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AB „Kelių priežiūra“ – siekiame būti kilometru priekyje! Darbų kokybės užtikrinimas, 
veiklos diversifikavimas ir efektyvumo didinimas, skaidri, darni ir pažangi organizacija 
– kryptys, kuriomis Bendrovė žengia į priekį. Pirmąjį 2021 m. pusmetį didžiausi resursai 
buvo skiriami žiemos kelių priežiūrai, kas lėmė išaugusią savikainą, sumažėjusią 
EBITDA, nuosavo kapitalo grąžą.

Tęsiamas vienas iš sudėtingiausių projektų – veiklos standartizavimas. Projekto 
aprėptyje per pirmą šių metų pusmetį pradėti sandėlių tvarkymo darbai, sukurti ir 
testuoti technikos priežiūros standartai, pradėta modeliuoti vadovų darbo diena ir 
rutina, skirta darbams stebėti, matyti, kaip laikomasi standartų, nuokrypiams įvertinti 
ir problemų sprendimų paieškai. Atlikta visų kelio elementų valstybiniuose keliuose 
inventorizacija, būtina standartizuojant darbų planavimą.

Viena iš bendrovės strateginių krypčių – grąža valstybei, todėl bendrovės vadovybės 
siūlymu, 2021 m. balandžio mėnesį akcininkas patvirtino sprendimą valstybei išmokėti 
6 mln. eurų dividendų.

Ačiū komandai už žingsnius į priekį!

Pagarbiai

Rolandas Rutėnas
Generalinis direktorius
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Bendrovės misija – būti stipria, didelę profesinę patirtį turinčia kelių priežiūros bendrove, 
suprantančia klientų ir visuomenės lūkesčius bei veikiančia rinkos sąlygomis, 
užtikrinančia tinkamą kelių priežiūrą ir nuosekliai vystančia kitas, su transporto 
infrastruktūros statyba bei priežiūra susijusias veiklas. 
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1. Trumpai apie bendrovės
veiklą
AB „Kelių priežiūra“ yra valstybės valdoma įmonė, atsakinga už daugiau nei 21 tūkst. km 
kelių priežiūrą. Įmonė yra viena iš didžiausių šalies darbdavių, joje dirba apie 2300 įvairių 
sričių specialistų. Bendrovės tikslas – užtikrinti kokybišką ir efektyvią įmonės veiklą 
optimaliomis sąnaudomis ir tokiu būdu kurti vertę tiek eismo dalyviams, tiek valstybei 
kaip akcininkei.

Šių tikslų ji siekia taikydama inovatyvius technologinius sprendimus, ilgametę 
darbuotojų patirtį ir modernias verslo vadybos praktikas.

NUOLATINIAI
DARBAI

valstybinių kelių barstymas, valymas žiemą;
pažaidų šalinimas;
žvyrkelių profiliavimas ir kt;
žolės pjovimas šalikeliuose ir skiriamosiose juostose.

•
•
•
•

dangos defektų ištaisymas;
kelio elementų atstatymas;
stichinių nelaimių padarinių šalinimas ir kt.

•
•
•

PERIODINIAI KELIŲ
PRIEŽIŪROS DARBAI

kelio dangų remontas;
dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimas;
dangų įrengimas ir kt.

•
•
•

RANGOS DARBAI JURIDINIAMS
BEI FIZINIAMS ASMENIMS:

PROJEKTAVIMAS

eismo reguliavimo priemonių;
aikštelių, kelių, gatvių, nuovažų ir kt.

•
•

kelio ženklų, signalinių stulpelių, pėsčiųjų perėjų ir kt.•

EISMO REGULIAVIMO
PRIEMONIŲ ĮRENGIMAS

kelių, gatvių, aerodromų horizontalus ženklinimas ir kt.
sunkiasvorės technikos remontas;
asfalto produkcija;
karjerų produkcija;
technikos ir patalpų nuoma ir kt.

•
•
•
•
•

KITA BEDROVĖS
VEIKLA

Kiekvieną dieną dirbame taip,
kad būtume kilometru priekyje.

VEIKLA



dangos defektų ištaisymas;
kelio elementų atstatymas;
stichinių nelaimių padarinių šalinimas ir kt.

kelio dangų remontas;
dviračių ir pėsčiųjų takų tiesimas;
dangų įrengimas ir kt.
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2. Svarbūs ataskaitinio
laikotarpio įvykiai

Tęsiama veiklos efektyvumo 
programa (LEAN): atlikti sandėlių 
tvarkymo darbai, technikų ko- 
manda sukūrė ir ištestavo 
technikos priežiūros standartus, 
atlikta kelio elementų inven- 
torizacija, konkretiems darbams 
suplanuoti kelių ruožai („poli- 
gonai“), t.y. apibrėžtos darbo 
apimtys konkrečiuose kelių ruo- 
žuose: paskaičiuota, kiek laiko 
reikia darbui atlikti, kaip tie 
darbai turi būti atliekami.

Sausio 6 d. siekiant užtikrinti 
atitiktį asmens duomenų ap- 
saugą reglamentuojantiems tei- 
sės aktams generalinio direk- 
toriaus įsakymu Nr. V-6 Bendro- 
vėje paskirtas Duomenų apsau- 
gos pareigūnas.

Vasario mėnesį siekiant veiklos 
diversifikavimo užtikrinimo ir pa- 
slaugų krepšelio plėtros Bendro- 
vės paslaugų spektras papil- 
dytas nauja veikla: horizontalus 
kelių, gatvių ir aerodromų žen- 
klinimas. Tam įkurtas Kelių 
ženklinimo skyrius.

Balandžio 16 d. įsigaliojo nauja 
Bendrovės įstatų redakcija.

Nuo liepos 1 d. 50 % visos AB 
„Kelių priežiūra“ perkamos elek- 
tros energijos sudarys iš atsi- 
naujinančių energijos šaltinių 
pagaminta elektros energija. Ji 
bus tiekiam šiaurės ir vakarų 
regionuose įsikūrusioms Kelių 
tarnyboms. Pirkimas buvo vyk- 
domas per Centrinę perkančiąją 
organizaciją, o sutartis pasira- 
šyta vieneriems metams. Elektrą 
tieks AB „INTER RAO Lietuva“.

Sausio 5 d. Lietuvos Respublikos 
susisiekimo ministro įsakymu Nr. 
3-2 iš valdybos nario pareigų 
atšauktas valdybos narys Hen- 
rykas Surovičius. Nuo vasario 
24.d. valdybos narės pareigas 
pradėjo eiti Agnė Amelija 
Mikalonė, Susisiekimo mini-  
sterijos vyresnioji patarėja. Į 
Bendrovės valdybą ji paskirta 
Lietuvos Respublikos susisiekimo 
ministro 2021 m. vasario 24 d. 
įsakymu Nr. 3-108.

Sausio mėn. išrinkta Darbo tary- 
ba. Iš viso Darbo tarybos rinki- 
muose dalyvavo 1 767 Bendrovės 
darbuotojai, t. y., 82 proc. rinkimų 
teisę turinčių darbuotojų. Iš 
kandidatavusių darbuotojų, kurių 
šiais metais buvo 21, išrinkta 11 
Darbo tarybos narių.

Kovo 5 d. naujos sudėties val- 
dyba patvirtino Bendrovės 
2021-2024 m. strateginį veiklos 
planą.

Birželio 30 d. atidaryta moder- 
nizuota asfalto gamykla Kuršė- 
nuose. Pagrindinis atnaujinimo 
tikslas – operatyviai aprūpinti 
bendrovės Kelių tarnybas rei- 
kiamu kiekiu įvairių rūšių asfalto. 
Sumontuota įranga gamins net 8 
kartus daugiau asfalto nei ank- 
stesnioji.



3. Finansiniai rezultatai
3.1. Grynasis nuostolis ir pelnas

Lyginant 2021 m. pirmą pusmetį su ankstesnių metų tuo pačių laikotarpiu, Bendrovės 
pardavimo pajamos augo 15 %. Tačiau tiek pelnas prieš mokesčius, tiek ir grynasis 
pelnas šiemet buvo mažesni. Tam daugiausiai įtakos turėjo savikainos 28 % augimas 
lyginant su ankstesniu laikotarpiu. Didžiausią poveikį savikainos augimui turėjo žiemos 
sezono metu sunaudotų medžiagų ir degalų kiekis.

Vertinant druskos ekvivalentą, per 2021 m. sausio-balandžio mėn. buvo sunaudota 4,6 
karto daugiau druskos nei per tą patį laikotarpį 2020 m. Bendrovei tai kainavo 
papildomai 4,8 mln. Eur. Degalų sąnaudos taip pat ženkliai prisidėjo prie savikainos 
augimo – lyginant su ankstesniu žiemos laikotarpiu pagrindinės automobilių ir technikos 
grupių išdirbis augo 35 ir 46 %. Išaugęs nuvažiuotų kilometrų ir dirbtų motovalandų 
skaičius degalų sąnaudas padidino 1,1 mln. Eur.

