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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

 

 Pastabos 2020.06.30 2019.12.31 2019.06.30 
    pertvarkyta 
TURTAS     
Ilgalaikis turtas     
Nematerialusis turtas     
Programinė įranga  157 182 137 
Kitas nematerialus turtas  - 1 4 
Nematerialiojo turto iš viso  157 183 141 
     
Ilgalaikis materialusis turtas     
Žemė  - - - 
Pastatai ir statiniai  43.235 44.065 40.169 
Mašinos ir įranga  20.824 19.027 18.371 
Transporto priemonės  15.501 15.357 15.826 
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai  3.576 4.050 4.425 
Kitas materialusis ilgalaikis turtas  995 1.051 934 
Nebaigta statyba   175 174 4.537 
Ilgalaikio materialiojo turto iš viso  84.306 83.724 84.262 
     
Ilgalaikės gautinos sumos  - - - 
Naudojimo teisė  1.564 1.662 1.614 
Kitas ilgalaikis finansinis turtas  30 30 - 
Kitas ilgalaikis turtas  137 23 40 
Atidėtojo pelno mokesčio turtas  377 368 297 
Ilgalaikio turto iš viso  86.571 85.990 86.354 
     
Trumpalaikis turtas     
Atsargos  7.832 7.605 5.600 
Išankstiniai apmokėjimai   239 348 127 
Gautinos sumos     

Iš pirkėjų gautinos sumos  5.591 3.060 8.672 
Sutarčių turtas  317 135 848 
Kitos gautinos sumos  55 17 106 

Per vienerius metus gautinų sumų iš 
viso 

 5.963 3.212 9.626 

     
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  - 213 146 
Kitas trumpalaikis finansinis turtas  504 418 316 
Kitas trumpalaikis turtas  - - 3 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai  29.093 31.231 23.329 
Trumpalaikio turto iš viso  43.631 43.027 39.147 
     
Turtas, laikomas parduoti  - - - 
     
Turto iš viso  130.202 129.017 125.501 

     
     
  













AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas  
 

2020 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija, 
parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje 
 (tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 

 

9 

 

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

1 Bendroji informacija 

 

AB „Kelių priežiūra“ ( toliau – Bendrovė) įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre  1990 
m. lapkričio 29 d. reorganizavus VĮ „Kauno regiono keliai“.  

 

Nuo 2017 m. lapkričio mėn. 1 d. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės  2017 m. liepos 5 d. nutarimą 
Nr. 565  prie reorganizavime dalyvaujančios valstybės įmonės „Kauno regiono keliai“ prijungiant 
reorganizuojamas valstybės įmonę „Alytaus regiono keliai“, valstybės įmonę „Klaipėdos regiono keliai“, 
valstybės įmonę „Marijampolės regiono keliai“, valstybės įmonę „Panevėžio regiono keliai“, valstybės įmonę 
„Šiaulių regiono keliai“, valstybės įmonę „Tauragės regiono keliai“, valstybės įmonę „Telšių regiono keliai“, 
valstybės įmonę „Utenos regiono keliai“, valstybės įmonę „Vilniaus regiono keliai“ ir valstybės įmonę 
„Automagistralė“. VĮ „Kauno regiono keliai“ pakeitė pavadinimą, tapo  VĮ „Kelių priežiūra“. Remiantis Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1169 „Dėl valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ 
pertvarkymo ir valstybės turto investavimo“ pertvarkyta valstybės įmonė „Kelių priežiūra“ į akcinę bendrovę 
„Kelių priežiūra“. 

 

Įmonės buveinė – Kaunas, Savanorių g. 321 C. 

 

Bendrovės pagrindinė veikla – valstybinės reikšmės kelių, tiltų, tunelių priežiūra, kelių ir gatvių tiesimas, 
smėlio, žvyro karjerų eksploatavimas, asfaltbetonio gamyba, projektavimo darbai ir kita veikla.  

 

2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo Lietuvos valstybė, 
atstovaujama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos.  

 

2020 m. birželio 30 d.  Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 109 826 016 (2019 m. gruodžio 31 d. – 
115 156 498)  paprastosios vardinės akcijos, kurių kiekvienos nominalioji vertė buvo 1 (vienas)  euras.  
Bendrovė neturėjo įsigijusi savų akcijų.  

 

Bendrovės darbuotojų skaičius 2020 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 2.358 darbuotojai (2019 m. 
gruodžio 31 d. –  2.380  darbuotojų).   

 

2 Apskaitos politika 

 

2.1 Ataskaitų rengimo pagrindas 

 

Bendrovės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. 
birželio 30 d. yra parengta pagal 34-ą Tarptautinį apskaitos standartą (toliau - TAS) „Tarpinė finansinė 
atskaitomybė“ 

 

 Siekiant geriau suprasti šioje sutrumpintoje tarpinėje finansinėje informacijoje pateiktus duomenis, ši 
finansinė informacija turi būti skaitoma kartu su Bendrovės 2019 m. finansinėmis ataskaitomis, parengtomis 
pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje. 

 

Ši sutrumpinta finansinė informacija yra parengta remiantis istorinės savikainos principais, išskyrus 
finansinį turtą ir finansinius įsipareigojimus, vertinamus tikrąja verte, kurie buvo apskaityti tikrąją verte.  

 

Finansiniai Bendrovės metai sutampa su kalendoriniais metais.  
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Siekiant parengti finansines ataskaitas pagal TFAS reikalavimus, būtina naudoti tam tikrus svarbius 
apskaitinius įvertinimus ir prielaidas, kurie daro įtaką apskaitos principų taikymui bei turtui ir įsipareigojimais 
balanso datai, bei ataskaitinio laikotarpio pajamomis ir išlaidomis. Nors įvertinimai ir su jais susijusios 
prielaidos yra pagrįsti vadovybės istorine patirtimi ir žinomais veiksniais, kurie atitinka esamas sąlygas, 
faktiniai rezultatai gali skirtis nuo šių įvertinimų.  

