0 0 0 89100 0 1226587 416886 2661773

Direktorius Edmundas Mulokas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Giedrutė Jogminienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų

pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 2/2



2021 m. d. BALANSAS

Nr. 23A - 5

UAB ,,Jonavos paslaugos", 156916523
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Klaipėdos g. 17, LT-55169 Jonava, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

gruodžio 31

2022 m. vasario 22 d.

(ataskaitos sudarymo data)

2021 metai Eurai

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr.

Straipsniai

Pasta-

bos

Nr.

Ataskaitinis

laikotarpis

Praėjęs

ataskaitinis

laikotarpis

TURTAS

A. ILGALAIKIS TURTAS 2530266 1857136

1. NEMATERIALUSIS TURTAS 3 17862 8226

1.1. Plėtros darbai

1.2. Prestižas

1.3. Programinė įranga 17862 8226

1.4. Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės

1.5. Kitas nematerialusis turtas

1.6. Sumokėti avansai

2. MATERIALUSIS TURTAS 4 2483504 1834510

2.1. Žemė

2.2. Pastatai ir statiniai 945704 957178

2.3. Mašinos ir įranga 106694 86115

2.4. Transporto priemonės 217498 298243

2.5. Kiti įrenginiai, prietaisai, ir įrankiai 134377 113450

2.6. Investicinis turtas 0 0

2.6.1. Žemė

2.6.2. Pastatai

2.7. Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai 1079231 379524

3. FINANSINIS TURTAS 0 0

3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos

3.2. Paskolos įmonių grupės įmonėms

3.3. Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos

3.4. Asocijuotųjų įmonių akcijos

3.5. Paskolos asocijuotosioms įmonėms

3.6. Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos

3.7. Ilgalaikės investicijos

3.8. Po vienerių metų gautinos sumos

3.9. Kitas finansinis turtas

4. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 28900 14400

4.1. Atidėtojo mokesčio turtas 28634 14400

4.2. Biologinis turtas

4.3. Kitas turtas 266

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 3556748 3616419

1. ATSARGOS 152517 245493

1.1. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 5 149286 239480

1.2. Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai

1.3. Produkcija

1.4. Pirktos prekės, skirtos perparduoti

1.5. Biologinis turtas

1.6. Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti

1.7. Sumokėti avansai 3231 6013

2. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS 6 1049209 955316

1/3



2.1. Pirkėjų skolos 1046136 948783

2.2. Įmonių grupės įmonių skolos

2.3. Asocijuotųjų įmonių skolos

2.4. Kitos gautinos sumos 3073 6533

3. TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS 0 0

3.1. Įmonių grupės įmonių akcijos

3.2. Kitos investicijos

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 7 2355022 2415610

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS 8163 7140

TURTO IŠ VISO: 6095177 5480695

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pasta-

bos

Nr.

Ataskaitinis

laikotarpis

Praėjęs

ataskaitinis

laikotarpis

D. NUOSAVAS KAPITALAS 2661773 2206687

1. KAPITALAS 8 929200 891000

1.1. Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas 929200 891000

1.2. Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)

1.3. Savos akcijos, pajai (-)

2. AKCIJŲ PRIEDAI 0 0

3. PERKAINOJIMO REZERVAS

4. REZERVAI 9 1315687 962262

4.1. Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas 89100 89100

4.2. Savoms akcijoms įsigyti

4.3. Kiti rezervai 1226587 873162

5. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 416886 353425

5.1. Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) 416886 353425

5.2. Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) 0 0

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS 10 18 20

F. ATIDĖJINIAI

1. Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai

2. Mokesčių atidėjiniai

3. Kiti atidėjiniai

G. MOKĖTINOS SUMOS IR  KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 3433386 3273988

1.
PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI

ĮSIPAREIGOJIMAI
416040 205230

1.1. Skoliniai įsipareigojimai

1.2. Skolos kredito įstaigoms 12 416040 205230

1.3. Gauti avansai

1.4. Skolos tiekėjams

1.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

1.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

1.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

1.8. Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

2.
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI

ĮSIPAREIGOJIMAI
3017346 3068758

2.1. Skoliniai įsipareigojimai

2.2. Skolos kredito įstaigoms 12 157680 50600

2.3. Gauti avansai 13 1801976 1828097

2.4. Skolos tiekėjams 13 403690 408218

2.5. Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

2.6. Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos

2.7. Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos

2.8. Pelno mokesčio įsipareigojimai 24899 46310

2.9. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 13 559102 482599

2.10. Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai 13 69999 252934

H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
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NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ

IŠ VISO:
6095177 5480695

Direktorius Edmundas Mulokas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Giedrutė Jogminienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)
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2021 m. d. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

    Nr.