3.2. Strateginis rodiklis. EBIDTA

EBITDA sumažėjimui 2021 m. pirmą pusmetį lyginant su ankstesnių metų tuo pačiu 
periodu daugiausiai įtakos turėjo sumažėjęs pelnas prieš mokesčius, kuriam įtakos turėjo 
išaugusios Bendrovės sąnaudos.
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3.3. Strateginis rodiklis. ROE
Nuosavo kapitalo grąžos rodiklis sumažėjo dėl smukusio grynojo pelno. Nuosavo kapitalo 
pokyčiai rodikliui neturėjo reikšmingos įtakos.

3.4. Pagrindiniai veiklos rodikliai

Per 2021 m. pirmą pusmetį kelių priežiūros pajamos iš VĮ Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos (LAKD) buvo didesnės nei 2020 m. pirmą pusmetį. Pajamų padidėjimą lėmė 
pajamų pokytis nuolatinėje ir periodinėje kelių priežiūroje. Periodinės kelių priežiūros 
pajamos augo, nes Bendrovė vykdė daugiau periodinės kelių priežiūros darbų nei 2020 m. 
tuo pat metu (2,9 mln. Eur).

2021 01-06

2020 01-06

2,0%

-1,0%

-0,5%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

-0,0%
-0,8%

Nuosavo kapitalo grąža (ROE)
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Pardavimo pajamos tūkst. Eur

Bendrasis pelningumas, proc.

Grynasis pelningumas, proc.

Einamasis likvidumas

Turto apyvartumas (pastarųjų 12 mėn. pajamos)

38 622 44 405 5 783 15 %

16 % 7 % -9 % -58 %

6 % -2 % -8 % -133 %

3,5 2,4 -1,1 -32 %

0,6  0,8 0,2 23 %

0  0 0 0 %

84 % 93 % 9% 11 %

9 % 9 % 0% -1 %

Apyvartinis kapitalas, tūkst. Eur

Finansinės skolos kredito įstaigoms, tūkst. Eur

Savikainos dalis pardavimo pajamose, proc.

Administracinių sąnaudų dalis pardavimo pajamose, proc.

31 242 20 307 -10 935 -35 %

Rodiklis 2020
01-06

2021
01-06 Pokytis Pokytis,

proc

3.5. Pagrindiniai finansiniai rodikliai

Nors pardavimo pajamos per pirmą šių metų pusmetį augo 15 %. lyginant su ankstesnių 
metų tuo pačiu laikotarpiu, tačiau dėl augusios savikainos ir administracinių sąnaudų, 
Bendrovė turėjo prastesnį rezultatą. Vertinant sąnaudų augimą su pardavimo pajamomis, 
administracinių sąnaudų dalis nesikeitė, tačiau savikainos dalis pardavimo pajamose 
išaugo, kas parodo, kad savikaina augo sparčiau nei pajamos, todėl pardavimo savikainos 
augimas gali būti laikomas pagrindine priežastimi, nulėmusia prastesnį Bendrovės 
rezultatą.

12 mėn. (2020.07-2021.06) rezultatas
(palyginimui skliaustuose pateikiamas 2019.07-2020.06 rezultatas)

EBITDA

12 438 tūkst. Eur (13 642 tūkst. Eur)

Grynasis pelnas (nuostoliai)

1 672 tūkst. Eur (3 161 tūkst. Eur) 

ROE

1,5 % (2,8 %)  
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Strateginis
rodiklis

Strateginis
rodiklis

Strateginis
rodiklis

Kelių statybos veiklos pajamos, 
tūkst. Eur 4876 5192 29 500 6 %

Rodiklis
Rodiklio
svarba

2020
01-06

2021
01-06

Siektina metinė
2021 m. reikšmė

SVP
Pokytis,

proc

Vidutinės pajamos vienam kelių 
tarnybos darbuotojui, Eur/mėn. 2 964 3 524 3 900 

LAKD kelių priežiūros pajamos, 
tūkst. Eur

Ne LAKD kelių priežiūros pajamos, 
tūkst. Eur

31 500 37 088 * 5588

1 769 1 710 5 000

19 %

-3 %

Strateginis 
rodiklis

Piniginės išskaitos, Eur* 56,0 19,1 50,0

Strateginis
rodiklis

Patrulinio defektavimo kokybė,
proc.

* 90,5 90,0

Strateginis
rodiklis

Strateginis
rodiklis

Strateginis
rodiklis

Nevėluojantys defektai, proc *

*

*98,7 98,0

Patvirtinti korupcijos atvejai 3

5 425 667 

98 363 146 273 *

7 794 132 *

0 0

Registruotų su darbuotojų sauga 
susijusių incidentų, kurių metu buvo 

patirtas arba potencialiai galėjo
būti patirtas sveikatos sutrikdymas

skaičius

* *47 50

-66 %

-100 %

44 %

316 

Pokytis

560

-59 

-36,9

-3

2 368 465

47 910 49 %Dirbtos motovalandos, užsiimant 
kelių priežiūros veikla

Nuvažiuoti km, užsiimant kelių  
priežiūros veikla

18 %

*

*

*

Pajamų padidėjimas iš nuolatinės kelių priežiūros žiemą susidarė dėl to, kad 2020 m. dėl 
lengvesnių nei įprastai sąlygų buvo pritaikytas žiemos sudėtingumo indeksas, o 2021_m. 
toks indeksas nebuvo taikytas ir pajamos atstatytos į įprastą lygį.

Kelių priežiūros pajamos kitiems ūkio subjektams per pirmą šių metų pusmetį sumažėjo 
3 %. Taip pat pastebėtas pajamų iš savivaldybių dalies sumažėjimas šioje pajamų 
grupėje.

Rangovinės veiklos pajamos lyginant su ankstesnių metų tuo pačiu laikotarpiu augo 6 %.

* Rodiklis nebuvo fiksuotas, todėl nepateikiamas.



3.6. Investicijos
Bendrovė laikosi užsibrėžto tikslo atnaujinti turimą technikos parką, todėl tiek 2020 m., 
tiek ir 2021 m. pirmą pusmetį daugiausia investuota į mašinas ir įrangą bei transporto 
priemones (2020 m. pirmą pusmetį – 96 % visų investicijų, 2021 m. pirmą pusmetį – 
53..% visų investicijų).

Per 2021 m. pirmą pusmetį inovacijoms skirtos lėšos siekė 415 tūkst. Eur.

Nematerialus turtas

Programinė įranga

Materialus turtas

Pastatai ir statiniai

Mašinos ir įranga

17 8 -9 -53 %

17 8 -9 -53 %

5 507 6 556 1 049 19 %

124 111 -13 10 %

2 878 3 173 295 10 %

74  499 425 574 %

5 524 6 564 1 040 19 %

Transporto priemonės

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

3  2 469 2 466 82200 %Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai

Iš viso turto

96 % 53 %
Mašinų, įrangos ir transporto priemonių

dalis visose investicijose

2 428 304 -2 124 -87 %

Investicijos, tūkst. Eur 2020 01-06 2021 01-06 Pokytis Pokytis,
proc.
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LIETUVOS RESPUBLKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA (100% AKCIJŲ)

VALDYBA

GENERALINIS
DIREKTORIUS

Vidaus audito
skyrius

Audito 
komitetas

Kelių priežiūros
ir statybos

departamentas

Kelių priežiūros
valdymo centras

Kelių 
infrastruktūros 

paslaugų vystymo 
departamentas

Technikos
ir turto

departamentas

Kokybės ir 
technologijų

departamentas

4 REGIONAI

Finansų
departamentas

Personalo ir 
administravimo
departamentas

Personalo
administravimo

skyrius

Organizacijos
vystymo grupė

Biuro 
administravimo

skyrius

Pardavimų
skyrius

Pirkimų skyrius

Saugos ir 
prevencijos

skyrius

Teisės skyrius

Asfalto gamybos
bazė

Kelių ženklinimo
skyrius

Projektų rengimo
skyrius

Buhalterinės
apskaitos skyrius

Finansų veiklos
analitika

Nekilnojamo
turto skyrius

Karjerų ir 
asfaltbetono

bazių veiklos grupė

Remonto bazė

Kokybės ir 
procesų skyrius

Technologijų
vystymo skyrius

Informacinių
technologijų 

skyrius

Bendrovės akcininko teises įgyvendina Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. 
Bendrovę valdo Bendrovės valdyba ir generalinis direktorius. Valdybai priskirtos ir Atlygio 
komiteto funkcijos. Bendrovės veiklos priežiūros funkcijas atlieka Vidaus audito skyrius, 
Audito komitetas bei nepriklausomas išorinis auditorius.