 

Finansinėse ataskaitose skaičiai pateikti nacionaline Lietuvos Respublikos valiuta – eurais. Ši valiuta yra 
Bendrovės funkcinė valiuta. Visos sumos pateiktos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip. 

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. Bendrovė pirmą kartą taikydama TFAS 16. Bendrovė pritaikė šį standartą 
nuomos sutartims, kurios anksčiau buvo apskaitomos kaip nuomos sutartys. Bendrovė nusprendė pritaikyti 
supaprastintas pereinamąsias nuostatas ir nepertvarkė palyginamųjų skaičių už laikotarpį, einantį prieš 
pritaikant šį standartą. Likutinių turto ir įsipareigojimų verčių skirtumai, susiję su 16-ojo TFAS taikymu, buvo 
pripažinti nuosavame kapitale 2019 m. sausio 1 d.. 

 

Kitų naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2020 metų pradžios ir 
turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės finansinei informacijai, nebuvo. 

 

 

3 Klaidos taisymas 

 

Rengiant 2019 metų finansines ataskaitas pastebėta klaida, kad pereinant prie TFAS 2017 m. sausio 1 d. 
Bendrovė perkėlė ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą netinkama verte. Klaida buvo ištaisyta atitinkamai 
sumažinant ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertes, atitinkamai tikslinant ir nusidėvėjimo bei 
amortizacijos sumas. 

  

Bendrovė taip pat atliko kitus pertvarkymus, susijusius su palyginamaisiais skaičiais, pateiktais 2019 m. 
I pusmečio ataskaitose, atsižvelgiant į pertvarkymus, susijusius su 2019 m. metinėmis ataskaitomis. Detaliai 
pertvarkymai yra atskleisti Bendrovės 2019 m. metinėse ataskaitose. Papildomai, Bendrovė 2019 m. 
I pusmetį apskaitė pelno mokesčio ir įsipareigojimų darbuotojams, susijusių su atostogomis, sąnaudas. 
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4 Ilgalaikis materialusis turtas 

 

Žemė 
Pastatai ir 
statiniai 

Mašinos ir 
įranga 

Transporto 
priemonės 

Kiti įrenginiai, 
prietaisai ir 

įrankiai 

Nebaigta 
statyba ir 

išankstiniai 
apmokėjimai 

Kitas 
ilgalaikis 

turtas Iš viso 
Įsigijimo vertė         
2018 m. gruodžio 31 d. - 66.099 82.861 57.166 23.585 4.070 1.170 234.951 
Įsigijimai per metus - 720 3.817 2.679 510 469 165 8.360 
Parduotas, nurašytas, perleistas turtas - (241) (2.484) (1.619) (2.253) - - (6.597) 
Perklasifikavimai - 4.365 98 (45) (53) (4.365) - - 
2019 m. gruodžio 31 d. - 70.943 84.292 58.181 21.789 174 1.335 236.714 
Įsigijimai per metus - 124 2.878 2.428 74 3   5.507 
Parduotas, nurašytas, perleistas turtas - (2) (177) (8) (60)  (8) (255) 
Perklasifikavimai -  2.792 (2.710) (81) (2)   (1) 
2020 m. birželio 30 d. - 71.065 89.785 57.891 21.722 175 1.327 241.965 

         
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės 

sumažėjimo nuostoliai         
2018 m. gruodžio 31 d. - 25.156 64.166 41.326 18.853 - 189 149.690 
Nusidėvėjimas - 1.751 3.497 3.129 1.153 - 95 9.625 
Vertės sumažėjimas per metus - - - - - - - - 
Parduotas, nurašytas, perleistas turtas - (165) (2.472) (1.608) (2.216) - - (6.461) 
Perklasifikavimai ir koregavimai - 136 74 (23) (51) - - 136 
2019 m. gruodžio 31 d. - 26.878 65.265 42.824 17.739 - 284 152.990 
Nusidėvėjimas - 954 1,778 1,588 539  48 4,907 
Vertės sumažėjimas per metus - - - - - - - - 
Parduotas, nurašytas, perleistas turtas - (2) (177) (8) (51) - - (238) 
Perklasifikavimai ir koregavimai - - 2.095 (2.014) (81) - - - 
2020 m. birželio 30 d. - 27.830 68.961 42.390 18.146 - 332 157.659 

         
Likutinė vertė:         
2019 m. gruodžio 31 d.  - 44.065 19.027 15.357 4.050 174 1.051 83.724 
2020 m. birželio 30 - 43.235 20.824 15.501 3.576 175 995 84.306 
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5 Ilgalaikis nematerialusis turtas 

 Programinė 
įranga 

Kitas nematerialusis 
turtas Iš viso 

Įsigijimo vertė    
2018 m. gruodžio 31 d. 701 80 781 
Įsigijimai per metus 152 - 152 
Parduotas, nurašytas, perleistas turtas (396) (62) (458) 
Perklasifikavimai - - - 
2019 m. gruodžio 31 d. 457 18 475 
Įsigijimai per metus 17 - 17 
Parduotas, nurašytas, perleistas turtas - - - 
Perklasifikavimai 1 - 1 
2020 m. birželio 30 d. 475 18 493 

       
Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės 

sumažėjimo nuostoliai       
2018 m. gruodžio 31 d. 611 69 680 
Nusidėvėjimas 64 5 69 
Vertės sumažėjimas per metus - - - 
Parduotas, nurašytas, perleistas turtas (400) (57) (457) 
Perklasifikavimai ir koregavimai - - - 
2019 m. gruodžio 31 d. 275 17 292 
Nusidėvėjimas 43 1 44 
Vertės sumažėjimas per metus - - - 
Parduotas, nurašytas, perleistas turtas - - - 
Perklasifikavimai ir koregavimai - - - 
2020 m. birželio 30 d. 318 18 336 

       
Likutinė vertė:       
2019 m. gruodžio 31 d.  182 1 183 
2020 m. birželio 30 d. 157 - 157 

 

 

  



AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas  
 

2020 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija, 
parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje 
 (tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 

 

13 

 

 

6 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

2019 m. ir 2018 m. gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė lėšos banko sąskaitose. 
Bendrovės lėšos nebuvo apribotos. 