UAB ,,Jonavos paslaugos", 156916523
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Klaipėdos g. 17, LT-55169 Jonava, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

gruodžio 31

2022 m.vasario 22 d. 23A - 5
(ataskaitos sudarymo data)

2021 metai Eurai

(ataskaitinis laikotarpis)
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil.

Nr.
Straipsniai

Pasta-

bos

Nr.

Ataskaitinis

laikotarpis

Praėjęs

ataskaitinis

laikotarpis

1. Pardavimo pajamos 6673900 6119595

2. Pardavimo savikaina (5551828) (5016940)

3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis 0

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1122072 1102655

5. Pardavimo sąnaudos 0 0

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos (725596) (706388)

7. Kitos veiklos rezultatai 61009 5145

8.

Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų

įmonių akcijas pajamos 0 0

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos 0 0

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 26467 21902

11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas 0 0

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos (12685) (2376)

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 471267 420938

14. Pelno mokestis 15 (54381) (67513)

15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 16 416886 353425

Direktorius Edmundas Mulokas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Giedrutė Jogminienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)

_________________________________________



2021 m. d.

Nr.

UAB ,,Jonavos paslaugos", 156916523
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Klaipėdos g. 17, LT-55169 Jonava, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

2022 m. vasario 22 d. 23A - 5
(finansinės atskaitomybės sudarymo data)

2021 metai Eurai

(ataskaitinis laikotarpis) (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Eil. Nr. Straipsniai

Pasta-

bos

Nr.

Ataskaitinis

laikotarpis

Praėjęs

ataskaitinis

laikotarpis

1. Pagrindinės veiklos pinigų srautai

1.1. Grynasis pelnas (nuostoliai) 416886 353425

1.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 280202 333235

1.3.
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatų

eliminavimas
(59766) (826)

1.4. Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas (13782) (19526)

1.5. Kitų nepiniginių straipsnių eliminavimas 38229 31

1.6.
Iš įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių gautinų sumų

sumažėjimas (padidėjimas)

1.7. Kitų po vienų metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas (266) 266

1.8. Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas) (14234) (1350)

1.9. Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas) 90194 (53882)

1.10. Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas) 2782 5096

1.11. Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas) (97353) (5571)

1.12. Įmonių grupės įmonių ir asocijuotųjų įmonių skolų sumažėjimas

(padidėjimas)

1.13. Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas) 3460 660

1.14. Trumpalaikių investicijų sumažėjimas (padidėjimas)

1.15. Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas

(padidėjimas)
(1023) (674)

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)

1.19. Ilgalaikių skolų įmonių grupės įmonėms ir asocijuotosioms įmonėms

padidėjimas (sumažėjimas)

1.20. Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas

(sumažėjimas)
(30649) (189477)

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) (21411) 46310

1.24. Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas

(sumažėjimas)
76503 35756

1.25. Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas) (182935) 79804

1.26. Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas

(sumažėjimas)
0 0

Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai 486837 583277

2. Investicinės veiklos pinigų srautai
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2.1. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas (938983) (849563)

2.2. Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, perleidimas 59886 1079

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

2.9. Kitas investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai (879097) (848484)

3. Finansinės veiklos pinigų srautai

3.1. Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais 0 0

3.1.1. Akcijų išleidimas

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 331672 275356

3.2.1. Finansinių skolų padidėjimas 344170 255830

3.2.1.1. Paskolų gavimas 344170 255830

3.2.1.2. Obligacijų išleidimas

3.2.2. Finansinių skolų sumažėjimas (38159) (1161)

3.2.2.1. Paskolų grąžinimas (26280)

3.2.2.2. Obligacijų supirkimas

3.2.2.3. Sumokėtos palūkanos (11879) (1161)

3.2.2.4. Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai

3.2.3. Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas

3.2.4. Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas

3.2.5. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimas 26467 21902

3.2.6. Kitas finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimas (806) (1215)

Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai 331672 275356

4. Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų

likučiui

5. Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas) (60588) 10149

6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje 2415610 2405461

7. Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje 7 2355022 2415610

Direktorius Edmundas Mulokas
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė Giedrutė Jogminienė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba

galinčio tvarkyti apskaitą kito asmens

pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas ir pavardė)
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PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

