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VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

UAB Elektrėnų komunalinis ūkis vadovo veiklos ataskaita 2021

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ (toliau - bendrovė) valdymo struktūra pilnai suformuota,
bendrovės veikla 2021 metais suskirstyta į 6 tarnybas: transporto, šilumos, vandens, daugiabučių
namų administravimo, remonto, atliekų ir teritorijų tvarkymo. Kiekvienos šios tarnybos pajamų –
išlaidų apskaita leidžia teisingai įvertinti uždirbtas pajamas ir patirtas sąnaudas, parodyti realų veiklos
rezultatą. Kadangi bendrovė vykdo dvi reguliuojamas veiklas: vandens tiekimo su nuotekų tvarkymu
ir šilumos tiekimą, tai už kiekvienus ataskaitinius metus yra vykdomas kiekvienos šios veiklos
apskaitos sąnaudų atskyrimas, finansinės informacijos kaip sąnaudų, pajamų, turto, kapitalo ir pan.
paskirstymas kiekvienai veiklai. Suformuotas vandens ir šilumos sektorių metinės ataskaitos
teikiamos audito įmonei patikrinti. Visas metinis ataskaitų rinkinys kartu su audito išvada teikiamas
Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai tvirtinti. Visa informacija yra naudojama kainodaros
formavimo tikslams, palyginamiesiems įmonių rodikliams apskaičiuoti. Taip pat viešųjų pirkimų
pagalba išrinktas nepriklausomas auditas kasmet audituoja bendrovės finansines ataskaitas ir pateikia
išvadą.
Bendrovė 2021 metus baigė pelningai. Pagal bendrovės pelno nuostolių ataskaitą uždirbta
viso pajamų (įvertinus pardavimo, kitos veiklos, finansinės bei investicinės veiklos pajamas – 8 094
936 Eur ir patirta sąnaudų (įvertinus savikainą, veiklos sąnaudas, kitos veiklos, finansinės,
investicinės veiklos sąnaudas bei pelno mokestį) – 7 977 296 Eur, bendrovės grynasis pelnas sudaro
117 640 Eur.
Palyginimui pateikiame bendrovės tarnybų pardavimo pajamas pagal pelno (nuostolių)
ataskaitas (įvertinus tik uždirbtas tiesiogines pajamas be finansinės, administracinės veiklos):
1 Lentelė. Bendrovės tarnybų pardavimo pajamas pagal pelno (nuostolių) ataskaitas
2021-12-31
2020-12-31
(eurais)
(eurais)
Pardavimo pajamos iš viso:
7 864 150
7 020 862
- Šilumos tarnybos suteiktų paslaugų pajamos
4 111 191
3 486 946
- Vandens tarnybos suteiktų paslaugų pajamos
1 288 430
1 222 299
- Daug. namų administravimo. tarnybos suteiktų
475 957
408 239
paslaugų pajamos
- Transporto tarnybos suteiktų paslaugų pajamos
287 270
507 898
- Atliekų ir teritorijų tvarkymo tarnybos suteiktų
1 701 302
1 395 480
paslaugų pajamos
Bendrovės pajamos 2021 metais lyginant su 2020 metais išaugo 843,3 tūkst. Eur arba 12,0
proc. įtakos turėjo paslaugų kainų padidėjimas. Formuojant ir nustatant teikiamų paslaugų tarifus ir
kainas yra aktualu įvertinti būtinąsias sąnaudas, kurios keitėsi dėl darbo užmokesčio, energetinių
išteklių, remonto paslaugų bei medžiagų sąnaudų augimo. Atkreiptinas dėmesys transporto tarnybos
pajamų žymus sumažėjimas, kadangi čia vertinamos tik pusės metų veiklos pajamos, kadangi,
vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020-10-28 sprendimu Nr. VI.TS-240, nuo 2021 m.
liepos 1 d. buvo atskirtas autobusų parkas, įkuriant naują įmonę UAB Elektrėnų autobusų parkas.
Likusios transporto paslaugos buvo priskiriamos pagal vykdomas funkcijas konkrečioms paslaugų
veikloms tiesiogiai: atliekų surinkimo – išvežimo, aplinkotvarkos tvarkymo, vandens tiekimo su
nuotekų tvarkymu ir t.t.
Šilumos tarnybos pajamos išaugo 624,2 tūkst. Eur arba 17,9 proc. Tai įtakojo didėjanti
parduodamos šilumos vidutinė kaina, kuri 2021 metais buvo – 0,0471 Eur/kWh be PVM, o 2020