 

7 Įstatinis kapitalas  

 

2018 m. Bendrovės įstatinis kapitalas sumažintas remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais 
perduodant ilgalaikį turtą valstybei. Prieš reorganizaciją, turto perdavimas įvairioms valstybės institucijoms 
buvo atliekamas likutine verte mažinant įstatinį kapitalą. Per 2018 metus sumažinimas siekė 3.117 tūkst. 
eurų perleidžiant ilgalaikį turtą įvairioms valstybės institucijoms.  

 

2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1169 buvo nuspręsta reorganizuoti Valstybės Įmonę „Kelių priežiūra“ 
į Akcinę Bendrovę. Kaip to reikalauja LR įstatymai, akcinio kapitalo formavimo tikslais buvo atliktas 
nepriklausomas turto ir įsipareigojimų vertinimas  kurį atliko  nepriklausomo turto vertintojas UAB „Jungtinis 
verslas“ ir 2018 m. rugsėjo 28 d. turto vertinimo ataskaitoje nustatė valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ turto ir 
įsipareigojimų tikrąją vertę – 115.156 tūkst. eurų. 

 

Valstybės įmonės „Kelių priežiūra“ teisės ir pareigos perėjo akcinei bendrovei „Kelių priežiūra“ akcinės 
bendrovės „Kelių priežiūra“ įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dieną. 2018 m. gruodžio 31 d. 
reorganizacija buvo baigta ir tą dieną įregistruoti AB „Kelių priežiūra“ įstatai. Įstatinio kapitalo padidinimas 
buvo atliktas mažinant nepaskirstytąjį rezultatą. 

 

2019 m. gruodžio 31 d. įstatinį kapitalą sudarė 115 156 498 vnt. paprastųjų vardinių akcijų,  kurių 
kiekvienos nominali vertė yra 1 euras. 

 

Per 2019 m. Bendrovė nustatė, kad vertinimo ataskaitoje, naudotoje reorganizacijos metu, buvo 
netikslumų. Kadangi šios vertės buvo panaudotos apskaičiuojant įnašus į įstatinį kapitalą, Bendrovė paprašė 
pataisyti klaidą. Remiantis klaidos taisymu, įstatinis kapitalas buvo sumažintas iki 109.826.016 eurų, su 
109.826.016 vnt. paprastųjų vardinių akcijų kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 euras. Sumažinimas buvo 
užregistruotas 2020 m. sausio 31 d. Bendrovės turtui ir įsipareigojimams įtakos dėl klaidos nebuvo, kadangi 
Bendrovė perėjo prie TFAS neapskaitant ilgalaikio turto perkainojimo, kaip detaliau aprašyta Bendrovės 
metinėse finansinėse ataskaitose. 
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8 Naudojimo teisė ir Nuomos įsipareigojimai  

 

Savo veikloje Bendrovė 2019 ir 2018 m. nenaudojo skolinimosi instrumentų. Finansinius įsipareigojimus 
sudaro nuomos įsipareigojimai pritaikius 16-ąjį TFAS. Bendrovė turi nuomos įsipareigojimus, susijusius su 
žemės, patalpų ir automobilių nuomos teise, iš kurių žemės nuomos teisė yra reikšmingiausia. 

 

Naudojimo teisė 

 

Likutinė naudojimo teisės vertė yra pateikiama žemiau: 

 

 
Žemė Patalpos Automobiliai Viso 

Įsigijimo savikaina 2018 m. 
gruodžio 31 d. - - - - 

Įsigijimai 1.006 532 337 1.875 
Įsigijimo savikaina 2019 m. 

gruodžio 31 d. 1.006 532 337 1.875 
Įsigijimai - - - - 
Nurašymai  - - - - 
Įsigijimo savikaina 2020 m. 

birželio 30 d. 1.006 532 337 1.875 

        
Sukauptas nusidėvėjimas 

2018 m. gruodžio 31 d. - - - - 
Priskaityta per metus 25 89 99 213 
Sukauptas nusidėvėjimas 

2019 m. gruodžio 31 d. 25 89 99 213 
Nusidėvėjimas     
Nurašymai  12 54 32 98 
Sukauptas nusidėvėjimas 

2020 m. birželio 30 d. 37 143 131 311 

        

Likutinė vertė 2019 m. 
gruodžio 31 d. 981 443 238 1.662 

Likutinė vertė 2020 m. 
birželio 30 d. 969 389 206 1.564 

 

 

Bendrovė nesubnuomoja turto. 
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9 Pajamos pagal sutartis su klientais 

 
  2020 m. 6 mėn. 2019 m. 6 mėn. 

   pertvarkyta 
    
Pajamos iš kelių priežiūros darbų  33.158 34.373 
Pajamos iš rangos darbų  4.775 4.721 
Pajamos iš gamybinės veiklos  477 308 
Pajamos iš kitų paslaugų  212 197 

  38.622 39.599 

 

Bendrovė savo pajamas uždirba Lietuvoje. Pagrindinis Bendrovės klientas yra Lietuvos automobilių kelių 
direkcija. 