2022 m. balandžio       d.
įsakymu Nr. 13B -

Uždaroji akcinė bendrovė ,,Jonavos paslaugos"
(įmonės pavadinimas)

156916523, Klaipėdos 17, LT-55169 Jonava
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2021 METŲ  PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMAS

Straipsniai Suma

(Eur)

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių

finansinių metų pabaigoje 0

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 416 886

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas

(nuostoliai) 0

Pervedimai iš rezervų 7 044

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0

Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai), iš viso: 423 930

Pelno paskirstymas:
- į privalomąjį rezervą 3 820
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0
- į kitus rezervus 220 110
t.t. investicijoms 220 110
- dividendams išmokėti 200 000
- metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams,

darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams 0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje,

perkeliamas į kitus finansinius metus 0

Direktorius                                                                          Edmundas Mulokas

______________________________________________________
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PATVIRTINTA

Jonavos rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. balandžio         d.

įsakymu Nr. 13B –

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos paslaugos”

Klaipėdos 17, LT-55169 Jonava, kodas 156916523

2021 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-02-22 Nr. 23A - 5

I. BENDROJI DALIS

1. Įregistravimo data

UAB “Jonavos paslaugos” (toliau – Bendrovė) įsteigta reorganizavus specialiosios paskirties uždarąją

akcinę bendrovę “Jonavos komunalinės paslaugos” ir uždarąją akcinę bendrovę “Jonavos butų ūkis”

jungimo būdu ir yra minėtų bendrovių teisių ir pareigų perėmėja. Bendrovė įregistruota 1999 metų gegužės

6 d. Klaipėdos g. 17, Jonava, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – akcinio kapitalo įmonė, kurios įstatinis

kapitalas padalytas į akcijas. Ji veikia vadovaudamasi LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, LR

įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais norminiais aktais ir bendrovės įstatais.

Bendrovės steigėjas – Jonavos rajono savivaldybė.

Reorganizavus SPUAB “Ruklos komunalinis ir butų ūkis”, 2003 m. sausio 31 dieną Bendrovei

perduota dalis SPUAB ”Ruklos komunalinis ir butų ūkis” turto bei finansinių įsipareigojimų.

2. Finansiniai metai

Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.

3. Bendrovės veikla, svarbios sąlygos, kuriomis ji dirba

Pagal pasirašytas sutartis su Jonavos rajono savivaldybės administracija Bendrovė atlieka miesto

priežiūros ir tvarkymo darbus, administruoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemą bei teikia atliekų

tvarkymo paslaugas.

2002 m. rugpjūčio 22 d. Jonavos rajono savivaldybės valdybos sprendimu Nr.123 Bendrovė buvo

paskirta butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi dviejų metų laikotarpiui.

Vėliau Jonavos rajono savivaldybės Administracijos direktoriaus įsakymais administravimas tęsiamas.

2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Bendrovė paskirta butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės

administratoriumi iki 2026 m. gruodžio 31 d.

2013 m. birželio 27 d. Bendrovė paskirta Jonavos rajono energetinio efektyvumo didinimo

daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriumi.

Pagal sudarytas sutartis su kitomis komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis, Bendrovė teikia

įmokų surinkimo, klientų aptarnavimo, apskaitos, sąskaitų spausdinimo ir pateikimo gyventojams, skolų

išieškojimo paslaugas. 2011 m. gegužės 19 d. įmonei išduota Mokėjimo įstaigos licencija, suteikianti teisę

teikti mokėjimo paslaugą – pinigų perlaidas. 2021 m. spalio 18 d. Bendrovės patalpose Klaipėdos g. 17

atidarytas vieningas bendrovių „Jonavos paslaugos“, „Jonavos vandenys“ ir „Jonavos šilumos tinklai“
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klientų aptarnavimo centras bei pradėjo veikti vieninga komunalinių įmonių klientų elektroninė savitarnos

svetainė www.mokijonava.lt.

Be minėtų veiklos rūšių Bendrovė administruoja savivaldybės socialinį būstą, teikia pirties, viešojo

tualeto, slidinėjimo trasos, turgavietės administravimo paslaugas, atlieka remonto darbus pagal atskirus

užsakymus bei teikia kitas paslaugas.