Bendrovės akcininko teises įgyvendinanti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija 
kas kelerius metus pateikia lūkesčių raštą, kuriame apibrėžia, kaip mato Bendrovės 

veiklą, iškelia tikslų bei prioritetų. Remdamasi lūkesčių raštu, Bendrovė rengia strateginį 
veiklos planą, kurį kasmet atnaujina. Su akcininko lūkesčiu raštu „Dėl valstybės siekiamų
tikslų ir keliamų lūkesčių Akcinei bendrovei „Kelių priežiūra“ galima susipažinti Bendrovės 
svetainėje.

4. Bendrovės valdymo struktūra
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https://keliuprieziura.lt/data/public/uploads/2021/08/lukesciu-laiskas_2020-2023_20200717.pdf


Svarbiausia Bendrovės valdybos veikla per ataskaitinį laikotarpį:

Kiekvieną mėnesį valdyboje yra išklausoma ir aptariama Audito komiteto pateikta 
informacija kartu su informacija apie atliktus vidaus auditus, audito rekomendacijų 
vykdymo statusą, vertinamos Bendrovės mėnesio veiklos ir finansinės ataskaitos, 
vykdoma strateginių tikslų įgyvendinimo stebėsena, aptariamas strateginių veiklos ir 
rangos projektų statusas.

Audito komitetas:

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Per 
ataskaitinį laikotarpį buvo priimti 5 įsakymai prilyginami akcinės bendrovės „Kelių 
priežiūra“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimui.

2021 m. pirmą pusmetį vienintelio AB „Kelių priežiūra“ akcininko priimti sprendimai:

Audito komiteto veikla per ataskaitinį laikotarpį:

Patvirtinta atnaujinta Nekilnojamojo turto valdymo politika
Patvirtintas Bendrovės 2021–2024 m. strateginis veiklos planas
Patvirtinta atnaujinta Apskaitos politika
Patvirtintos Paramos valdymo taisyklės
Patvirtintos išankstinės technikos investicijos 2022 m. ir kt.

•
•
•
•
•

Bendrovės inventorizacijos tvarkos peržiūra;
Bendrovėje vykdomo medžiagų apskaitos proceso peržiūra
Bendrovės finansinių ataskaitų auditavimo proceso stebėsena
Bendrovės vidaus kontrolės sistemos aptarimas
IT duomenų atsarginių kopijų ir atstatymo bei veiklos tęstinumo užtikrinimo proceso 
komunikacijos, dokumentacijos, atsakomybių ir sprendimų priėmimo aptarimas;
Antikorupcijos politikos Bendrovėje aptarimas ir kt.

•
•
•
•
•

•

Iš AB „Kelių priežiūra“ valdybos atšauktas valdybos narys Henrykas Surovičius;
Į AB „Kelių priežiūra“ valdybą iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos išrinkta 
Agnė Amelija Mikalonė
Pakeisti AB „Kelių priežiūra“ įstatai ir išdėstyti nauja redakcija;
Patvirtintas AB „Kelių priežiūra“ 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys, paskirstytas AB 
„Kelių priežiūra“ paskirstytinas 2020 m. pelnas (nuostoliai);
Pavesta AB „Kelių priežiūra“ valdybai patvirtinti audito įmonę, 2022-2024 m. 
finansinių ataskaitų rinkinio ir Bendrovės metinio pranešimo auditui atlikti.

•
•

•
•

•

Komiteto narys

Artūras Zdanavičius
Komiteto pirmininkas, nepriklausomas narys

Narys dalyvavo posėdžiuose

6 / 6

Egidijus Vaišvilas
Nepriklausomas komiteto narys 6 / 6

Ričardas Vandzinskas
Nepriklausomas komiteto narys 6 / 6
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2021 m. per ataskaitinį laikotarpį įvyko 6 valdybos posėdžiai. Taip pat atskirais 
klausimais valdyba priėmė 10 nuotolinių sprendimų dėl konkrečių pirkimų procedūrų 
pradėjimo, leidimo vadovui sudaryti sandorius ir kt.

Bendrovės valdyba (kadencijos laikotarpis 2017 10 26 – 2021 10 26):

Valdybos narys

Vygantas Sliesoraitis
Nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininkas

Narys dalyvavo posėdžiuose

6 / 6

Egidijus Vaišvilas
Nepriklausomas valdybos narys 6 / 6

Prof. Audrius Vaitkus
Nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininkas 6 / 6

Agnė Amelija Mikalonė
Valdybos narė. Paskirta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro
2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3-108.

6 / 6

Išsamų Bendrovės veiklos modelio aprašymą galite rasti 2020 m. metiniame pranešime.

2021 m. pirmo pusmečio tarpinė apžvalga / Bendrovės valdymo struktūra
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druskos tiekimo sutrikimai;
darbuotojų kompetencijos kėlimas ir specifinę kompetenciją turinčių darbuotojų 
pritraukimas;
darbų saugos reikalavimų įgyvendinimas;
pandemijos įtakos, COVID-19 susirgimų.

•
•

•
•

Nei viena iš minėtų rizikų per ataskaitinį laikotarpį neturėjo ženklios įtakos AB „Kelių 
veiklos“ vykdymui. Rizikos sėkmingai valdomos, reguliariai atnaujinami veiksmų planai, 
stebimos ir esant poreikiui papildomos valdymo priemonės.

2020 m. Bendrovės išsikeltos rizikos:

2021 m. pirmo pusmečio tarpinė apžvalga / Rizikų valdymas

5. Rizikų valdymas
Kaip ir bet kuri kita organizacija, Bendrovė yra veikiama vidinių bei išorinių (politinių, 
ekonominių, socialinių, technologinių, teisinių ir aplinkosauginių) veiksnių. Norėdama 
pasiekti savo tikslus ir įgyvendinti strategiją, Bendrovė vertina tiek vidines, tiek išorines 
rizikas ir, atsižvelgdama į rizikos reikšmingumą, imasi priemonių joms valdyti. Pagrindinis 
rizikų valdymo tikslas – užtikrinti savalaikį potencialių rizikų identifikavimą, tinkamą jų 
įvertinimą ir valdymą bei greitą reagavimą, keičiantis bendrovės kontekstui ar aplinkai, 
kurioje ji veikia.

Rizikų identifikavimo, vertinimo ir valdymo procese dalyvauja visų struktūrinių lygių 
darbuotojai. Su rizikos valdymą reglamentuojančiais dokumentais supažindinami 
Bendrovės darbuotojai, rizikos valdymo politika skelbiama viešai Bendrovės interneto 
svetainėje. Išsamų rizikos veiksnių valdymo procesą galite rasti 2020 m. metiniame 
pranešime.

Kiekvienais metais Bendrovėje atliekamas rizikos vertinimas, kurio metu nustatomos 
pagrindinės rizikos ir jų valdymo priemonės ateinantiems metams.
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Kaitos rodiklio palyginimas 2020 I pusm./2021 I pusm.
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6. Darbuotojai ir kultūra
Esminiai Personalo politikos tikslai – įsitraukę ir motyvuoti darbuotojai, įgalinti vadovai, 
skaidri darbo apmokėjimo sistema, aiškios karjeros galimybės, dėmesys kompetencijų 
stiprinimui bei kultūrinei veiklai.

Kasmet vis stipriau siekiama įtvirtinti dalyvavimo kultūrą, įtraukiant į veiklą kiekvieną 
darbuotoją bei ieškant suderinamumo tarp skirtingų darbuotojų kartų ir požiūrių. 
Stiprinamas pozityvus mikroklimatas, nuoseklus komandinis
darbas, efektyvi ir standartais grįsta darbo aplinka, aukšta veiklos kokybė bei skaidri ir 
socialiai atsakinga aplinka.

Bendrovė ataskaitiniu laikotarpiu stebėjo mažėjantį bendrą darbuotojų kaitos rodiklį, 
palyginti su 2020 m. 2021 m. savanoriška darbuotojų kaita padidėjo 0,13 %, tačiau 
bendrasis kaitos rodiklis sumažėjo 1,14 %. Didžiausią darbuotojų dalį sudaro asmenys 
nuo 51 iki 60 metų. Amžiaus vidurkis 48,9 m. Bendrovė vertina darbuotojų lojalumą ir 
ilgametę darbo patirtį, leidžiančią kokybiškai atlikti darbus, kuriems reikia specifinių 
žinių ir kvalifikacijos.
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6.3. Atlygis

6.4. Kompetencijų ugdymas

Lyginant su VSDFV skelbiamais duomenimis ir atsižvelgiant į Bendrovės darbų 
sezoniškumą, Bendrovė moka konkurencingą atlygį, atitinkantį kitų inžinerinių bendrovių, 
turinčių 1000–5000 darbuotojų, vidurkį. Tačiau, analizuojant ir lyginant AB „Kelių 
priežiūra“ pirmo pusmečio atlygio vidurkių duomenis su inžinerinių bendrovių, kurių
teikiamos paslaugos skiriasi Bendrovės ir kurių veikla labiau orientuota į statybą, 
inžinerinių projektų valdymą bei projektavimą, pastebima, kad konkurentų mokami 
atlygiai didesni.