metais - 0,0432 Eur/kWh be PVM ir kuri vidutiniškai išaugo 9,03 proc. Įtakos turėjo ir didesnė
šilumos realizacija 2021 metais dėl šaltesnės žiemos. Jei 2020 metais buvo parduota vartotojams
šilumos – 60,6 tūkst. MWh, tai 2021 metais - 69,3 tūkst. MWh, dėl šios įtakos šilumos pardavimai
didėjo 14,36 proc. lyginant su 2020 metais. Kadangi prie šilumos tarnybos yra priskirta ir
daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūra, tai jos pajamos 2021 metais
padidėjo 18,86 tūkst. Eur lyginant su 2020 metais, kadangi Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020-061
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17 sprendimu Nr. VI.TS-151 buvo peržiūrėti ir padidinti prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir
karšto vandens sistemų priežiūros tarifai.
Vandens tarnybos bendros pajamos padidėjo 66,1 tūkst. Eur lyginant su 2020 metais. Tai
įtakojo 2020 m. lapkričio 25 d. Elektrėnų savivaldybės sprendimu Nr. VI. TS-271 patvirtinti
perskaičiuoti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tarifai vartotojams, kurie daugiabučių,
individualių namų gyventojams ir įmonėms bei įstaigoms vidutiniškai didėjo - 0,15 Eur/m3 be PVM.
Daugiabučių namų administravimo tarnybos pajamos išaugo 67,7 tūkst. Eur arba 16,59 proc.
šios pajamos susidarė dėl kitos administravimo veiklos teikiamų paslaugų daugiabučių namų
gyventojams. Tai įtakojo atlikti pagal daugiabučių namų gyventojų daugumos prašymus remonto,
atnaujinimo darbai iš namo kaupiamųjų lėšų: blokinių siūlių remontas, laiptinių ir rūsių langų
keitimas, laiptinių ar rūsių elektros instaliacijos bei elektros skydinių atnaujinimas, laiptinės durų
keitimas ir t.t.
Atliekų ir teritorijų tvarkymo tarnybos 2021 metais suteiktų paslaugų pajamų augimą 305,8
tūkst. Eur lyginant su 2020 metais lėmė įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą savalaikis
perskaičiavimas patvirtintas Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020-10-28 sprendimu Nr. VI.TS-249.
Elektrėnų savivaldybėje yra įrengti 53 komplektai (Elektrėnų mieste – 43 vnt. ir Vievio mieste – 10
vnt.) pusiau požeminių konteinerių mišrioms komunalinėms atliekoms, antrinėms žaliavoms ir
pakuotėms surinkti. EKŪ eksploatuoja šiuo metu 10 komplektų („varpelių“).
2021 metais padidėjo gaunamos pajamos už Vievio ir Elektrėnų miestų aplinkotvarkos
darbus, kadangi didėjant minimaliai mėnesinei algai, Elektrėnų savivaldybės tarybos 2020-12-23
sprendimu Nr. VI.TS-295 buvo patvirtinti Elektrėnų savivaldybės gatvių, vietinių kelių ir žaliųjų
plotų priežiūros ir tvarkymo įkainiai, kurie įsigaliojo nuo 2021 m. sausio 1 d. Taip pat Elektrėnų
savivaldybės tarybos 2020-12-23 sprendimu Nr. VI. TS-296 buvo patvirtinti ir daugiabučių namų
laiptinių valymo įkainiai, kuriems įtakos turėjo MMA padidėjimas nuo 2021 m. sausio 1 d. Elektrėnų
mieste yra valomos 242 laiptinės, iš kurių 88 laiptinės valomos vieną kartą per savaitę ir 154 laiptinės
valomos 2 kartus per savaitę. Vievio mieste valomos 7 laiptinės 1 kartą per savaitę.
Remonto tarnybos pajamos nėra rodomos kaip tarnybos uždirbtos, kadangi remonto tarnybos
darbuotojai yra priskiriami kiekvienai veiklai tiesiogiai. Tai įgalina konstruktyviau vertinti
kiekvienos veiklos teikiamų paslaugų kainodarą.
Kadangi bendrovėje yra patvirtintos tarnybos, kurios atspindi pagrindines veiklos sritis,
svarbu yra įvertinti kiekvienos tarnybos veiklos rezultatus ir išanalizuoti priežastis jei patiriamas
nuostolis, jei uždirbama pajamų mažiau negu patiriama sąnaudų. Todėl vertinant atskiras tarnybas
pagal veiklos sritis, pateikiame tarnybų apyvartas ir kokią dalį kiekviena tarnyba užima visoje
bendrovės veikloje:

Bendrovės tarnybų apyvarta

ATTT; 21,63%
DNAT; 6.05%;
TT; 3.65%

ŠT;52,28%

VT;16,39 %;

1 pav. Duomenys paimti iš bendrovės 2021 metų pelno nuostolių ataskaitos
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Sutrumpintų ženklų paaiškinimas: ŠT- šilumos tarnyba, VT- vandens tarnyba, DNATdaugiabučių namų administravimo tarnyba, TT- transporto tarnyba, ATTT- atliekų ir teritorijų
tvarkymo tarnyba.
2021 metais bendrovėje vykdomos pagrindinių 4 tarnybų veiklos, kadangi nuo 2021 m. liepos
1 d. autobusų parkas buvo atskirtas ir įkurta nauja įmonė UAB Elektrėnų autobusų parkas, tai likusios
transporto paslaugos buvo tiesiogiai priskirtos kiekvienai vykdomai veiklai kaip pvz. atliekų
išvežimo, gatvių, šaligatvių bei žaliųjų plotų priežiūrai, vandens tarnybai ir pan., remonto paslaugų
sąnaudos nuo 2020 metų priskiriamos tiesiogiai kiekvienai veiklai.
Informacija apie pagrindines rizikos rūšis ir neapibrėžtumus, su kuriais susiduria
bendrovė
Vadovaujantis ekonominės verslo rizikos principu, bendrovei svarbu pasirinkti ūkinės veiklos
vienus ar kitus sprendimus, kuriuos dar reikia atskirais atvejais derinti su savivaldybe. Bendrovės
tikslas – siekti, kad rizika duotų kuo mažiausius materialinius, finansinius nuostolius, užtikrintų
paslaugų teikimo kokybę ir efektyvumą.
Beveik visi bendrovės verslo sprendimai yra susiję su ekonominiais neapibrėžtumais, kuriuos
lemia daug veiksnių: vienas svarbiausių – paslaugų, statybos, remonto darbų ir kitokio pobūdžio
kaip energetinių išteklių kainų kitimas, rinkos dinamika; sprendimų priėmimo alternatyvos;
komercinių paslapčių bei informacijos ribotumas; inovacijos ir t.t. Minėti ekonomikos neapibrėžtumą
lemiantys veiksniai didina rizikos pavojų. Dėl neapibrėžtumų bendrovė negali tiksliai nustatyti
teikiamų paslaugų paklausos kiekio, investicinių išlaidų tikslingumo. Didelę įtaką bendrovės veiklos
efektyvumui, turi savalaikis paslaugų kainų nustatymas. Jei išlaidos didėja greičiau negu nustatytos
kainos, bendrovė patiria nuostolius. Viena rizikos mažinančių faktorių ir yra teisingas bei savalaikis
teikiamų paslaugų kainų nustatymas. Didelę įtaką ekonomikai turi auganti infliacija. Kainų augimas
Lietuvoje pastaraisiais mėnesiais išlieka tarp sparčiausių euro zonoje. Ekonomistai neturi vieningos
nuomonės, kada kainų augimas gali pradėti lėtėti - labai daug, kas priklauso nuo to, kaip toliau
vystysis Rusijos karas Ukrainoje ir jo sukelta krizė.
Vadovo vykdomų funkcijų apžvalga
Bendrovės vadovo pagrindinės funkcijos – tai bendrovės darbo efektyvus planavimas,
organizavimas, vadovavimas, koordinavimas ir kontrolė. Didžiausia vertybė bendrovėje yra žmonės.
Komandinis darbas, kompetencija, motyvacija ir kolektyvo pasitikėjimas, tai tie vidiniai faktoriai,
kurie leidžia priimti naujus iššūkius, pradėti naujus projektus ir judėti į priekį.
Tikslo siekimas neabejotinai susijęs ir su nuolatiniu mokymusi ir tobulėjimu. Teigiamas
vadovo požiūris į mokymąsi ir tobulėjimą gali sąlygoti ne tik naujų žinių ir sugebėjimų įgijimą
siekiant tikslo, bet ir kitų aktualių kompetencijų įgijimą. Vadovas turi ne tik vadovauti bendrovei,
prisiimti atsakomybę už bendrovės valdymą, bet ir siekti kuo geresnių veiklos rezultatų, įgyvendinant