4. Darbuotojų skaičius

Vidutinis sąrašinis įmonės darbuotojų skaičius pagal kategorijas:

2021 metai 2020 metai

Vadovaujantieji darbuotojai 24 23

Specialistai 25 24

Tarnautojai 16 19

Darbininkai 244 249

Iš viso: 309 315

II. APSKAITOS POLITIKA

1. Norminiai aktai, kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys

1.1. Bendrovė apskaitą tvarko ir finansines ataskaitas sudaro pagal šiuos teisės aktus:

- Verslo apskaitos standartus;

- LR buhalterinės  apskaitos įstatymą;

- LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

2. Taikomi turto įvertinimo būdai

 Bendrovės balanse parodytas turtas įkainotas:

 nematerialusis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą amortizaciją ;

ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas – įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą;

atsargos – įsigijimo savikaina arba galimo realizavimo verte, ta, kuri iš jų yra mažesnė;

gautinos sumos – grynąja verte, atėmus abejotinas skolas;

įsipareigojimai – savikaina.

3. Ilgalaikio nematerialiojo, materialiojo ir investicinio turto apskaitos politika

3.1. Nematerialusis turtas.

Įsigijimo (pasigaminimo) metu nematerialusis turtas registruojamas įsigijimo (pasigaminimo)

savikaina. Balanse jis parodomas likutine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atimant

sukauptą amortizaciją, pridedant vertės padidėjimą ir atimant vertės sumažėjimo sumą. Nematerialiojo turto

eksploatavimo ir kitos vėlesnės išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos buvo patirtos

sąnaudoms. Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo, turto nurašymo nuostoliai priskiriami įmonės veiklos

sąnaudoms. Perleidus nematerialųjį turtą pelno (nuostolių) ataskaitoje, kitos veiklos dalyje, parodomas

sandorio rezultatas – pelnas arba nuostolis. Amortizacija skaičiuojama tiesiogiai proporcingu (tiesiniu)

metodu. Amortizacijos sąnaudos priskiriamos įmonės veiklos sąnaudoms. Nustatoma likvidacinė vertė –

0,29 Eur.

Nustatytos šios ilgalaikio nematerialiojo turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:

Turto grupė Naudingo tarnavimo laikas (metais)

Prestižas 15

Įsigytos teisės 3

Programinė įranga 3

Kitas nematerialusis turtas 4
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3.2. Materialusis ir investicinis turtas.

Ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas įsigijimo metu apskaitoje užregistruojamas įsigijimo

(pasigaminimo) savikaina. Balanse parodomas įsigijimo savikaina, atėmus sukauptą nusidėvėjimą, pridėjus

vertės padidėjimus ir atėmus vertės sumažėjimus. Nustatoma likvidacinė vertė – 0,29 Eur. Nusidėvėjimo

sąnaudos priskiriamos prekių bei paslaugų savikainai, įmonės veiklos sąnaudoms. Ilgalaikio materialiojo ir

investicinio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu (tiesiniu) metodu.

Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto grupės ir naudingo tarnavimo laikas:   

Turto grupės pavadinimas Naudingo tarnavimo laikas (metais)

Pastatai ir statiniai nuo 8 iki 80

Mašinos ir įrengimai nuo 5 iki 20

Transporto priemonės nuo 4 iki 20

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai nuo 3 iki 20

Minimali ilgalaikio materialiojo ir investicinio turto vieneto vertė pagal grupes:          

Turto grupės pavadinimas Minimali vertė (eurais)

Pastatai ir statiniai 150-290

Mašinos ir įrengimai 150-440

Transporto priemonės 150-290

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 30-290

4. Atsargų apskaitos principai.

Atsargomis laikomas Bendrovės trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per

vienerius metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Atsargos Bendrovėje grupuojamos į šias grupes:

žaliavos (medžiagos) ir komplektavimo gaminiai; pirktos prekės, skirtos perparduoti.

Registruojant atsargas apskaitoje, jos įvertinamos įsigijimo savikaina, o sudarant finansines ataskaitas

– įsigijimo (pasigaminimo) savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų

yra mažesnė.