 

Bendrovė įprastai savo pajamas uždirba per laikotarpį, nes teikia kelių priežiūros ir kelių statybos 
paslaugas, išskyrus asfalto, žvyro ir panašių medžiagų pardavimą. 

 

Pajamos iš kelių priežiūros 2020 m. metais buvo mažesnės atsižvelgus į tai, kad 2020 m. I pusm. žiemos 
sezonas buvo lengvesnis nei įprastas ir bendrai sutarties kainai buvo pritaikytas žiemos sunkumo indekso 
perskaičiavimas kelių priežiūros darbams. 

 

10 Pardavimo savikaina 

 
  2020 m. 6 mėn. 2019 m. 6 mėn. 

   pertvarkyta 
    
Atlygio darbuotojams išlaidos  18.333 17.579 
Medžiagų sąnaudos  3.664 6.435 
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  4.766 4.667 
Transporto eksploatacinės sąnaudos  4.115 6.000 
Kitos savikainos sąnaudos  1.566 2.026 

  32.444 36.707 

 

11 Veiklos sąnaudos 

  
  

  2020 m. 6 mėn. 2019 m. 6 mėn. 
   pertvarkyta 

    
Atlygio darbuotojams išlaidos  2.686 2.547 
Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  283 240 
Audito, teisinės ir panašios konsultacijos  102 82 
IT ir komunikacijų išlaidos  76 100 
Patalpų eksploatacijos sąnaudos  50 136 
Transporto eksploatacinės sąnaudos  58 103 
Kitos veiklos sąnaudos  231 241 

  3.486 3.449 

 



AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas  
 

2020 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija, 
parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje 
 (tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 
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12 Pelno mokestis 

 

2020 m. šešių mėnesių pelnas apmokestinamas 15 proc. (2019 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu 
pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. 

 

 

13 Susijusių šalių sandoriai 

 

Pagal 24-ąjį TAS susijusios šalys gali būti: 

- Lietuvos Respublikos Vyriausybė ; 
- Bendrovės ir institucijos, kontroliuojamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės; 
- Vadovybė ir jų artimi giminaičiai. 

 

Pagal 24-ąjį TAS ataskaitas teikiančiam ūkio subjektui leidžiama sumažinti atskleidimų kiekį apie 
sandorius ir likučius  įskaitant įsipareigojimus  su:  

- vyriausybe  kuri kontroliuoja  bendrai kontroliuoja ataskaitas teikiantį ūkio subjektą arba daro jam 
reikšmingą įtaką; ir  

- kitu ūkio subjektu  kuris yra susijusi šalis  nes ta pati vyriausybė kontroliuoja  bendrai kontroliuoja 
arba daro reikšmingą įtaką tiek ataskaitas teikiančiam  tiek kitam ūkio subjektui.  

 

Pagrindine Bendrovės susijusia šalimi, darančia Bendrovei reikšmingą įtaką, Bendrovė laiko Lietuvos 
automobilių kelių direkciją. Pajamos iš šio kliento per 2020 m. pirmus 6 mėnesius buvo 31.389 tūkst. eurų 
(30.625 tūkst. eurų atitinkamu laikotarpiu praeitais metais). 2020 m. birželio 30 d. gautinos sumos buvo 
2.079 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. – 2.586 tūkst. eurų). 

 

Bendrovės susijusiomis šalimis taip pat yra laikomi VĮ Registrų centras bei Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas. Per 2020 m. pirmus 6 mėnesius Bendrovė gavo paslaugų iš VĮ Registrų centras už 9 tūkst. 
eurų (9 tūkst. eurų atitinkamu laikotarpiu praeitais metais), iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto – už 
5 tūkst. eurų (11 tūkst. eurų atitinkamu laikotarpiu praeitais metais). 

 

2020 m. birželio 30 d. Bendrovė VĮ Registrų centras buvo atlikusi mažesnį nei 1 tūkst. eurų išankstinį 
apmokėjimą (2019 m. gruodžio 31 d. – 3 tūkst. eurų). 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. gruodžio 31 d. 
Bendrovė neturėjo gautinų ar mokėtinų sumų su Vilniaus Gedimino technikos universitetu. 

 

Vadovybės atlygis 

Bendrovės vadovybė susideda iš valdybos, audito komiteto ir generalinio direktoriaus. Bendras 
sumokėtas atlygis per 2020 m. pirmus 6 mėnesius buvo 104 tūkst. eurų (127 tūkst. eurų atitinkamu 
laikotarpiu praeitais metais). 

 

  



AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas  
 

2020 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio sutrumpinta tarpinė finansinė informacija, 
parengta pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje 
 (tūkst. eurų, jeigu nenurodyta kitaip) 
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14 Pobalansiniai įvykiai 
 

Per laikotarpį nuo 2020 m. birželio 30 d. iki šių ataskaitų išleidimo datos Bendrovė neturėjo reikšmingų 
pobalansinių įvykių. 

 

COVID-19 

2019 m. metinėse finansinėse ataskaitose Bendrovė atskleidė, kad dėl pasaulinės COVID 19 sukeltos 
pandemijos 2020 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė karantiną, kuris įtakojo daugumą 
ekonominio ir socialinio gyvenimo sričių. Bendrovė vertino, kad po to, kai situacija dėl COVID-19 plitimo bus 
normalizuota, t.y. karantinas ir žmonių judėjimo ir darbų ribojimai bus panaikinti, pajamos nebus prarastos ir 
Bendrovės pajamos išliks tvaraus lygio, kadangi Bendrovė yra pasirašiusi metinę kelių priežiūros sutartį.  

 
Šių ataskaitų tvirtinimo dieną Bendrovė įvertino, kad nepatyrė reikšmingo pajamų praradimo, susijusio su  

paskelbtu karantinu.  