šilumos ūkio, vandentvarkos ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicinius planus.
Bendrovės vidaus teisinis reglamentavimas susideda iš įsakymų priėmimo, jų pasirašymo ir
pateikimo vykdymui. 2021 metais buvo pasirašyti ir atiduoti vykdymui 95 generalinio direktoriaus
įsakymai. Kadangi bendrovė teikia komunalines paslaugas Elektrėnų savivaldybės gyventojams, tai
gaunama iš gyventojų daug prašymų, pageidavimų, nusiskundimų ir pan. Vien per 2021 metus gauti
600 gyventojų raštų (t.y. paklausimai, pageidavimai, prašymai), kurie nukreipiami atsakingiems
darbuotojams išsiaiškinti ir pateikti atsakymus. Iš kitų įmonių, valstybinių įstaigų, institucijų buvo
gauti 1942 raštai, pasiūlymai, teisės aktų projektai. 2021 metais buvo pateikti atsakymai, paklausimai
ir raštai valstybinėms ir kitoms institucijoms - 1159 vnt.
Aptarti dienos darbus, juos paskirstyti pagal būtinumą kiekvieną rytą vyksta trumpi
gamybinio remonto tarnybos brigadų vadovų pasitarimai (nuotoliniu būdu). Dėl bendrovės
organizacinių valdymo funkcijų vykdymo bei administracijos darbo aktualijų šaukiami tarnybų
vadovų ir atsakingų darbuotojų pasitarimai, kurie vyksta pagal poreikį dažniau, ar rečiau.
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Bendrovė 2021 metais, siekdama operatyviau informuoti gyventojus apie bendrovės avarines
situacijas, trūkus vandentiekio vamzdynui, esant kitoms reikšmingoms situacijoms talpina
informaciją bendrovės facebook paskyroje, savo bendrovės internetiniame tinklalapyje, kuriame
operatyviai skelbiama aktuali informacija, taip pat vartotojams (tiems asmenims, kurių el. paštus bei
telefono numerius turime) siunčiamos žinutės į telefonus bei elektroniniais laiškais.
Įdiegus pastatų valdymo programą bendrovės darbuotojai gali operatyviai organizuotis
darbus pagal užregistruotas užduotis. Per 2021 m. dispečerinėje tarnyboje užregistruotos 20663
užduotys.
Bendrovės generalinio direktoriaus, kaip vadovo veikla apima ne tik bendrovės valdymo ir
organizavimo funkcijų vykdymą, bet ir dalyvavimą įvairiose asociacijose, vadovų pasitarimuose su
kitų bendrovių vadovais, respublikinėse konferencijose, seminaruose. Aktyvus dalyvavimas įvairiose
asociacijose, suteikia daugiau patirties, padeda išspręsti įvairias problemas įmonėje.
Bendrovė yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (toliau – LŠTA) narė. Kiekvieną
pirmadienį nuotoliniu būdu generalinis direktorius su bendrovės specialistais dalyvauja techniniuose
- ekonominiuose pasitarimuose-seminaruose, kurie transliuojami iš LŠTA būstinės, siekiant
susipažinti su energetikos ekspertų nuomone, jų pasiūlymais dėl sprendimų priėmimo bei vykdymo
įvairiais šilumos ūkio aktualiais klausimais. O ketvirtadieniais vyksta LŠTA vadovų pasitarimai
įstatymų leidimo ir kt. šilumos įmonių aktualiais klausimais. Bendrovės generalinis direktorius yra
išrinktas šios asociacijos tarybos nariu. Tarybą sudaro 9 nariai, iš jų tik 3 nariai yra mažesnių šilumos
tiekimo įmonių vadovai. Bendrovės generalinis direktorius aktyviai dalyvauja šilumos veiklos
teisinių aktų projektų aptarimuose, diskusijose.
Bendrovė taip pat yra asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ narė. Bendrovės generalinis direktorius