Tiesiogiai nepriskirtos konkrečiam atsargų vienetui gabenimo, sandėliavimo ir kitos su atsargų

įsigijimu tiesiogiai susijusios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą laikotarpį, kai buvo patirtos. Į atsargų

savikainą neįskaitomas atsargų pirkimo PVM.

Atsargų sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų

būdą. Atsargos į sąnaudas nurašomos taikant FIFO būdą, darant prielaidą, jog pirmiausiai sunaudojamos

anksčiausiai įsigytos atsargos.

Kuras apskaitomas ir nurašomas pagal įmonės direktoriaus patvirtintas kuro sunaudojimo normas.

5. Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų apskaitos principai.

Finansiniam turtui priskiriama: pinigai, esantys įmonės kasoje ir atsiskaitomosiose sąskaitose; pinigų

ekvivalentai (trumpalaikės (iki trijų mėnesių nuo įsigijimo datos); gautinos sumos už suteiktas paslaugas,

parduotas prekes, iš anksto sumokėtos sumos už finansinį turtą ir kitos pagal sutartis užregistruotos

finansinės skolos įmonei.

Sudarant metines finansines ataskaitas pirkėjų skolos ir kitos per vienerius metus gautinos sumos

parodomos įsigijimo savikaina atėmus abejotinų skolų dalį.

Abejotinų skolų sąnaudoms įvertinti taikomas tiesioginis abejotinų sąnaudų įvertinimo būdas,

vadovaujantis šiais principais: skolininkas iškeldintas iš buto arba neteko nuosavybės teisės į butą (butas

parduotas iš varžytinių ir kt. atvejais), skolininkas likviduotas arba paskelbtas bankrutuojančiu. Abejotinos
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skolos nurašomos į veiklos sąnaudas. Nurašytos gyventojų skolos analitinėje apskaitoje išlieka. Skolininkui

padengus nurašytą skolą, mažinamos veiklos sąnaudos.

Finansiniams įsipareigojimams priskiriama už gautas prekes ar paslaugas mokėtinos sumos, gauti

avansai ir kitos mokėtino sumos. Sudarant metines finansines ataskaitas finansiniai įsipareigojimai

vertinami savikaina.

6. Pajamų ir sąnaudų pripažinimo principai.

Įmonės tipinė veikla - paslaugos, prekyba.

Pardavimo pajamos pripažįstamos kaupimo principu. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės

naudos padidėjimas. Trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos bei pridėtinės vertės mokestis pajamomis

nepripažįstamas.

Sąnaudos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu,

kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką.

Kitai veiklai priskiriamas naudoto materialiojo ir nematerialiojo turto perleidimo rezultatas, žalos

kompensavimas, viršijantis nuostolius, ilgalaikio materialiojo turto nurašymo pelnas bei kitos netipinės

veiklos, išskyrus finansinę ir investicinę veiklą,  pajamos ar sąnaudos.

Finansinei ir investicinei veiklai priskiriama: palūkanos, baudos, delspinigiai ir kitos netesybos už

pavėluotus atsiskaitymus. 

7. Atidėtojo pelno mokesčio turto pripažinimo principai.

Atidėtojo pelno mokesčio turtas atsiranda, kai apskaičiuotos atostoginių kaupinių socialinio draudimo

bei garantinio mokesčio sąnaudos, abejotinos skolos, investicinio projekto lengvatos, nurašyto ilgalaikio

materialaus turto dėl neatitikimo minimaliai sąnaudos, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną,

pripažįstamos vėlesniu mokestiniu laikotarpiu, nei jos pripažįstamos sąnaudomis finansinėje apskaitoje.

Kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėtojo pelno mokesčio turtas, užregistruotas ankstesniais

ataskaitiniais metais, įvertinamas iš naujo.

III. PASTABOS

1. Bendrovėje yra valdomo turto, kuris neatspindėtas pagrindinėse metinėse finansinėse ataskaitose

(balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje). Tai pagal nuomos ir patikėjimo sutartis valdomas turtas.

         Išsinuomotas turtas:

Turto pavadinimas Nuomos laikotarpiai Nuomos mokesčio dydis

Žemė  2001 – 2063 m. Pagal savivaldybės tarybos tvirtinamus tarifus

Negyvenamosios patalpos  2020 – 2025 m. 7 Eur/mėn, 4 Eur/mėn, 2 Eur/mėn,

         Pagal patikėjimo sutartis neatlygintinai valdomas turtas:

Turto pavadinimas Turto vertė

(gavimo dienai)

Patikėjimo sutarties laikotarpis

Konteineriai, konteinerių tūrio matavimo davikliai

su programine įranga

1102140 2016 – 2026 m., 2019-2029 m.,

2020 – 2030 m.