 



2020 m. 
I pusmečio 
tarpinis
pranešimas
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Bendrovės valdyba atlieka ir atlygio komiteto funkcijas.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija yra įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija. 
Valstybei priklauso 100 % bendrovės akcijų. AB „Kelių priežiūra“ yra kolegialus valdymo organas, kurį sudaro: 
bendrovės valdyba ir vienasmenis valdymo organas – įmonės generalinis direktorius.

PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE BENDROVĘ
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Akcinė bendrovė

2020 m. birželio 30 d. bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 109 826 016 

(2019 m. gruodžio 31 d. – 15 156 498)  paprastosios vardinės akcijos, 

kurių kiekvienos nominalioji vertė buvo 1 (vienas)  euras.  Bendrovė 

neturėjo įsigijusi savų akcijų. 

AB „Kelių priežiūra“

Įmonės savininko 
kapitalas

Pavadinimas

Teisinė forma

Įmonės kodas

PVM mokėtojo kodas

Centrinės būstinės 
adresas

Savininko teises ir pareigas 
įgyvendinanti institucija

232112130

LT321121314

Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas

LR susisiekimo ministerija

APIE BENDROVĘ



Įmonė vienija per 2300 savo srities specialistų visoje Lietuvoje, kurie žiemą valo sniegą, barsto 
kelius, pavasarį-rudenį tvarko kelio ženklus, griovius, kelių sankasas, atnaujina susidėvėjusias 
kelių dangas, profiliuoja/greideriuoja žvyrkelius, šienauja pakeles, prižiūri pakelės statinius, 
želdinius ir kt. Siekiame veikti efektyviai, užtikrinti saugumą kelyje, kelių priežiūrą organizuoti 
nuosekliai visame Lietuvos kelių tinkle, savo veiklą vykdyti pagal aukščiausius skaidrumo, 
etikos ir socialinės atsakomybės standartus, diegti modernias technologijas.

„Kelių priežiūra“ tiesiogiai atskaitinga Lietuvos Respublikos susiekimo ministerijai.

APIE BENDROVĘ

Misija

Būdami stipria, didelę profesinę 

patirtį turinčia kelių priežiūros 

bendrove, suprasdami klientų ir 

visuomenės lūkesčius, veikdami 

rinkos sąlygomis, užtikriname 

tinkamą kelių priežiūrą ir nuosekliai 

vystome kitas su transporto 

infrastruktūros statyba bei priežiūra 

susijusias veiklas.

Įsipareigojimai

04

Profesionaliai veikdami visoje 
Lietuvoje patikimai atlikti kelių 
priežiūros ir statybos darbus.

Veikdami darniai prisidėti prie 
saugios kelionės.

Nuolatos tobulėdami ir diegdami 
inovacijas didinti įmonės vertę.

Bendraudami ir dalindamiesi 
patirtimi būti vieninga komanda.

Klientams

Visuomenei

Akcininkams

Darbuotojams
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Nepriklausoma narė

Nepriklausomas narys

Artūras Zdanavičius 
Pirmininkas (nepriklausomas narys)

Egidijus Vaišvilas 

Lijana Geštautaitė 

AUDITO KOMITETAS

Vygantas Sliesoraitis
Valdybos pirmininkas

* Nuo 2020 m. liepos 13 d. valdybos nario pareigas pradeda eiti Henryk Surovič, Susisiekimo ministerijos vyriausiasis patarėjas.  Į akcinės 
bendrovės „Kelių priežiūra“ valdybą jis paskirtas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. 3-406.

Henryk Surovič*
Valdybos narys, SUMIN vyr. 
patarėjas

Nepriklausomas  
valdybos narys

Audrius Vaitkus
Nepriklausomas  
valdybos narys

Egidijus Vaišvilas

Rolandas Rutėnas
Generalinis direktorius 

valdybos narė

Lijana Geštautaitė
Nepriklausoma

VALDYBA
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4 REGIONAI

AUDITO 
KOMITETAS

Komunikacijos 
skyrius

Saugos ir prevencijos 
skyrius 

Teisės skyrius

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA (100% AKCIJŲ)

21 kelių tarnyba

* Siekdama didinti įmonės efektyvumą, kurti vertę darbuotojams, visuomenei ir akcininkui, AB „Kelių priežiūra“ sustambino kelių tarnybas. 
Iki šiol Lietuvos valstybinius kelius prižiūrėjo 46 kelių tarnybos, o nuo birželio mėnesio jos sustambintos iki 21. Šis žingsnis padės užtikrinti 
kokybišką kelių priežiūrą ir sklandžius įmonės procesus.

VALDYMO STRUKTŪRA

VALDYBA

GENERALINIS 
DIREKTORIUS

Kelių priežiūros ir 
statybos 

departamentas

Komercijos 
departamentas

Technikos ir turto 
departamentas

Kokybės ir 
technologijų 

departamentas

Finansų 
departamentas

Personalo ir 
administravimo 
departamentas

VIDAUS AUDITO 
SKYRIUS



Kasmet sudaroma ir LR vyriausybės tvirtinama Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP) 
sąmata, kurioje numatoma suma skiriama kelių priežiūrai valstybiniuose keliuose. Su Lietuvos 
automobilių kelių direkcija (toliau tekste - LAKD) suderinamos darbų apimtys ir prioritetai, 
remiantis Kelių priežiūros vadovo reikalavimais atliekami nuolatiniai ir periodiniai kelių priežiūros 
darbai. Kelių priežiūros darbai skirstomi į nuolatinius ir periodinius, taip pat į žiemos ir vasaros 
sezonų. Juridiniams bei fiziniams asmenims bendrovė taip pat teikia kitas su kelių priežiūra 
susijusias paslaugas.