yra šios asociacijos prezidiumo narys. Dalyvavimas šioje asociacijoje padeda spręsti įvairias
daugiabučių namų priežiūros, eksploatavimo problemas, leidžia pasidalinti daugiabučių namų
atnaujinimo (modernizavimo) gerąja patirtimi.
Iki bendrovės reorganizavimo 2021 m. liepos 1 d. aktyviai dalyvauta Lietuvos keleivių
vežimo asociacijos veikloje.
Bendrovė yra Lietuvos savivaldybių komunalinių įmonių asociacijos narė, aktyviai dalyvauja
sprendžiant komunalinių atliekų, pakuočių ir pan. atliekų surinkimo bei išvežimo problemas, dalijasi
aplinkotvarkos tvarkymo darbų aktualijomis bei gerąja patirtimi su kitomis įmonėmis, palaiko ryšius,
ieškant problemų sprendimų būdų.
Vienas svarbiausių bendrovės uždavinių – toliau sėkmingai vykdyti daugiabučių namų
renovaciją ir modernizaciją. Generalinis direktorius aktyviai dalyvavo naujai įkurtame Aplinkos
ministerijos komitete, kurio pagrindinis veiklos tikslas - pagreitinti renovacijos procesus, pašalinti
kliuvinius. Šio komiteto iniciatyva buvo atlikti reikšmingi teisės aktų pakeitimai.
2021 m. rugsėjo mėn. dalyvavo konferencijoje-diskusijų forume „Atliekų tvarkymas 2021“,
kuriame buvo aptariamos ir analizuojamos atliekų tvarkymo problemos, kaip jas spręsti, kokios
atsakomybės ribos tarp gamintojų ir atliekų surinkėjų.
2021 metais bendrovės vadovas su atsakingais darbuotojais dalyvavo Valstybinėje
energetikos reguliavimo tarybos nuotoliniuose pasitarimuose bei posėdžiuose, sprendžiant aktualius
bendrovės šilumos veiklos problemas, bendrovės investicijų derinimo klausimus ir svarbių vandens
bei šilumos tiekimo veiklos teisinės bazės projektų aptarimus.
2021 metais bendrovės vadovas dalyvavo LŠTA organizuojamuose mokymuose, susijusiuose
su asmenų aptarnavimo kokybės gerinimu, centralizuotu šilumos tiekimu.
2021 m. įmonė gavo Credit info sertifikatą „Stipriausi Lietuvoje“ – tai sertifikatas,
suteikiamas finansiškai patikimoms Lietuvos įmonėms, pagrindžiantis gerą įmonės kredito istoriją.
Sertifikatas patvirtina, kad įmonė yra patikima ir labai tikėtina, kad ateityje įvykdys savo finansinius
įsipareigojimus. Šis įvertinimas atspindi gerą įmonės ekonominę būklę ir finansinius rezultatus, taip
pat indėlį į Lietuvos ekonomikos plėtrą ir sąžiningą verslo kultūrą. Sertifikatas „Stipriausi Lietuvoje“
yra nepriklausomas išorinis įmonės patikimumo patvirtinimas, kuris augina tarpusavio pasitikėjimą,
palengvina rizikos vertinimą bei kuria ilgalaikę vertę.
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Taip pat esame sertifikuoti European Business master A+++ sertifikatu, kuriuo parodome
partneriams savo patikimumą, bet ir didžiuojamės savo verslo sėkme bei pasirinkto veiklos modelio
efektyvumu.
Strateginių rodiklių vykdymas
Pagal 2020-2023 metų UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ strategiją buvo suplanuoti
strateginiai rodikliai 2021 metams. Iš tarnyboms iškeltų tikslų (kurių buvo 12) pasiekta 8, iš
ekonominių vertinimo rodiklių (kurių buvo 9) pasiekti 6, bei pasiekti visi iškelti įmonei bendri tikslai
( 4 /4). Dėl ko nepavyko pasiekti tam tikrų tikslų, žemiau pateikta komentarų skiltyje.
2 lentelė. Strateginių rodiklių vykdymas 2021 m.
Rodikliai/Metai
Planas
2021