Mobilios vaizdo stebėjimo kameros, atliekų

tvarkymo informacinė sistema ir sistemos licencija

26593 2016 – 2026 m., 2019-2029 m

Negyvenamosios patalpos (pirtis) 62922 2016 – 2026 m.

Viešojo tualeto statinys 29898 2016 – 2026 m.

2. Bendrovė, vykdydama daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo

administratoriaus funkcijas, atstovaudama butų savininkus, su kredito įstaiga sudarė paskolų sutartis namų
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renovavimo darbams apmokėti. Pagal minėtas sutartis įmonė įsipareigojo rinkti iš butų savininkų paskolų

grąžinimo įmokas bei palūkanas ir pervesti kredito įstaigai. Paskolos apskaitomos nebalansinėje apskaitoje.

2021 m. gruodžio 31 d. administruojamų paskolų suma – 31 mln. Eur.

3. Nematerialusis turtas:

                    (Eur)    

Rodikliai

Plėtros

darbai

Prestižas Patentai,

licencijos

ir pan.

Progra-

minė

įranga

Avansai Iš viso

Likutinė vertė 2020 m. gruodžio 31 d.   0 8226 0 8226

a) Ilgalaikis nematerialusis turtas 

įsigijimo savikaina
      

2020 m. gruodžio 31 d. 0 0 22011 76412 0 98423

Pasikeitimai per 2021 m.:       

- turto įsigijimas    18427  18427

- kitiems asmenims perleistas ir 

nurašytas turtas (-)
    0

- perrašymai iš vieno straipsnio į

kitą + / (-)
   0

2021 m. gruodžio 31 d. 0 0 22011 94839 0 116850

b) Amortizacija –       

2020 m. gruodžio 31 d. 0 0 22011 68186 0 90197

Pasikeitimai per 2021 m.:      0

- finansinių metų amortizacija    8791  8791

- atstatantys įrašai (-)      0

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 

turto amortizacija (-)
    0

- perrašymai iš vieno straipsnio į 

kitą + / (-)
     0

2021 m. gruodžio 31 d. 0 0 22011 76977 0 98988

c) Vertės sumažėjimas       

2020 m. gruodžio 31 d.      0

Pasikeitimai per 2021 m.:      0

- finansinių metų vertės sumažėjimas      0

- atstatantys įrašai (-)      0

- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto 

turto (-)
     0

- perrašymai iš vieno straipsnio į

kitą + / (-)
     0

2021 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0

d) Likutinė vertė 2021 m. gruodžio 31 

d. (a) - (b) - (c)
0 0 0 17862 0 17862

 

                         

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialusis turtas:              

Turto grupės pavadinimas
Įsigijimo savikaina

(Eur)

Programinė įranga 38732

  

4. Ilgalaikis materialusis ir investicinis turtas:                                                                             (Eur)
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Rodikliai Žemė

Pastatai

ir

statiniai

Mašinos

ir

įrengimai

Transporto

priemonės

Kita

įranga,

prietaisai,

įrankiai ir

įrenginiai

Nebaigta

statyba

Investicinis

turtas

(pastatai)
Iš viso

Likutinė vertė 2020 m. 

gruodžio 31 d.
0

957178 86115 298243 113450 379524 0 1834510

a) Įsigijimo savikaina         

2020 m. gruodžio 31 d. 0 1212051 525272 1808955 630859 379524 0 4556661

Pasikeitimai per 2021 m.:         

- turto įsigijimas 0 0 82999 34777 76744 726035 0 920555

- perleistas ir nurašytas 

turtas (-)
0 -13824 -2462 -31630 -21452 0 0 -69368

- perrašymai iš vieno 

straipsnio į kitą + / (-)
0 26328 -26328 0

2021 m. gruodžio 31 d. 0 1224555 605809 1812102 686151 1079231 0 5407848

b) Perkainojimas         

2020 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasikeitimai per 2021 m.: 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 0 0

c) Nusidėvėjimas         

2020 m. gruodžio 31 d. 0
254873 439157 1510712 517409 0 0 2722151

Pasikeitimai per 2021 m.:         