VEIKLA 07

Nuolatiniai kelių priežiūros 
darbai

� Kelių priežiūra žiemą (žvyrkelių 
profiliavimas, pakelių šienavimas, 
švarinimo darbai pakelėse ir kt.).

� Kelių priežiūra vasarą (apželdintų 
plotų, kelio zonų švarumo darbai, 
žvyrkelių profiliavimas).

� Kelių būklės stebėjimas ir apžiūros.

� Kelio pažaidų šalinimas pagal 
nuolatinės priežiūros normatyvus.

� �Asfalto ir betono dangų defektų ištaisymas.

� �Avarijų, vandalizmo ir stichinių nelaimių 
padarinių likvidavimas, skubių saugaus 
eismo priemonių įgyvendinimas.

� �Tiltų ir vandens pralaidų defektų ištaisymas.

� Kiti su kelių priežiūra susiję darbai.

� �Takų ir šaligatvių barstymas žiemą.

Periodiniai kelių priežiūros 
darbai



Bendrovė atlieka infrastruktūros ir susisiekimo objektų projektavimo, statybos ir remonto 
darbus savivaldybėms ir kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims.

Infrastruktūros objektų projektavimo, statybos ir remonto paslaugos

08VEIKLA

Rangos darbai 
savivaldybėms, 
juridiniams bei fiziniams 
asmenims

� Prižiūrimų kelių, tiltų, gatvių tiesimas ir 
remontas.

� Žemės darbų atlikimas.

� Pėsčiųjų ir dviračių takų tiesimas, skverų 
įrengimas, automobilių stovėjimo aikštelių 
statyba.

� Įvairių tipų dangų įrengimo darbų atlikimas.

� Juodų dangų remontas.

� Juodų dangų paviršiaus padengimo 
emulsija ir skaldele darbų atlikimas.

� Žvyro dangos atkūrimo ir profiliavimo darbų 
atlikimas.

� Vandens pralaidų ir kitų kelio statinių 
statybos darbų atlikimas.

� Signalinių stulpelių.

� Greičio slopinimo kalnelių.

� Pėsčiųjų perėjų.

� Kelio ženklų.

� Eismo saugumo salelių.

Eismo reguliavimo 
priemonių įrengimas

� Autobusų stotelių, automobilių 
stovėjimo, poilsio aikštelių.

� Automobilių kelių, gatvių, sankryžų, 
privažiavimo kelių, nuovažų.

� Eismo reguliavimo priemonių.

� Šaligatvių, pėsčiųjų ir dviračių takų.

Projektavimas
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Bendrovės akcininkas – LR Susisiekimo ministerija – suformulavo lūkesčius (2017  m. gruodžio 8 
d. LR Susisiekimo ministro įsakymas Nr. 3-607) dėl bendrovės veiklos. Akcininko lūkesčių laiške 
bendrovė įpareigojama veikti efektyviai, skaidriai, užtikrinti kokybiškas paslaugas, tapti 
modernia darbo ir vadybos metodus taikančia savo srities lydere.*

Kokybė ir saugumas 
kelyje

Skaidrumas

Efektyvumas

Orios darbo sąlygos

Veiklos diversifikavimas

Nauda savininkui

Inovacijos ir lyderystė

Juridinės formos keitimas

Savininko lūkesčiai veiklos kryptims ir principams

� Eismo saugumo didinimas.

� Pažangiausios korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės. 
� Finansinės atskaitomybės pagal tarptautinius apskaitos standartus taikymas.

� Lyderystė regione, pavyzdys kitoms šalims.

� Juridinės formos keitimas (iš VĮ į AB) nuo 2019 m. pradžios.

� Ne mažesni nei LAKD nustatyti kokybės reikalavimai. 

� Nuolatinis efektyvumo didinimas, užtikrinant kelių kokybinius reikalavimus. 

� Konstruktyvus vadovybės ir darbuotojų dialogas. 

� Paslaugų plėtra (kelių tiesimas, geležinkelių statyba, oro uostų infrastruktūros 
statyba, krantinių statyba, ryšių kanalų tiesimas).

� Nuosekliai visame Lietuvos kelių tinkle organizuojama kelių priežiūra. 

� Vidaus auditas ir bendrovės interesų apsauga nuo neefektyvaus turto 
naudojimo. 

� Darbuotojų įsitraukimo didinimas. 

� Kelių priežiūros kaštų mažinimas. 

� Sąžiningas ir rinkos sąlygas atitinkantis atlyginimas. 

� Ne mažesnė nei LR Vyriausybės nustatyta nuosavo kapitalo grąža. 

� Naujos technologijos ir modernūs darbo ir vadybos metodai. 

* 2020 m. liepos 15 d. bendrovei buvo pristatytas naujas lūkesčių laiškas dėl veiklos krypčių, keliamų tikslų ir veiklos principų. Raštas yra skirtas 
skatinti bendradarbiavimą tarp Bendrovės ir Susisiekimo ministerijos. 



Bendrovės veiklos rizikų valdymą reglamentuoja bendrovės patvirtinta „Rizikų indentifikavimo, 
vertinimo ir valdymo metodika“.

� Paskirti ir periodiškai apmokomi rizikų 
šeimininkai.

� Atliekama periodinė rizikų peržiūra ir vertinimas.

� Pildomas Rizikų registras.
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Vadovaujantis šia metodika:

Bendrovės tikslas - sukurti drausmingą ir konstruktyvią rizikos valdymo 
aplinką, kurioje visi darbuotojai žino savo funkcijas ir įsipareigojimus.