2021 m. pirmąjį pusmetį Bendrovės darbuotojai tobulino savo kompetencijas išoriniuose 
kvalifikacijos tobulinimo renginiuose bei vidiniuose su išoriniais arba vidiniais lektoriais 
organizuojamuose mokymuose, kuriuose iš viso dalyvavo 1211 dalyvių (137 mokymai).

2021 m. pirmo pusmečio tarpinė apžvalga / Darbuotojai ir kultūra
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6.2. Veiklos tęstinumo užtikrinimas
Siekiant, kad Bendrovėje nepritrūktų reikiamas kompetencijas turinčių profesionalų, 
kurie, poreikiui esant, galėtų užimti kertines Bendrovės pozicijas, o darbuotojai turėtų 
galimybių tobulėti ir kurti vidinę karjerą, jau antri metai iš eilės vykdoma darbuotojų 
pamainumo programa. Šios programos tikslas – į pamainumo reikalaujančias 
pareigybes ugdyti aukštą ugdymo potencialą turinčius darbuotojus.

Pirmosios 9 mentorystės poros, sudarytos iš skirtingų administracijos padalinių 
mentorių ir ugdytinių, ugdymo programų įgyvendinimą pradėjo 2020 m. lapkritį. 2021 m. 
kelių tarnybose palaipsniui identifikuota 21 pamainumo reikalaujanti pozicija. Per 
ataskaitinį laikotarpį ugdymo procesą pradėjo 16 mentorystės porų (76 % iš bendrai
pamainumo reikalaujančių pozicijų).

Mokymų tipas Dalyvių skaičius Mokymų temos

750
Dalyviai tobulino darbo su Bendrovėje įdiegtomis programomis 
įgūdžiusVidiniai mokymai

156
Viešųjų pirkimų, rizikų ir procesinio valdymo, kelių statybos 
techninio normavimo, saugaus ir ekonominio vairavimo

Vidinių teorinių bei 
praktinių mokymų su 
išoriniais lektoriais

305

Viešųjų pirkimų, darbo ir bendrosios teisės, rangos sutarčių 
sudarymo ir vykdymo, statybos vykdymo dokumentacijos, 
buhalterinės apskaitos, korupcijos prevencijos, projektų 
valdymo, personalo valdymo, verslo plėtros, kelių statybos 
techninio normavimo, ekonominio ir saugaus vairavimo, 
naudojimosi kelių statybos technika ir kt.

Išoriniai mokymai

Pareigybių grupė

Darbo
užmokestis
2020 m. 1

ketvirtis (EUR)*

Darbo
užmokestis
2020 m. 2

ketvirtis (EUR)*

Darbo
užmokestis
2021 m. 1

ketvirtis (EUR)

Darbo
užmokestis
2021 m. 2

ketvirtis (EUR)

Administracija:

Kelių tarnybos:

Generalinis direktorius 8310 9602* 8325 14777*

Departamentų, regionų vadovai 5181 5625* 6262 7491*

Skyrių, grupių, kelių tarnybų vadovai 2880 2915* 3385 3666*

Veresnieji specialistai 2216 2336* 2596 2582*

Specialistai 1559 1666* 1640 1833*

Jaunesnieji specialistai 1273 1457* 1044 1516*

Darbų vadovai, meistrai,
brigadininkai, mechanikai 1699 1722 1820 1769

Vairuotojai, mechanizatoriai,
mašinistai 1406 1369 1526 1423

* su premija už 2019 m. * su premija už 2020 m.

Kvalifikuoti darbininkai - operatoriai 1199 1156 1304 1170

Kelio darbininkai 1033 990 1073 960

Pagalbiniai darbininkai 855 726 974 799

* su premija už 2019 m. * su premija už 2020 m.

Siekiant suvienodinti vadovų komandos požiūrį į vadovavimą bei norint sustiprinti jau 
turimus vadybinius įgūdžius, nuo 2020 m. spalio iki 2021 m. balandžio mėnesio 
Bendrovėje įgyvendinta pirmoji „Vadovų akademija“. Akademijoje savo žinias tobulino 21 
vidurinės grandies vadovas.

Gegužės mėnesį pradėta antroji kitos grandies – vyriausiųjų inžinierių – „Vadovų 
akademija“, trukusi keletą mėnesių ir pritraukusi dalyvauti net 47 gamybos padalinio 
vadovus. Akademijų metu gilintasi į vadovo rolę ir jos atsakomybes, situacinio 
vadovavimo, motyvavimo ir grįžtamojo ryšio kultūros formavimo, savo ir padalinio veiklos 
bei laiko valdymo, delegavimo, tikslų kėlimo, problemų sprendimo temas.

2020 m. gruodį Bendrovėje pradėtas projektas „Įmonės darbuotojų dalykinių 
kompetencijų ugdymas ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, finansuojamas 
Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų 
programos 9 prioriteto įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir 
kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“, kurio tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų 
kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimą darbo vietoje. Projektui įgyvendinti 2021 m. 



14/17

steigiamas vidinis mokymų centras, kuriame bus vykdomi skirtingų krypčių neformalaus 
ugdymo mokymai darbo vietoje. Centre planuojama paruošti 50 vidinių lektorių, kurių 
pagalba bus įgyvendinti 6 pagrindinių techninių sričių mokymai, įskaitant tiek teorinius, 
tiek ir praktinius aspektus.

Bendrovė bendradarbiauja su akademine bendruomene dėl jaunų specialistų potencialo 
pritraukimo. Siekiant populiarinti kelių inžinerijos programą bei viešinti Bendrovę ir jos 
siūlomas galimybes, pirmąjį pusmetį įsitraukta į studijų procesą ir dalyvauta baigiamųjų 
darbų gynimuose, susitikimuose su moksleiviais bei akademine bendruomene:

Įgyvendinama tęstinė programa „Praktikos kelionė“, kuri veržliems studentams 
suteikia progą susipažinti su skirtingais Bendrovės funkciniais padaliniais ir taip 
padeda atrasti sau tinkamiausią profesinę kryptį.
Tęsiama studentų rėmimo programa: skiriamos stipendijos ir finansuojamos studijos 
gabiausiam jaunimui, ketinančiam savo ateitį sieti su kelių industrija.
Per ataskaitinį laikotarpį stipendijos mokėtos 5 studentams, o 4 studentams 
finansuotos studijos.

•

•

•

6.5. Bendradarbiavimas su akademine bendruomene
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Bendrovė netoleruoja jokių korupcijos atvejų bei pasisako už aukštus etikos, sąžiningumo 
ir skaidrumo veikloje standartus tiek santykiuose su darbuotojais, tiek ir su klientais, 
partneriais, tiekėjais ar valstybinėmis institucijomis.

Bendrovėje veikia Pasitikėjimo linija. Apie galimus korupcijos atvejus ar pastebėjus bet 
kokį neetišką elgesį, Bendrovė skatina pranešti el. paštu skaidrumas@keliuprieziura.lt 
arba nemokamu telefonu +370 377 88 000. Šiais kontaktais gali naudotis tiek 
darbuotojai, tiek visos suinteresuotosios šalys, telefono numeris ir el. pašto adresas 
skelbiami Bendrovės interneto svetainėje. Bendrovė užtikrina pranešėjų konfidencialumą.

Per ataskaitinį laikotarpį Pasitikėjimo linija buvo gauta 11 pranešimų, iš jų 3 pasitvirtinę. 
9 gauti pranešimai – galimai neetiškas darbuotojų elgesys, galimas piktnaudžiavimas 
darbo pareigomis, 1 dėl galimų viešųjų pirkimų procedūrų pažeidimų ir 1 dėl galimai 
neteisingai vykdomų veiksmų. Atlikti 5 vidiniai tyrimai, po kurių 1 darbuotojas buvo 
įspėtas, dėl kitų atvejų pateiktos rekomendacijos.