- finansinių metų 

nusidėvėjimas
0 37802 62420 115521 55667 0 0 271410

- atstatantys įrašai (-)        0

- kitiems asmenims 

perleisto ir nurašyto turto 

nusidėvėjimas (-)
0 -13824 -2462 -21629 -21302 0 0 -69217

- perrašymai iš vieno 

straipsnio į kitą + / (-)
       0

2021 m. gruodžio 31 d. 0 278851 499115 1594604 551774 0 0 2924344

d) Vertės sumažėjimas         

2020 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasikeitimai per 2021 m.: 0 0 0 0 0 0 0 0

2021 m. gruodžio 31 d. 0 0 0 0 0 0 0 0

e) Likutinė vertė 2021 m. 

gruodžio 31 d.

(a) + (b) - (c) - (d)
0 945704 106694 217498 134377 1079231 0 2483504

 Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas:             

 Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas:             

Turto grupės pavadinimas Įsigijimo savikaina (Eur)

Pastatai ir statiniai 0

Mašinos ir įrengimai 96995

Transporto priemonės 1252313

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 424089

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas:

Įkeisto turto pavadinimas Balansinė vertė (Eur)

Pastatai Jonavoje 874 566

5. Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės:
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Ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (Eur)

Praėjusio ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (Eur)

Atsargos pas trečiuosius asmenis (konteineriai) 37 374 146 646

Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės 111 912 92 834

Iš viso: 149 286                      239 480

Per ataskaitinį laikotarpį pardavimo savikainos sąnaudomis pripažinta 580937 Eur atsargų, per

praėjusį ataskaitinį laikotarpį –492002 Eur atsargų.

6. Gautinos sumos:

Stambiausios gautinų sumų grupės
Ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (Eur)

Praėjusio ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (Eur)

Gyventojų (pirkėjų) skolos 699 236 745 216

Įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę 

veiklą, (pirkėjų) skolos 346 900

203 567

Kitos gautinos sumos 3 073 6 533

Iš viso: 1 049 209 955 316

            

Abejotinos skolos                       

Abejotinų sumų grupės
Ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (Eur)

Praėjusio ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (Eur)

Gyventojų (pirkėjų) skolos  221 026  221 813

Įmonių ir fizinių asmenų, vykdančių ekonominę 

veiklą, (pirkėjų) skolos 4 923

660

Kitos gautinos sumos 1 348 1 348

Iš viso: 227 297 223 821

7. Pinigai:

Ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (Eur)

Praėjusio ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (Eur)

Mokėjimo paslaugų vartotojų lėšos 85 468 105 130

Kaupiamųjų įmokų lėšos 1 745 799 1 788 523

Kitos lėšos 523 755 521 957

Iš viso: 2 355 022 2 415 610

8. Įstatinio kapitalo struktūra:

Akcijų rūšys

Akcijų

skaičius

Akcijų nominalioji

vertė

Suma

(Eur)

   Paprastosios akcijos 929200 1 929200

Iš viso: 929200 1 929200

Savos akcijos, kurias turi pati įmonė 0   

2020 m. gruodžio 3 d. priimtas sprendimas padidinti įstatinį kapitalą papildomais 38200,00 Eur

įnašais, išleidžiant 38200 vienetų paprastųjų vardinių vieno euro nominalios vertės akcijų. 2021 m. sausio

19 d. pasirašyta Akcijų pasirašymo sutartis. Pakeisti Bendrovės įstatai įregistruoti Juridinių asmenų registre

2021 m. vasario 11 d.

9. Sudaryti rezervai:

Privalomasis rezervas – sudaro 9,59 proc. įstatinio kapitalo, skirtas nuostoliams dengti.

Kiti rezervai – investicijoms; pašalpoms, mirus šeimos nariui, laidojimo išlaidoms; beviltiškų skolų

dengimui; asociacijos nario mokesčiui; labdarai ir paramai kt. organizacijoms.

10. Dotacijos, subsidijos:



8

Dotacijų (subsidijų)

rūšis

Likutis metų

pradžiai Gauta Panaudota

Likutis metų

pabaigai

2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 2021 m.