Faktas
2021

Komentarai/pastabos kodėl
nepasiekta

Šilumos perdavimo
technologiniai
nuostoliai

16,10%

15,98

Pasiekta

ŠT: užtikrinti patikimą ir saugų
šilumos tiekimą vartotojams
veikiančiais šilumos gamybos
įrenginiais

Senų (nerenovuotų)
šilumos tiekimo trasų
dalis

14,70%

7,98%

Pasiekta

VT
tikslas:
sumažinti
geriamojo vandens nuostolius
iki leidžiamo dydžio pagal
geriamojo vandens kainos
nustatymo metodiką, t. y. iki
25

Geriamojo vandens
nuostoliai , proc.

35%

31,44%

Pasiekta

VT tikslas: Užtikrinti tiekiamo
vandens kokybę

Gyventojai,
prisijungę prie
vandens tiekimo
tinklų, proc.

81%

98,75%

Pasiekta

Tarnybos tikslas

Matavimas

ŠT tikslas: techninių ir
organizacinių priemonių
įgyvendinimas nepriklausomų
šilumos tiekėjų pritraukimui,
siekiant tiekti vartotojams
šilumos energiją už
optimaliausią kainą bei
mažinti šilumos energijos
nuostolius centralizuotame
šilumos tiekimo tinkle.

VT tikslas: sumažinti nuotekų
infiltraciją
iki
leidžiamo
dydžio
pagal
geriamojo
vandens kainos nustatymo
metodiką, t. y. iki 25

Infiltracija, proc.

28%

47,58%

Infiltracija žymiai išaugo dėl
padidėjusio kritulių kiekio (
2020m- 503,36mm, 2021m.664,1 mm)

VT tikslas: gerinti buitinių
nuotekų išvalymo kokybę –
neviršyti leistinų išmetamų
teršalų kiekių

Mokestis už padidintą
taršą, Eur

12 000

13 069

Nuo 2021 m. keitėsi
padidintos taršos tarifai(
išaugo 2-2,5 k.)

RT
tikslas:
optimizuoti
remonto tarnybos veiklą

Mėnesio pajamos iš
daug. namų
priežiūros ir remonto,
tūkst. Eur

11

13,6

Pasiekta
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ATTT tikslas: mažinti mišrių
komunalinių atliekų surinkimo
procentą bendrame sraute,
didinant rūšiuojamų atliekų
kiekį
Mažinti stambių gabaritų
atliekų surinkimą, skatinant
gyventojus patiems pristatyti
tokio tipo atliekas į stambių
gabaritų atliekų aikštelę.
ATTT tikslas: didinti veiklos
efektyvumą.

Rūšiuotos atliekos

Stambių gabaritų
atliekos (t)

Savikainos ir pajamų
santykis
Veiklos efektyvumo
didinimas/stabilumas
(pardavimo pajamos,
tenkančios vienam
darbuotojui

10,68%

MKA - 5241,56 t, Antrinės 626,54 t.

70

279,17

Nepasiekta dėl surenkamų
stambių gabaritų atliekų iš
kaimų ir pan. Covid -19
pandemijos metu dauguma
vykdė remonto darbus.

0,95

0,78

Pasiekta

≥0

43209,62

15%

Pasiekta

Gautinų sumų
(pirkėjų skolų)
apyvartumas, d.

≤ 60 d.

65,94

Mokėtinų sumų (skolų
tiekėjams)
apyvartumas, d.

≤ 45 d.

40,53

Nepasiekta dėl soc. Būsto
skolų.

Pasiekta

Užtikrinti pelningą veiklą bei
pasiekti
ekonominius
vertinimo rodiklius

Grynasis
pelningumas, proc.

≥ 2 proc.

1,5

Įtaka turėjo išaugusios
energetinių išteklių kainos bei
infliacija.

Bendrasis
pelningumas, proc.

≥8 proc.

12,17

Pasiekta

Turto pelningumas
(ROA), proc.

≥5 proc.

0,46

Nepasiekta dėl pelno
reguliavimo ir kitų susijusių
sprendimų. Savivaldybių
valdomų įmonių tiklsas nėra
didelis pelningumas.

Bendrasis skolos
rodiklis (skolos ir
turto santykis)

< 0,5

0,18

Pasiekta

Einamojo (bendrasis)
likvidumo
koeficientas

≥ 1,2

1,06

Nepasiekta dėl padidėjusių
skolų tiekėjams bei kreditų
įmokų.

≤15 proc.