Balandžio pabaigoje buvo suorganizuoti antikorupcinius mokymai „Korupcijos samprata 
ir pasireiškimas Lietuvoje. Korupciniai nusikaltimai ir atsakomybė“, kuriuos vedė STT 
Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Rita Šikšnienė. Mokymuose 
dalyvavo 776 įmonės darbuotojai. Paskaitoje buvo aptariama korupcijos sąvoka, įvairūs 
korupciniai nusikaltimai (susiję su piktnaudžiavimais, kyšininkavimu, prekyba poveikiu ir 
pan.) galimi įmonėse, baudžiamoji atsakomybė, kylanti dėl korupcinių nusikaltimų, 
dovanos ir kyšio samprata, sociologinių tyrimų duomenys, aktualios korupcijos 
prevencijos priemonės.

Taip pat, nuo metų pradžios vykdomas antikorupcinis darbuotojų, neturinčių 
kompiuterizuotos darbo vietos, korupcijos supratimo apklausa. Per ataskaitinį laikotarpį 
apklausą jau yra užpildę 1190 respondentų.

7.2. Antikorupcija

AB „Kelių priežiūra“ siekia mažinti tiesioginį ir netiesioginį bendrovės poveikį aplinkai. 
Tam, kad būtų užtikrintas nuolatinis ir efektyvus aplinkos apsaugos procesas Bendrovė 
AB „Kelių priežiūra“ siekia mažinti tiesioginį ir netiesioginį bendrovės poveikį aplinkai. 
Tam, kad būtų užtikrintas nuolatinis ir efektyvus aplinkos apsaugos procesas Bendrovė 
vadovaujasi įdiegta vadybos sistema pagal tarptautinių standartų reikalavimus ISO 
14001:2015 (aplinkos apsaugos vadybos).

7.3. Aplinkosauga

Bendrovė išsikėlė tikslą mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių per potencialiai 
pavojingų incidentų mažinimą, darbuotojų sąmoningumo didinimą, mokymą atpažinti 
rizikas jų pačių sveikatai ir saugai. Šiam tikslui įgyvendinti Bendrovėje vykdomas 
strateginis projektas (patvirtintas 2021 m. pradžioje) „Nelaimingų atsitikimų darbe 
mažinimas per darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) kultūros gerinimo sistemą“.

Didelis dėmesys skiriamas darbuotojų saugumo kelyje užtikrinimui. Bendrovėje 
atnaujintos darbo vietų kelyje eismo organizavimo schemos, apimančios ir sunkiosios 
technikos ženklinimo klausimus pagal teisės aktų reikalavimus. Vykdomi darbo vietų 
kelyje eismo organizavimo schemų bandymai, stebėjimas, efektyvumo pamatavimas. 
Testuojamos papildomos prevencinės priemonės tiek bendrovės darbuotojų saugumo 
užtikrinimui dirbant kelyje, tiek visų eismo dalyvių.

Darbuotojų įtraukimas į darbo rūbų ir asmeninių apsaugos priemonių testavimą. 2021 
m. suburta darbuotojų komanda, kuri testuoja skirtingų techninių specifikacijų darbo

•

•

•

darbuotojų sveikata ir sauga yra vienas iš svarbiausių tikslų;
skatinamas darbuotojų įsitraukimas ir kuriama efektyviam darbui palanki darbo 
atmosfera;
siekiama sumažinti bendrovės poveikį aplinkai.

•
•

•

Bendrovėje kuriama kultūra, kurioje:

Bendrovės vykdoma veikla susijusi su potencialiai pavojingais darbais. Tiek kelių 
priežiūros veikloje, tiek kelių tiesimo ypatingai didelis dėmesys skiriamas darbuotojų 
saugai ir sveikatai. Bendrovė nuolat siekia aukštesnių darbų saugos standartų ir 
prevencinių priemonių diegimo, siekiant mažinti nelaimingų atsitikimų skaičių bei didinti 
darbuotojų sąmoningumą.

Per ataskaitinį laikotarpį įmonėje užfiksuoti 8 nelaimingi atsitikimai, vienas iš jų sunkus.

Siekiant valdyti šią riziką Bendrovė 2021 m. per ataskaitinį laikotarpį pradėjo keletą 
iniciatyvų:

7.1. Darbuotojų sauga ir sveikata

drabužius ir asmenines apsaugos priemones, teikia savo rekomendacijas ir išsako 
atsiliepimus. Remiantis testavimo rezultatais, parenkamos ergonomiškos, 
komfortabilios bei visus darbų saugos reikalavimus atitinkančios AAP bei darbo 
drabužiai.

7. Darnumas

2021 m. pirmo pusmečio tarpinė apžvalga / Darnumas

Bendrovės požiūris į darnumą remiasi „Kilometru priekyje“ filosofija. Tai reiškia, kad 
kiekvieną dieną dirbame taip, kad pralenktume gamtos stichiją – sniegą, audras, plikledį 
bei kitas kliūtis.

Darnūs bendrovės valdymo principai yra neatsiejama ir integrali bendrovės ilgalaikės 
strategijos dalis, realizuojama per ekonominio poveikio, socialinės atsakomybės ir 
aplinkosaugos sritis.
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Vakcinacijos eiga Bendrovėje

Iš 50 padalinių visoje Lietuvoje surinkti norinčiųjų skiepytis sąrašai ir perduoti 
savivaldybėms.
Sukurtas dėmesį patraukiantis plakatų dizainas, plakatai iškabinti informacinėse 
skelbimų lentose.
Nuolatinė komunikacija apie skiepų galimybes, situacijos Lietuvoje apžvalga ir kt.
Mokymai darbuotojams ir fizinė pagalba registruojantis skiepų platformoje.
Siekiant paskatinti darbuotojus skiepytis ir išsklaidyti baimes, darbuotojams 
suorganizuota paskaita su infektologu prof. V. Usoniu, kuris atsakė į visus 
darbuotojams rūpimus klausimus apie COVID-19 virusą, skiepus, šalutinius poveikius 
ir pan.
Visiems darbuotojams suteikiamas „Skiepadienis“ – oficialiai darbdavio suteikiama 
apmokama laisva diena po skiepo.
Kritiniuose padaliniuose pradėtos gydytojų „gyvos“ konsultacijos, paskaitos.

•

•

•
•
•

•

•

Daug dėmesio skiriama vakcinacijos eigai Bendrovėje. Per ataskaitinį laikotarpį atlikti 
veiksmai:

Bendrovė siekdama valdyti susirgimų riziką, kuri galėtų daryti įtaką sklandžiam 
Bendrovės darbui, paruošė veiksmų planą: sudaryti padalinių pakeitimo planai, apribotas 
ekipažo žmonių skaičius (siekiant mažinti kontaktą), nuolat teikiamos rekomendacijos 
dėl darbuotojų rotacijos pertraukėlių, pietų pertraukos metu, persirengimo kambariuose.
Susirgus darbuotojo šeimos nariui, darbuotojai izoliuojami, atliekamas testas ir tik gavus 
neigiamą rezultatą, leidžiama toliau dirbti. Sudarytos nuotolinio darbo galimybės.

Ir toliau užtikrinamas apsaugos priemonių darbuotojams įsigijimas ir paskirstymas, 
nuolatinis epidemiologinės situacijos šalyje, atskirose savivaldybėse ir Bendrovės viduje 
stebėjimas, situacijos valdymo planų rengimas bei veiksmai, skirti užtikrinti darbuotojų 
pamainumui.

7.4. COVID-19 valdymo priemonės

2021 m. Bendrovės strateginiame plane numatytas tikslas mažinti Bendrovės ūkinės 
veiklos poveikį aplinkai ir matuoti bei mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – 
ŠESD) emisijas. Siekiama sumažinti AB „Kelių priežiūra“ klimatui atšilimui daromą įtaką. 
2021 m. I ketv. buvo sudaryta darbo grupė ir parengtas ŠESD emisijų matavimo planas 
2021 metams.

2021 m. pirmą pusmetį buvo identifikuotos veiklos, kurių metu susidaro emisijos bei 
renkami duomenys, reikalingi šių emisijų apskaičiavimui. Duomenys rinkti už 2020 metus, 
o vertintos ne tik tiesioginės emisijos, susidarančios kurą deginančiuose įrenginiuose ar 
transporto priemonėse, tačiau ir emisijos, atsirandančios dėl elektros ir šiluminės 
energijos suvartojimo bei emisijos, kurioms darome įtaką netiesiogiai – t.y. vykdami į 
komandiruotes, naudodami popierių, pirkdami įvairias žaliavas, eksploatuodami nuotekų 
valymo įrenginius, tvarkydami atliekas ir t.t.

Sukurta skaičiavimo metodika, kurioje apdorojus surinktus duomenis, Bendrovė nustatė, 
jog didžioji emisijų dalis sugeneruojama iš transporto. Apskaičiuota, kad iš viso per 2020 
metus susidarė 36 034 t CO2 ekv.

