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KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS “KAUNO PLANAS”
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2015-07-30 Nr.1

TRUMPA ĮMONĖS APŽVALGA
Kauno savivaldybės įmonė “Kauno planas“ įsteigta 1993-10-11. Įmonės tikslas – teikti
viešąsias paslaugas, atlikti darbus ir vykdyti kitą veiklą siekiant tenkinti viešuosius interesus.
Įmonės pagrindinės veiklos rūšys yra visų rūšių teritorijų planavimo dokumentų, statybos
techninių projektų, geografinių informacinių sistemų (GIS), duomenų bazių ir kompiuterinių
taikomųjų programų kūrimas, rengimas, priežiūra, pateikimas vartotojams ir konsultavimas.
Įmonės valdymo organai – valdyba (5 nariai) ir įmonės vadovas.
Įmonės nuosavas kapitalas 753 733 litai.
2014-12-31 įmonėje dirbo 32 darbuotojai.
Kauno SĮ “Kauno planas” apyvarta (be PVM) per 2014 metus – 1 279 531 litas.
Grynieji 2014 m. nuostoliai – 607 370 litų.
Turto balansinė vertė – 1 108 136 litai.

ĮMONĖS 2014 METŲ VEIKLOS APŽVALGA
1.
1.1

Įmonės veiklos per 2014-uosius ataskaitinius finansinius metus apžvalga.
Veiklos vykdymas ir plėtra. 2014 metais įmonė teikė iš anksto numatytas viešąsias
paslaugas (konsultacijos, informacijos teikimas internetu) bei vykdė komercinę veiklą.
Įmonės vykdomi darbai pagal pagrindines veiklos rūšis 2014 metais:
1.1.1 Visų rūšių teritorijų planavimo ir techninių projektų rengimas:
- rengė Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą;
- rengė Kruonio, Balbieriškio ir Veiverių miestelių teritorijų bendruosius planus;
- rengė žemės sklypų, topografinius ir detaliuosius planus.
1.1.2 Teritorijų planavimo rezultatų pateikimas visuomenei įmonės interneto svetainėje
(žr. adresu: http://www.kaunoplanas.lt);
1.1.3 Skaitmeninių žemėlapių, geografinių informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra:
- kaupė, prižiūrėjo ir teikė Kauno miesto topografinių duomenų skaitmeninio žemėlapio
duomenų bazės duomenis savivaldybės darbuotojams, geodezininkams, inžinerinius
tinklus eksploatuojančioms organizacijoms bei kitiems vartotojams;
- užtikrino operatyvų naujausių topografinių duomenų pateikimą savivaldybės
darbuotojams.
1.1.3 Konsultavimo paslaugos:
- Kauno miesto savivaldybės administracijos, gyventojų, įmonių konsultavimas teritorijų
planavimo ir GIS klausimais.
1.2 Pagrindinės rizikos rūšys ir neapibrėžtumai:
 neaiški ekonomikos raidos prognozė ir paslaugų rinkos mažėjimas;
 sudėtingėjančios konkurencinės sąlygos;
 įstatyminės bazės teritorijų planavimo srityje pasikeitimai;
 neaiškus galimų užsakymų kiekis iš Kauno m. savivaldybės administracijos;
 dėl sudaryto vidaus sandorio su Kauno m. savivaldybės administracija sumažėja
galimybės gauti papildomų pajamų iš kitų užsakovų (20% nuo visų metinių pajamų);
 paslaugų užsakovų skolos.
Šioje situacijoje, įmonė siekė išlaikyti pozicijas rinkoje, mažindama paslaugų savikainą ir
didindama esamų darbo jėgos ir technologinių išteklių panaudojimo efektyvumą.
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2.

Įmonės veiklos rezultatai.
Pavadinimas
Nuosavas kapitalas, Lt

2014 m.

2013 m.