Vertinimo rezultatai pristatomi bendrovės vadovybei. Kritinėms (garantuotoms) rizikoms 
tvirtinami valdymo planai, atliekama jų įgyvendinimo stebėsena. Rizikos valdymo politika ir 
rizikos valdymo metodika yra reguliariai peržiūrimos, kad atitiktų rinkos sąlygų ir bendrovės 
veiklos pokyčius. 

RIZIKŲ VALDYMAS



Pelnas (nuostolių) ataskaita

Pajamos pagal sutartis su klientais

Pardavimo savikaina

Bendrasis pelnas 

Veiklos sąnaudos

Kitos veiklos pajamos

Kitos veiklos (sąnaudos)

Veiklos pelnas

Finansinės pajamos

Finansinės (sąnaudos) 

Pelnas prieš mokesčius 

Pelno mokestis

Grynasis pelnas (nuostolis)

39 599

(36 707)

2 892

(3 449)

62

(32)

(527)

12

(36)

(551)

(39)

(590)

38 622

(32 444)

6 178

(3 486)

38

(4)

2 726

22

(80)

2 668

(450)

2 218

2020 m.
6 mėn.

2019 m.
6 mėn.
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Ilgalaikio turto iš viso

Trumpalaikio turto iš viso

Turto iš viso

Nuosavo kapitalo iš viso

Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso

Per vienerius metus mokėtinų sumų ir įsipareigojimų iš viso

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų iš viso

85 990

43 027

129 017

111 299

4 306

13 412

129 017

86 571

43 631

130 202

113 517

4 296

12 389

130 202

Balansas 2020 m.
6 mėn.

2019 m.
12 mėn.

pertvarkyta

pertvarkyta
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EBITDA

7746

4380

2020 m.
6 mėn.

2019 m.
6 mėn.
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Pajamos tenkančios 
1 darbininkui per mėnesį

4022

3615
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4,57

1,40
13,04

2019
12 mėn.

0,10
0,23
0,39

6,55

 

-0,5%

2,79

0,32

1,72

3,21

1,74

 

-0,5%

 

6,28
0,14

0,46

 

6 mėn.

 

0,24

0,13

2020

1,22

2,0%

 

0,38

1,7%

0,10

6,80

 
3,52
2,89

0,30

4,14

 

6,91

0,45

1,24

2.35

8,67

Ilgalaikio turto apyvartumas, kartais

Trumpalaikio įsiskolinimo mokumas

Skolų santykis su EBITDA

Turto pelningumas (ROA)

MOKUMAS. Trumpalaikis mokumas

Nuosavybės pelningumas (ROE)

LIKVIDUMAS

Apyvartinio kapitalo mokumas

MOKUMAS. Ilgalaikis mokumas

Manevringumo koeficientas

PELNINGUMAS

Einamasis likvidumas
Kritinis likvidumas
Absoliutus likvidumas

Bendrasis mokumas
Visų įsiskolinimų mokumas

APYVARTUMAS
Turto apyvartumas, kartais

Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas, kartais

Apyvartinio kapitalo apyvartumas, kartais
Skolų tiekėjams apyvartumas, kartais

Atsargų apyvartumas, kartais

7000

3770

2020 m.
6 mėn.

2019 m.
6 mėn.
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Ir toliau kryptingai siekiant bendrovei keliamų tikslų 2020 metų laikotarpiu investicijos bus skirtos konkurencinio 
pranašumo vystymui bei technologinei plėtrai užtikrinti.

Analizuojant per 2020 metų pirmus 6 mėnesius įgyvendintas investicijas, daugiausiai dėmesio buvo skirta 
bendrovės turimo transporto ir technikos parko atnaujinimui. Naujoms transporto priemonėms, mašinoms ir 
įrangai įsigyti buvo išleista 5 306 tūkst. Eur, kas sudarė 96.1 proc. visų įvykdytų investicijų. 

Kiti įrenginiai, prietaisai ir 
įrankiai 

74 tūkst. Eur 

2878 tūkst. Eur 
Mašinos ir įranga

Įvykdytos investicijos 2020 m. 1-6 mėn.

2428 tūkst. Eur Transporto 
priemonės

124 tūkst. Eur 
Pastatai ir statiniai

17 tūkst. Eur 
Programinė įranga

ĮVYKDYTOS INVESTICIJOS 
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Personalas ir darbo užmokesčio fondas

2020 m. I pusmetį bendrovės darbuotojai buvo skatinami tobulinti savo kompetencijas 
išoriniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir vidiniuose bendrovės mokymuose. Šalyje 
paskelbta karantino situacija pakoregavo kai kuriuos mokymų planus, tad, atsižvelgiant į 
situaciją, greitai buvo persiorientuota kompetencijų ugdymą perkelti į elektroninę erdvę, todėl 
vietoj fizinių organizuota daug daugiau nuotolinių mokymų. Surengti 27 vidiniai mokymai, kurių 
metu 531 dalyviai tobulino darbo su bendrovėje įdiegtomis programomis įgūdžius. 
Centralizuotuose mokymuose su išoriniais lektoriais savo žinias kelių statybos ir bendrųjų 
projektų valdymo, komandos bendradarbiavimo, atsargaus, efektyvaus ir ekonominio 
vairavimo temomis gilino 94 dalyviai. Siekdami tobulinti profesines ir bendrąsias 
kompetencijas, 46 išoriniuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose viešųjų pirkimų, darbų 
saugos ir sveikatos, pardavimų, LEAN sistemos, Darbo kodekso naujovių, rinkodaros,  
tarpasmeninės komunikacijos, informacinių technologijų, darbo GPAIS aplinkoje ir kitomis 
temomis dalyvavo 81 bendrovės darbuotojas. 