Apskaičiavus emisijas ir identifikavus taršiausias vietas, bendrovė rengs veiksmų planą, 
padedantį mažinti šias emisijas.
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Tęsiamas 2020 m. pradėtas ekonominio vairavimo projektas. 2021 m. pirmą 
pusmetį ekonominio variavimo principų teorinių ir praktinių mokymų išklausė 
98 Bendrovės administracijos darbuotojai ir 50 Bendrovėje dirbančių 
vairuotojų. Mokymų dalyviai gali įgytas žinias ne tik taikyti praktikoje, bet ir 
dalintis jomis su kolegomis savo padaliniuose. Taip pat Bendrovėje pradėta 
taikyti ekonominio vairavimo skatinimo motyvacinė sistema.

2021 m. įsigyti pirmieji 3 elektra varomi automobiliai – furgonai, naudojami 
Kelių tarnybų darbuotojų. Apipavidalinti pagal atnaujintą bendrovės vizualinį 
identitetą, šie automobiliai kovo mėnesį pasiekė Vilniaus, Trakų ir Klaipėdos 
Kelių tarnybas.

Bendrovė siekia palaikyti Bendrovės vertybėmis grįstą organizacijos kultūrą, 
skatinti darbuotojų įsitraukimą ir kurti efektyviam darbui palankią darbo 
atmosferą.

7.5. Darnumo iniciatyvos

2021 m. vasario 25 d. įvyko nuotoliniai 2020 metų apdovanojimai 
„KILOMETRU PRIEKYJE“, kurių metu buvo padėkota Bendrovės 
darbuotojams už įsimintiniausius praėjusių metų darbus.
2021 m. kovo mėnesį Bendrovės darbuotojai įsitraukė į naują vienijančią 
iniciatyvą – žingsnių iššūkį „Kilometru priekyje“.
Darbuotojų iniciatyva pradėjo veikti 2 neformalūs klubai leidžiantys 
Bendrovės darbuotojams dalintis patirtimi ir žiniomis – Vadovų klubas ir 
moterų klubas.
Bendrovė tapo tarptautinės socialinės iniciatyvos DUOday dalimi – tai 
diena, kai įmonės bei organizacijos atveria duris žmonėms su negalia. 
Gegužės 20 d. 2 žmonės su negalia prisijungė prie KPVC komandos ir 
patrulinių apžiūrų vykdytojų. Kartu su bendrovės darbuotojais praleido kartu 
darbo dieną, susipažino su įmone iš vidaus ir išbandė įprastas darbuotojų 
užduotis.
Pradėta nauja Bendrovės Kultūros ambasadorių iniciatyva.

•

•

•

•

•

2021 m. pirmo pusmečio tarpinė apžvalga / Darnumas

17/17

AB „Kelių priežiūra“
Įmonės kodas 232112130

PVM mokėtojo kodas LT321121314
100 % akcijų priklauso LR Susisiekimo ministerijai



AB “Kelių priežiūra”

2021 M. BIRŽELIO 30 D. PASIBAIGUSIO ŠEŠIŲ MĖNESIŲ
LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ FINANSINĖ INFORMACIJA,
PARENGTA PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSAKOMYBĖS
STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE,
PATEIKIAMA KARTU SU TARPINIU PRANEŠIMU



AB „Kelių priežiūra“, įmonės kodas 232112130, adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas  
 
2021 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) 

 

 

 

TURINYS 

 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA ................................................................................................................ 20 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA ................................................................................................................ 22 

BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA ................................................................................................................. 23 

NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA ............................................................................................... 24 

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA ........................................................................................................................ 25 

SUTRUMPINTOS TARPINĖS FINANSINĖS INFORMACIJOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS ............................ 26 

1 Bendroji informacija 26 

2 Apskaitos politika 26 

3 Ilgalaikis materialusis turtas 28 

4 Ilgalaikis nematerialusis turtas 29 

5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 30 

6 Įstatinis kapitalas 30 

7 Naudojimo teisė ir Nuomos įsipareigojimai 31 

8 Pajamos pagal sutartis su klientais 32 

9 Pardavimo savikaina 32 

10 Veiklos sąnaudos 32 

11 Pelno mokestis 33 

12 Susijusių šalių sandoriai 33 

13 Pobalansiniai įvykiai 34 

 

 

 

  



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

2021 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) 

 

20 

 

 

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 

 

 

 Pastabos 2021.06.30 2020.12.31 2020.06.30 

     

TURTAS     

Ilgalaikis turtas     

Nematerialusis turtas     

Programinė įranga  205 273 157 

Kitas nematerialus turtas  - - - 

Nematerialiojo turto iš viso  205 273 157 

     

Ilgalaikis materialusis turtas     

Žemė  - - - 

Pastatai ir statiniai  41.597 42.448 43.235 

Mašinos ir įranga  28.647 25.225 20.824 

Transporto priemonės  16.431 17.678 15.501 

Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai  3.691 3.713 3.576 

Kitas materialusis ilgalaikis turtas  909 954 995 

Nebaigta statyba   378 153 175 

Ilgalaikio materialiojo turto iš viso  91.653 90.171 84.306 

     

Ilgalaikės gautinos sumos    - 

Naudojimo teisė  2.327 2.359 1.564 

Kitas ilgalaikis finansinis turtas  60 60 30 

Kitas ilgalaikis turtas  103 65 137 

Atidėtojo pelno mokesčio turtas  544 470 377 

Ilgalaikio turto iš viso  94.892 93.398 86.571 

     

Trumpalaikis turtas     

Atsargos  7.533 7.655 7.832 

Išankstiniai apmokėjimai   - - 239 

Gautinos sumos     

Iš pirkėjų gautinos sumos  9.332 2.075 5.591 

Sutarčių turtas  1.121 422 317 

Kitos gautinos sumos  - 3 55 

Per vienerius metus gautinų sumų iš 
viso 

 10.453 2.500 5.963 

     

Iš anksto sumokėtas pelno mokestis  253 - - 

Kitas trumpalaikis finansinis turtas  858 620 504 

Kitas trumpalaikis turtas  251 242 - 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai  15.609 37.973 29.093 

Trumpalaikio turto iš viso  34.957 48.990 43.631 

     

Turtas, laikomas parduoti  - - - 

     

Turto iš viso  129.849 142.388 130.202 
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FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA (TĘSINYS) 
 

 Pastabos 2021.06.30 2020.12.31 2020.06.30 

     

NUOSAVAS KAPITALAS      

Nuosavas kapitalas     

Įstatinis kapitalas  109.826 109.826 109.826 

Akcijų priedai  - - - 

Privalomasis rezervas  238 - - 

Kiti rezervai  - - - 

Nepaskirstytasis pelnas  (845) 6.225 3.691 

Nuosavo kapitalo iš viso  109.219 116.051 113.517 

     
Mokėtinos sumos ir 

įsipareigojimai 
  

 
 

Po vienerių metų mokėtinos 
sumos ir įsipareigojimai 

  
 

 

Dotacijos  - - - 

Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai  2.203 2.137 1.505 
Išmokos darbuotojams, ilgalaikė 

dalis 
 902 902 672 

Atidėjiniai, ilgalaikė dalis  2.875 2.870 2.118 

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai  - - 1 

Atidėtojo pelno mokesčio 
įsipareigojimas 

 - - - 

Po vienerių metų mokėtinų sumų 
ir įsipareigojimų iš viso 

 5.980 5.909 4.296 

     
Per vienerius metus mokėtinos 

sumos ir įsipareigojimai 
  

 
 

Ilgalaikių finansinių įsipareigojimų 
einamųjų metų dalis 

 204 272 112 

Trumpalaikės paskolos  - - - 

Prekybos skolos  5.240 9.150 3.742 

Gauti avansai ir ateinančių 
laikotarpių pajamos 

 131 365 65 

Mokėtinas pelno mokestis  - 670 153 

Su darbo santykiais susiję 
įsipareigojimai 

 7.572 8.195 7.486 

Išmokos darbuotojams, trumpalaikė 
dalis 

 346 346 565 

Atidėjiniai, trumpalaikė dalis  210 178 22 

Mokėtinas PVM  423 782 - 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  524 470 244 

Per vienerius metus mokėtinų 
sumų ir įsipareigojimų iš viso 

 14.650 20.428 12.389 

     

Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų 
iš viso 

 129.849 142.388 130.202 

 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės 
informacijos dalis. 

 

Generalinis direktorius  Rolandas Rutėnas    2021 m. rugpjūčio 14 d. 

       
Finansų direktorius  Kristupas Baranauskas    2021 m. rugpjūčio 14 d. 

       
Vyriausioji buhalterė  Tatjana Sinicina    2021 m. rugpjūčio 14 d. 
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PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 

 

 Pastabos 2021 m. 6 mėn. 2020 m. 6 mėn. 