11,85

Pasiekta

≥55≤90
proc.

87,63

Pasiekta

496

509

Pasiekta

Veiklos sąnaudų
dalis, tenkanti 1
pardavimų eurui,
proc.
Pardavimo
savikainos lygis,
proc.
DNAT: prižiūrėti daugiabutį
namą, kad jis ilgiau kokybiškai
funkcionuotų (mažiausiomis
sąnaudomis)
bei
plėtra
renovuojant
daugiabučius
Elektrėnų savivaldybėje.

Daugiabučio namo
techninių apžiūrų
skaičius, vnt.
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TT tikslas: atskirti transporto
tarnybos keleivių pavėžėjimą
pagal maršrutus ir remonto
veiklas

Bendri įmonės tikslai:

Didinti darbuotojų motyvaciją;

Kelti personalo kvalifikaciją;

Didinti atvirumą visuomenei

Sudaryti rinkodaros planą

Transporto tarnybos
pelninga veiklas

Įdiegti ir palaikyti
motyvacinę sistemą
Darbuotojų, per
metus išklausiusių
bent vieną
kvalifikacijos kėlimo
ir (ar) darbų saugos
kursą, dalis
Vyriausybės
patvirtintose ir
savivaldybių
valdomoms įmonėms
rekomenduojamose
Skaidrumo gairėse
nurodytos
informacijos
skelbimas EKŪ
tinklapyje
Periodinis EKŪ
interneto svetainės
atnaujinimas, kartais
per metus
Unikalių pranešimų
EKŪ Facebook
skiltyje skaičius per
metus

Pelninga
TT veikla

ATSKIRTA VEIKLA

Palaikymas

Diegimas

Pilnai įdiegta nuo 2022 m.

100%

100%

Pasiekta

100%

100%

Pasiekta

4

100,00%

Pasiekta

12

100,00%

Pasiekta

Per 2021 metus buvo diegiama motyvacinė sistema, keliamas darbo užmokestis visiems
darbuotojams 10 proc. (du metus iš eilės), įmonė pasiekė 1,5 proc. grynąjį pelningumą, nuolat
diegėme naujoves, aktyvesni buvome facebook tinklalapyje.
Vartotojų įsiskolinimas
2021 m. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ kreipėsi į teismą dėl 363 bylų iškėlimo dėl skolų
už komunalines paslaugas priteisimo. 44 bylose sprendimas dar nepriimtas. 2021 m. priteista 102
843,95 Eur skolų už komunalines paslaugas ir 1124,17 Eur delspinigių. Antstoliams per 2021 m.
pateikti 191 vykdomieji dokumentai. Antstoliai 2021 metais išieškojo 140567,25 Eur skolų.
Bendrovė 2021 m. buvo atsakovu 1 civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo ir 1 administracinėje byloje
dėl privalomo nurodymo įvykdymo. Bylos dar nagrinėjamos teismuose.
Vartotojų informavimas
Apie bendrovės veiklą, komunalinių paslaugų kainų pasikeitimą, aktualijas bei problemas
gyventojus informuojame savivaldybės leidiniuose bei savo bendrovės internetiniame tinklalapyje.
Paslaugų kainos bei tarifai pateikiami bendrovės informaciniame stende ir internete. Dalis aktualios
informacijos pateikiama gyventojams išrašytose sąskaitose, iškabinant daugiabučių namų skelbimo
lentose. Vykdant Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 6 priedo mokėjimo už šilumą ir karštą
vandenį pranešimo formos reikalavimus, bendrovė šilumos suvartojimo duomenis kiekvieno
daugiabučio namo šilumos suvartojimo duomenis skelbia savo internetiniame tinklalapyje. Bendrovė
facebook paskyroje operatyviai talpina informacija apie gedimus, jei laikinai sustabdomas geriamojo
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vandens tiekimas, esant vamzdyno trukimui. Informuojame apie bendrovės svarbesnius įvykius, taip
pat atliekamas šilumos vamzdynų hidraulikas ir t.t. Bendrovė pateikiant aktualią informaciją dėl
laikino vandens sustabdymo, trūkimų tinkluose ir pan. vartotojams siunčiamos žinutės į telefonus,
informacija taip pat pateikiama ir elektroniniais laiškais tiems asmenims, kurių adresus turi bendrovė.

Generalinis direktorius

Ričardas Leckas
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