Pokytis

753733

1361103

-607370

Turto balansinė vertė, Lt

1108136

1657602

-549466

Pardavimai, Lt (be PVM)

1279531

1362100

-82569

Veiklos pelnas (nuostoliai), Lt

-495387

-765778

270391

Grynasis pelnas (nuostoliai), Lt

-607370

-765415

158045

2,2

4

-1,8

0,32

0,18

0,14

1,2

0,82

0,38

-45,4

-53,6

8,2

26,9

27,2

-0,3

Bendrasis
likvidumo
(trumpalaikio
mokumo) koeficientas = trumpalaikis
turtas / trumpalaikiai įsipareigojimai, Lt
Įsiskolinimo koeficientas (bendras skolos
rodiklis) = trumpalaikis ir ilgalaikiai
įsipareigojimai / visas įmonės turtas
Turto apyvartumas = pardavimų apimtis
/ visas turtas
EBITDA marža = veiklos pelnas,
pridėjus nusidėvėjimo ir amortizacijos
sąnaudas x 100 / pardavimų apimtis, %
Veiklos sąnaudų lygio rodiklis = veiklos
sąnaudos x 100 / pardavimų apimtis, %

Įmonės pagrindinis užsakovas yra Kauno miesto savivaldybės administracija. 2014 metais
80,1 proc. pardavimo pajamų gauta iš Kauno miesto savivaldybės administracijos už teritorijų
planavimo, skaitmeninio žemėlapio ir GIS kūrimo bei priežiūros paslaugas. Likusios pajamos
(19,9 proc.) buvo gautos teikiant paslaugas kitiems užsakovams.
3.

Personalas.

Pagrindinį įmonės gamybinį potencialą sudaro kvalifikuoti darbuotojai, todėl įmonėje
nuolat siekiama palaikyti ir gerinti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, sudarant palankias
sąlygas psichologinės atmosferos bei fizinės sveikatos puoselėjimui.
2014 metais darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių priskaičiuota 1 242 tūkst. Lt.
4.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.
Pareigybė

Vidutinis užmokestis, Lt[1]

Direktorius

4125

Padalinių/projektų vadovai

3453

Specialistai

2007

Administracijos darbuotojai

1901

[1]

Priskaičiuotas atlyginimas neatskaičius mokesčių.
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ĮMONĖS VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZĖ
Įmonė teikia teritorijų planavimo ir geoinformacinių sistemų paslaugas visoje Lietuvoje.
Jos veikla nedotuojama ir paslaugų rinkoje veikia vienodomis konkurencinėmis sąlygomis su
kitais rinkos dalyviais. 2014 metais vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 5
dalies nuostatomis, įmonė sudarė vidaus sandorį su Kauno miesto savivaldybės administracija,
kurio pagrindu ne mažiau nei 80 proc. pajamų įmonė privalės gauti iš veiklos, skirtos steigėjo
poreikių tenkinimui.
Atsižvelgiant į su Kauno miesto savivaldybės administracija sudarytą vidaus sandorį, 2015
metais numatome:
- išlaikyti užimamas pozicijas Lietuvos rinkoje;
- gauti ne mažiau nei 80 proc. visų pajamų iš steigėjo;
- plėtoti įmonės veiklą visų lygmenų teritorijų planavimo ir geoinformacinių sistemų srityje;
- praplėsti paslaugų asortimentą;
- gerinti teikiamų paslaugų kokybę;
- kelti darbuotojų kvalifikaciją;
- tobulinti naudojamas technologijas ir ieškoti naujų alternatyvų;
- įgyti konkurencinį pranašumą mažinant gamybos kaštus;
- efektyviau naudoti įmonės resursus;
- tobulinti įmonės struktūrą siekiant operatyviai prisitaikyti prie rinkos pokyčių;
- tobulinti darbuotojų apmokėjimo už atliktą darbą taisykles;
- gerinti įmonės įvaizdį.
Numatyti sprendimai bus įgyvendinami atsižvelgiant į įmonės steigėjo poreikius ir esamą
situaciją rinkoje.
Pastaruoju metu padidėjo teritorijų planavimo ir kitų projektavimo paslaugų pasiūla,
pastebimai sumažėjo teikiamų paslaugų kainos. Taip pat pasikeitė teritorijų planavimo įstatymas,
ko pasekmėje sumažėjo užsakymų skaičius iš Kauno miesto savivaldybės administracijos, o
teritorijų planavimo darbų kainos apskaičiavimui vis dar taikoma sena 1996 metų metodika.
Įvertinus paminėtas aplinkybes, manome, jog artimiausiu laikotarpiu, ženkliai sumažėjus
pajamoms, įmonė gali tapti nemoki.

GIS skyriaus vadovas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Ričardas Kvedaravičius