    

    

Pajamos pagal sutartis su klientais 8 44.405 38.622 

Pardavimo savikaina 9 (41.418) (32.444) 

Bendrasis pelnas   2.987 6.178 

    

Veiklos sąnaudos 10 (3.970) (3.486) 

Kitos veiklos pajamos  138 38 

Kitos veiklos (sąnaudos)  (8) (4) 

Veiklos pelnas  (853) 2.726 

    

Finansinės pajamos  46 22 

Finansinės (sąnaudos)   (111) (80) 

Pelnas prieš mokesčius   (918) 2.668 

    
Pelno mokestis  73 (450) 

Grynasis pelnas (nuostolis) 
 

(845) 2.218 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės 
informacijos dalis. 

 

 

 

Generalinis direktorius  Rolandas Rutėnas    2021 m. rugpjūčio 25 d. 

       
Finansų direktorius  Kristupas Baranauskas    2021 m. rugpjūčio 25 d. 

       
Vyriausioji buhalterė  Tatjana Sinicina    2021 m. rugpjūčio 25 d. 
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BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 

 

   

 
2021 m. 6 

mėn. 
2020 m. 6 

mėn. 

   

   

Grynasis pelnas (nuostolis) už metus (845) 2.218 

   

   

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), perkeltinos į pelną 
(nuostolius) ateinančiais laikotarpiais iš viso, atskaičius 
mokesčius 

- - 

   

Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), neperkeltinos į pelną 
(nuostolius) ateinančiais laikotarpiais iš viso, atskaičius 
mokesčius 

- - 

   

Kitos bendrosios pajamos iš viso, atskaičius mokesčius - - 

   

Bendrųjų pajamų už metus iš viso, atskaičius mokesčius (845) 2.218 

 

 

 

 

 

 

 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės 
informacijos dalis. 
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 

  Nuosavas kapitalas, tenkantis Bendrovės akcininkams 
 

 Pastabos  
Įstatinis kapitalas Akcijų priedai Privalomasis rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytas pelnas Iš viso nuosavo kapitalo 

Likutis 2020 m. sausio 1 d.   115.156 - 1.553 - (5.410) 111.299 

Ataskaitinio laikotarpio pelnas 
(nuostolis)  - - - - 2.218 

2.218 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - - 2.218 2.218 

Įstatinio kapitalo pokytis  (5.330) - - - 5.330 - 

Perkėlimai iš rezervų  - - (1.553) - 1.553 - 

Likutis 2020 m. birželio 30 d.   109.826 - - - 3.691 113.517 

           
   
  Nuosavas kapitalas, tenkantis Bendrovės akcininkams 

  Įstatinis kapitalas Akcijų priedai Privalomasis rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytas pelnas Iš viso nuosavo kapitalo 

Likutis 2021 m. sausio 1 d. 
 109.826  

                            
-    -    

                       
-    6.225  116.051  

Ataskaitinio laikotarpio pelnas 
(nuostolis)  

- - - - (845) (845) 

Bendrųjų pajamų iš viso  - - - - (845) (845) 

Perkėlimai į rezervus 6 - - 238 - (238) - 

Dividendai  - - - - (5.987) (5.987) 

Likutis 2021 m. birželio 30 d.  109.826 - 238 - (845) 109.219 

 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės informacijos dalis. 
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PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 

 Pastabos 
2021 m. 6 

mėn. 
2020 m. 6 

mėn. 

    

Grynasis pelnas (nuostolis)  (845) 2.218 

Nepiniginių sąnaudų (pajamų) atstatymas:    

Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)  (73) 450 

Nusidėvėjimas ir amortizacija  5.209 5.049 

Atsargų, gautinų sumų ir kito turto vertės sumažėjimas  - - 

Atidėjinių pasikeitimas  37 (12) 

(Pelnas) nuostoliai iš ilgalaikio turto pardavimo ir 
nurašymo  

(130) - 

Sukauptų pajamų pasikeitimas  (700) - 

Kiti koregavimai  17 39 

Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:   - 

Atsargų sumažėjimas (padidėjimas)  122 (227) 

Gautų išankstinių apmokėjimų sumažėjimas (padidėjimas)  (234) 109 

Gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)  (7.253) (2.752) 

Kito trumpalaikio turto sumažėjimas (padidėjimas)  (247) (210) 

(Sumokėtas) pelno mokestis  (924) (94) 

Prekybos skolų (sumažėjimas) padidėjimas  (3.909) 731 

Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų 
(sumažėjimas) padidėjimas  

(623) (126) 

Kitų trumpalaikių įsipareigojimų sumažėjimas 
(padidėjimas)  

(305) (1.714) 

Kita   (38) 19 

Grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos  (9.896) 3.480 

    

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas  (6.592) (5.507) 

Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimas  (8) (17) 

Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas  138 - 

Ilgalaikio nematerialiojo turto pardavimas  - - 

Grynieji pinigų srautai, panaudoti investicinėje 
veikloje  

(6.462) (5.524) 

    

(Sumokėtos) palūkanos  (9) (29) 

Lizingo (finansinės nuomos) gavimai  83 - 

Lizingo (finansinės nuomos) (mokėjimai)  (93) (65) 

(Išmokėti) dividendai  (5.987) - 

Grynieji pinigų srautai, panaudoti finansinėje veikloje  (6.006) (94) 

    

Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas 
(sumažėjimas)  

(22.364) (2.138) 

    

Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pradžioje  37.973 31.231 

Pinigai ir pinigų ekvivalentai metų pabaigoje  15.609 29.093 

 

Toliau pateikiamas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šios sutrumpintos tarpinės finansinės 
informacijos dalis. 
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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.  

 

2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. vienintelis Bendrovės akcininkas buvo Lietuvos valstybė, 
atstovaujama Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos.  

 

2021 m. birželio 30 d.  ir 2020 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinį kapitalą sudarė 109 826 016  
paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė buvo 1 (vienas)  euras.  Bendrovė neturėjo 
įsigijusi savų akcijų.  

 

Bendrovės darbuotojų skaičius 2021 m. birželio 30 d. atitinkamai buvo 2.355 darbuotojai (2020 m. 
gruodžio 31 d. –  2.308  darbuotojai).   

 

2 Apskaitos politika 

 

2.1 Ataskaitų rengimo pagrindas 

 

Bendrovės sutrumpinta tarpinė finansinė informacija už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 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 2020 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. 

 

Kitų naujų standartų, standartų pakeitimų ir aiškinimų, galiojančių Bendrovei nuo 2021 metų pradžios ir 
turinčių reikšmingą įtaką Bendrovės finansinei informacijai, nebuvo. 
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3 Ilgalaikis materialusis turtas 

 
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        

2019 m. gruodžio 31 d. 70.943 84.292 58.181 21.789 174 1.335 236.714 

Įsigijimai per metus 225 9.139 6.167 727 61 - 16.319 

Parduotas, nurašytas, perleistas turtas (47) (1.250) (1.324) (629) - (6) (3.256) 

Perklasifikavimai 80 2.831 (2.758) (73) (82) - (2) 

2020 m. gruodžio 31 d. 71.201 95.012 60.266 21.814 153 1.329 249.775 

Įsigijimai per metus 111 3.173 304 499 2.469 - 6.556 

Parduotas, nurašytas, perleistas turtas (5) (92) (70) (70) (45) - (282) 

Perklasifikavimai - 2.199 - - (2.199) - - 

2021 m. birželio 30 d. 71.307 100.292 60.500 22.243 378 1.329 256.049 

        

Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės 
sumažėjimo nuostoliai        

2019 m. gruodžio 31 d. 26.878 65.265 42.824 17.739 - 284 152.990 

Nusidėvėjimas 1.919 3.645 3.095 1.050 - 91 9.800 

Vertės sumažėjimas per metus - - - - - - - 

Parduotas, nurašytas, perleistas turtas (44) (1.249) (1.286) (607) - - (3.186) 

Perklasifikavimai ir koregavimai - 2.126 (2.045) (81) - - - 

2020 m. gruodžio 31 d. 28.753 69.787 42.588 18.101 - 375 159.604 

Nusidėvėjimas 957 1.945 1.550 520 - 45 5.017 

Vertės sumažėjimas per metus - - - - - - - 

Parduotas, nurašytas, perleistas turtas - (87) (69) (69) - - (226) 

Perklasifikavimai ir koregavimai - - - - - - - 

2021 m. birželio 30 d. 29.710 71.645 44.069 18.552 - 420 164.396 

        

Likutinė vertė:        

2020 m. gruodžio 31 d.  42.448 25.225 17.678 3.713 153 954 90.171 

2021 m. birželio 30 41.597 28.647 16.431 3.691 378 909 91.653 
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4 Ilgalaikis nematerialusis turtas 