2020 m. I pusmetį tęstas 2019 m. užmegztas bendradarbiavimas su aukštosiomis mokyklomis, 
rengiančiomis kelių priežiūros ir inžinerijos specialistus, dalyvauta Kauno technikos kolegijos 
studentų baigiamųjų darbų gynimo komisijoje. Inicijuotos studentų rėmimo programos.

Darbuotojų veiklos vertinimas

Ataskaitiniu laikotarpiu suorganizuoti 189 darbuotojų veiklos vertinimo pokalbiai bei 23 veiklos 
vertinimo pokalbių aptarimo sesijos, kurių metu su vadovais kalbėtasi apie grįžtamojo ryšio 
teikimą komandos nariams, veiklos vertinimo rezultatus bei kompetencijų ugdymo galimybes. 

ORGANIZACINĖ KULTŪRA IR DARBUOTOJAI

Optimizuota įmonės struktūra

Bendrovė išgrynino bendrą organizacinę ir kelių tarnybų struktūrą, suvienodino pareigybių 
pavadinimus, jų atsakomybes ir funkcijas.
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I – ojo pusmečio statistiniuose duomenyse pastebima besikeičiantis ir jaunėjantis darbuotojų 
amžiaus vidurkis - 49,5 m. Tiesa, pokytis nėra ryškus, lyginant su praeitais metais, 2019 m. 
amžiaus vidurkis siekė 49,6. Taip pat atitinkamai keičiasi ir bendrovėje dirbančių moterų ir vyrų 
santykis. Pernai bendrovėje dirbo 230 moterys ir 2150 vyrai.

Moterys

Vyrai

2138

220

2138

200

363

469915

411
<30 m.

51-60 m.

41-50 m.

>60 m.

31-40 m.

Darbuotojų skaičius pagal lytį Darbuotojų skaičius pagal amžių

ORGANIZACINĖ KULTŪRA IR DARBUOTOJAI

Įsitraukimo tyrimas 

2020 m. kovo-birželio mėn. rinkti duomenys bendrovės darbuotojų įsitraukimo tyrimui atlikti. 
Siekiant, kad tyrime dalyvautų kuo daugiau bendrovės darbuotojų, pateikti dvejopi 
klausimynai: turintieji kompiuterizuotas darbo vietas anketas pildė elektroniniu būdu, 
neturintieji kompiuterizuotų darbo vietų pildė popierines anketas. Tyrime dalyvavo 73 proc. 
bendrovės darbuotojų (1727 asmenys). Tyrimo rezultatai bus aptariami 2020 m. II pusmetį. 
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Per pastarąjį pusmetį darbuotojų skaičius 
bendrovėje mažėjo iki 2358. Darbuotojų 
mažėjimas - susijęs su Kelių tarnybų 
projekto stambinimu. Įgyvendinant Kelių 
tarnybų stambinimo uždavinius, 5 regionai 
buvo reorganizuoti į 4, bei 45 kelių tarnybos 
sujungtos į 21. Atsisakyta, administracines 
funkcijas vykdžiusių, perteklinių pareigybių.

Administracija

Darbininkai

1719

210

429
Inžineriniai

techniniai
darbuotojai

Pastebimas mažėjantis bendrovės 
darbuotojų kaitos rodiklis. Lyginant su 2019 
metų I pusmečio rodikliu, savanoriška 
darbuotojų kaita mažėjo ir sudarė tik 2,6 
proc., bendrasis kaitos rodiklis – 7,1 proc.

Darbuotojų kaitos rodiklis

7,1% 8%

2020 m.
II pusmetis

2019 m.
I pusmetis

%

4,8%
2,6%

5

4

3

2

1

0%

Darbuotojų skaičius pagal 
pareigybes

SAVANORIŠKOS KAITOS RODIKLIS

BENDRASIS KAITOS RODIKLIS

5

4

3

2

1

0

ORGANIZACINĖ KULTŪRA IR DARBUOTOJAI
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Bendros su darbo užmokesčiu susijusios faktinės išlaidos: 21.066.349,- EUR, kai tuo tarpu 
planuotos -  21.375.929,- EUR. Siekdama teisingo ir rinkos sąlygas atitinkančio atlygio, bendrovė 
suvienodino atlygio sistemą visiems darbuotojams. Lyginant 2020 metų I pusmečio vidutinį 
bendrovės darbuotojų atlygį su 2019 m. I pusmečio duomenimis, darbo užmokestis bendrovėje 
vidutiniškai augo daugiau nei 10 proc.

PAREIGYBIŲ GRUPĖ

Administracija:

Departamentų, regionų vadovai
Skyrių, grupių, kelių tarnybų vadovai

Generalinis direktorius

Vyresnieji specialistai

Kelių tarnybos:

Vairuotojai, mechanizatoriai, mašinistai
Kvalifikuoti darbininkai - operatoriai

Jaunesnieji specialistai

Pagalbiniai darbininkai
Kelio darbininkai

Specialistai

Darbų vadovai, meistrai, brigadininkai, mechanikai

* 2020 m. I ketv. Kelių tarnyboms buvo mokamas KAD (Kintamoji atlygio dalis) už 2019 m.
** 2020 m. II ketv. buvo mokama premija už 2019 m.

DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

Darbo užmokestis 
2020 m. 1 ketvirtis 

(EUR)

2216

1273

8310
5181

2880

1559

1699*
1406*
1199*
1033*
855*

Darbo užmokestis 
2019 m. 1 ketvirtis 

(EUR)

1052

5870
8895

2730
1921
1441
1239

1542
1139

749
810

Darbo užmokestis 
2020 m. 2 ketvirtis 

(EUR)

Darbo užmokestis 
2019 m. 2 ketvirtis 

(EUR)

1140

4953

1401

795

1373

1014

2346

1245

1678

6363

844 990
1156

1722

9602**

2915**
2336**
1666**
1457**

1369

5625**

726