Dotacijos, susijusios su

turtu 8454 20   8 434 2 20 18

Dotacijos, susijusios su

pajamomis 0 0 72 923 84 771 72 923 84 771 0 0

11. Personalo sąnaudos:

Sąnaudų rūšys Ataskaitinio laikotarpio Praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 3 780 514 3 452 041

Su pensijų įmokomis susijusios sąnaudos 0 0

Iš viso: 3 780 514 3 452 041

12. Įsipareigojimų užtikrinimas:

              Įkeisto turto rūšis Įkeisto turto pobūdis Balansinė vertė

(Eur)

Įkeistu turtu užtikrinti

įsipareigojimai

Pastatai Ilgalaikis materialusis turtas 874 566 600 000 Eur paskola

13. Mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai:

Mokėtinų sumų ir trumpalaikių įsipareigojimų grupės

Ataskaitinio laikotarpio

pabaigoje (Eur)

Praėjusio ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje (Eur)

Skolos tiekėjams    

Skolos prekių tiekėjams 81 450 51 782

Skolos paslaugų tiekėjams 146 056 148 940

Skolos pagal įsipareigojimus 176 184 207 496

Iš viso: 403 690 408 218

 

Gauti išankstiniai apmokėjimai

Kaupiamųjų sąskaitų lėšos 1 745 799 1 788 523

Nepanaudotos techninės priežiūros lėšos 10 087 9 616

Kiti išankstiniai apmokėjimai 46 090 29 958

Iš viso: 1 801 976 1 828 097

 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

Mokėtinas darbo užmokestis 152 774 134 530

Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, soc. draudimas, 

garantinio fondo įmokos ir kitos išskaitos 112 766

110 324

Atostoginių kaupiniai 293 562 237 745

Iš viso: 559 102 482 599

 

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

Įsipareigojimai akcininkams 0 38 200

Mokėtinas PVM 40 788 89 281

Kiti mokėtini mokesčiai 2 385 1 118

Kitos mokėtinos sumos 26 826 124 335

Iš viso: 69 999 252 934

14. Neapibrėžtieji įsipareigojimai:
Pobūdis Suma, Eur

Teisminis ginčas dėl suteiktų paslaugų kainos perskaičiavimo už praeitą laikotarpį 363 784
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15. Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą 2021 metais (kaip ir 2020 metais)

apskaičiuotas pelno mokestis taikant 15 proc. mokesčio tarifą.

Pelno mokesčio detalizavimas:

Ataskaitinio laikotarpio

(Eur)

Praėjusio ataskaitinio

laikotarpio (Eur)

Deklaruojamojo pelno mokesčio sąnaudos 68 717 68 761

Nedeklaruojamojo pelno mokesčio sąnaudos -102 102

Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos -14 234 -1 350

Iš viso: 54 381 67 513

16. Pelno (nuostolių) paskirstymo projektas:

Straipsniai Suma

(Eur)

Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 0

Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 416886

Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 0

Pervedimai iš rezervų 7044

Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti 0

Paskirstytinas pelnas (nuostoliai), iš viso: 423930

Pelno paskirstymas:  

- į privalomąjį rezervą 3820 

- į rezervą savoms akcijoms įsigyti  0

- į kitus rezervus 220110

t.t. investicijoms 220110

- dividendams išmokėti 200000

- metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems 

tikslams  0

Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 0

17. Sandoriai su susijusiomis šalimis:                                                                                      tūkst. Eur

Rodikliai Ataskaitinio

laikotarpio

Praėjusio ataskaitinio

laikotarpio

Likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

  Prekių ir paslaugų pirkimas:    

1. Iš kontroliuojančio asmens 1 0 0

2. Iš kitų susijusių asmenų, kuriems lemiamą poveikį 

daro tas pats kontroliuojantis asmuo 34 19 2

  Prekių ir paslaugų pardavimas:

1. Kontroliuojančiam asmeniui, 1718 1431 5

2. Kitiems susijusiems asmenims, kuriems lemiamą 

poveikį daro tas pats kontroliuojantis asmuo 179 142 21

Kontroliuojantis asmuo: Jonavos rajono savivaldybės administracija (Bendrovės akcijų valdytoja).

Kiti susiję asmenys: UAB "Jonavos šilumos tinklai", UAB "Jonavos vandenys", UAB "Jonavos autobusai", UAB "Jonavos

knyga", kurių akcijas 100 proc. valdo Jonavos rajono savivaldybės administracija.

Direktorius  Edmundas Mulokas

Vyr. buhalterė Giedrutė Jogminienė

____________________________________
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