 Programinė 
įranga 

Kitas nematerialusis 
turtas Iš viso 

Įsigijimo vertė    

2019 m. gruodžio 31 d. 457 18 475 

Įsigijimai per metus 178 - 178 

Parduotas, nurašytas, perleistas turtas (64) (5) (69) 

Perklasifikavimai 2 - 2 

2020 m. gruodžio 31 d. 573 13 586 

Įsigijimai per metus 8 - 8 
Parduotas, nurašytas, perleistas turtas - - - 
Perklasifikavimai - - - 

2021 m. birželio 30 d. 581 13 594 

    

Sukauptas nusidėvėjimas ir vertės 
sumažėjimo nuostoliai    

2019 m. gruodžio 31 d. 275 17 292 

Nusidėvėjimas 89 1 90 

Vertės sumažėjimas per metus - - - 

Parduotas, nurašytas, perleistas turtas (64) (5) (69) 

Perklasifikavimai ir koregavimai - - - 

2020 m. gruodžio 31 d. 300 13 313 

Nusidėvėjimas 76 - 76 

Vertės sumažėjimas per metus - - - 

Parduotas, nurašytas, perleistas turtas - - - 

Perklasifikavimai ir koregavimai - - - 

2021 m. birželio 30 d. 376 13 389 

    

Likutinė vertė:    

2020 m. gruodžio 31 d.  273 - 273 

2021 m. birželio 30 d. 205 - 205 
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5 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 

2021 m. birželio 30 d. ir 2020 m. gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė lėšos banko 
sąskaitose. Bendrovės lėšos nebuvo apribotos. 

 

6 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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7 Naudojimo teisė ir Nuomos įsipareigojimai  

 

Savo veikloje Bendrovė 2021 m. pirmą pusmetį ir 2020 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 2019 m. 
gruodžio 31 d. 1.006 532 337 1.875 

Įsigijimai 923 - - 923 

Įsigijimo savikaina 2020 m. 
gruodžio 31 d. 1.929 532 337 2.798 

Įsigijimai - - 83 83 

Nurašymai  - - (44) (44) 

Įsigijimo savikaina 2021 m. 
birželio 30 d. 1.929 532 376 2.837 

        
Sukauptas nusidėvėjimas 

2019 m. gruodžio 31 d. 25 89 99 213 

Priskaityta per metus 57 106 63 226 

Sukauptas nusidėvėjimas 
2020 m. gruodžio 31 d. 82 195 162 439 

Nusidėvėjimas 29 53 33 115 

Nurašymai  - - (44) (44) 

Sukauptas nusidėvėjimas 
2021 m. birželio 30 d. 111 248 151 510 

     

Likutinė vertė 2020 m. 
gruodžio 31 d. 1.847 337 175 2.359 

Likutinė vertė 2021 m. 
birželio 30 d. 1.818 284 225 2.327 

 

 

Bendrovė nesubnuomoja turto. 
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8 Pajamos pagal sutartis su klientais 

 

  2021 m. 6 mėn. 2020 m. 6 mėn. 

    

    

Pajamos iš kelių priežiūros darbų  38.755 33.158 

Pajamos iš rangos darbų  5.135 4.775 

Pajamos iš gamybinės veiklos  361 477 

Pajamos iš kitų paslaugų  154 212 

  44.405 38.622 

 

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. 

 

9 Pardavimo savikaina 

 

  2021 m. 6 mėn. 2020 m. 6 mėn. 

    

    

Atlygio darbuotojams išlaidos  18.316 18.333 

Medžiagų sąnaudos  9.015 3.664 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  4.892 4.766 

Transporto eksploatacinės sąnaudos  6.636 4.115 

Kitos savikainos sąnaudos  2.559 1.566 

  41.418 32.444 

 

10 Veiklos sąnaudos 

    

  2021 m. 6 mėn. 2020 m. 6 mėn. 

    

    

Atlygio darbuotojams išlaidos  3.028 2.686 

Patalpų eksploatacijos sąnaudos  106 50 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos  311 283 

Transporto eksploatacinės sąnaudos  56 58 

IT ir komunikacijų išlaidos  72 76 

Audito, teisinės ir panašios konsultacijos  149 102 

Gautinų sumų vertės sumažėjimas  (26) 7 

Kitos veiklos sąnaudos  274 224 

  3.970 3.486 
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11 Pelno mokestis 

 

2021 m. šešių mėnesių pelnas apmokestinamas 15 proc. (2020 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu 
pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus. 

 

 

12 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 2021 m. pirmus 6 mėnesius buvo 37.008 tūkst. eurų 
(31.389 tūkst. eurų atitinkamu laikotarpiu praeitais metais). 2021 m. birželio 30 d. gautinos sumos buvo 
6.664 tūkst. eurų (2018 m. gruodžio 31 d. – 2.079 tūkst. eurų). 

 

Bendrovės susijusiomis šalimis taip pat yra laikomi VĮ Registrų centras bei Vilniaus Gedimino technikos 
universitetas. Per 2021 m. pirmus 6 mėnesius Bendrovė gavo paslaugų iš VĮ Registrų centras už 7 tūkst. 
eurų (9 tūkst. eurų atitinkamu laikotarpiu praeitais metais), iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto – už 
9 tūkst. eurų (5 tūkst. eurų atitinkamu laikotarpiu praeitais metais). 

 

2021 m. birželio 30 d. Bendrovė VĮ Registrų centras buvo skolinga mažiau nei 1 tūkst. eurų (2020 m. 
gruodžio 31 d. – Bendrovė buvo atlikusi 1 tūkst. eurų išankstinį apmokėjimą). 2021 m. birželio 30 d. 
Bendrovė turėjo mažesnę nei 1 tūkst. eurų gautiną sumą iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
(2020 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 2021 m. pirmus 6 mėnesius buvo 111 tūkst. eurų (104 tūkst. eurų atitinkamu 
laikotarpiu praeitais metais). 
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13 Pobalansiniai įvykiai 

 

Per laikotarpį nuo 2021 m. birželio 30 d. iki šių ataskaitų išleidimo datos Bendrovė neturėjo reikšmingų 
pobalansinių įvykių. 

 

2020 m. metinėse finansinėse ataskaitose Bendrovė atskleidė, kad 2021 m. sausis ir vasaris buvo ženkliai 
sunkesni nei Bendrovė prognozavo. Oro sąlygos lėmė, kad Bendrovė susidūrė su sunkesne nei vidutinė žiema 
ir tai lėmė ženkliai didesnes kelių priežiūros sąnaudas sausio – vasario mėnesiais. Atsižvelgus į tai, kad 
Bendrovė vykdo specialiuosius įsipareigojimus esant finansavimo luboms, Bendrovė patyrė 3 mln. nuostolio 
per pirmus 2021 m. du mėnesius. Nepaisant šių sąlygų, Bendrovės finansinė būklė yra stabili, nes Bendrovė 
turi pakankamus finansinius rezervus ir Bendrovė planuoja, kad vėlesnių laikotarpių rezultatas padengs 
ženklius 2021 m. pirmos pusės žiemos nuostolius. 

 

COVID-19 

2020 m. metinėse finansinėse ataskaitose Bendrovė atskleidė, kad 2020 m. lapkričio 4 d. epidemiologinei 
situacijai vėl pablogėjus, Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbė antrąjį karantiną,  atnaujino ekonominio 
ir socialinio gyvenimo ribojimus. Bendrovės veiklos ribojimai reikšmingai nepaveikė, bet buvo imtasi veiksmų 
situacijai valdyti:  

 Kai tik galima, dirbama nuotoliniu būdu.  

 Ribojami ir valdomi dirbančiųjų srautai kelių tarnybų bei meistrijų patalpose, transporto priemonėse 
ir kt. (darbo grafikų derinimas, papildomų taisyklių įvedimas ir pan.).  

 2020 m. kovo 27 d. sudaryta Ekstremalių situacijų valdymo grupė, kuri priima sprendimus dėl 
pandemijos rizikų suvaldymo.   

 Parengti situacijų valdymo planai ir pamainumo sąrašai.  

 Organizuotos pratybos pagal situacijų valdymo plane aprašytas galimas situacijas (pvz., 
izoliuojama visa meistrija; paskelbiamas karantinas visame mieste ir pan.).  

  

Ataskaitų tvirtinimo dieną Bendrovė nepatiria pokyčių, susijusių su atsiskaitymu už įvykdytas paslaugas 
bei šiuo metu nesusidūrė su reikšmingais iššūkiais dėl darbų organizavimo suvaldžius situaciją dėl 
pandemijos plitimo. Bendrovės finansinė būklė yra tvari ir Bendrovė nesitiki reikšmingų likvidumo problemų 
per ateinančius metus..  

 

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