KAUNO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS “KAUNO PLANAS”
2015 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖ VEIKLOS ATASKAITA
2015-07-30 Nr.1
TRUMPA ĮMONĖS APŽVALGA
Kauno savivaldybės įmonė „Kauno planas“ (toliau Įmonė) įsteigta 1993 m. spalio 11 d.
Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu. Įmonės tikslas – teikti viešąsias paslaugas, atlikti
darbus ir vykdyti kitą veiklą, siekiant tenkinti viešuosius interesus. Pagrindinė Įmonės veikla:
teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų, specialiųjų, detaliųjų, žemės sklypų formavimo ir
pertvarkymo, žemės valdos projektų), statybos techninių projektų, geografinių informacinių
sistemų, duomenų bazių ir kompiuterinių taikomųjų programų kūrimas, rengimas, priežiūra,
pateikimas vartotojams, įmonių ir privačių asmenų konsultavimas teritorijų planavimo klausimais
bei savivaldybės darbuotojų konsultavimas geografinių informacinių sistemų klausimais.
Įmonės valdymo organas – Įmonės vadovas.
2015 m. birželio 16 d. iš pareigų buvo atleistas direktorius Gediminas Šinkūnas. Šiuo metu
direktoriaus funkcijas atlieka GIS skyriaus vadovas Ričardas Kvedaravičius.
Įmonės nuosavas kapitalas – 74525 Eur.
2015 m. birželio 30 d. įmonėje dirbo 35 darbuotojai.
Kauno SĮ „Kauno planas” apyvarta (be PVM) per 2015 m. I-ą pusmetį – 56637 Eur.
2015 m. I-o pusmečio nuostoliai – 143770 Eur.
Turto balansinė vertė – 156773 Eur.
ĮMONĖS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ VEIKLOS APŽVALGA
1.
1.1

1.1.1

1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.2

Įmonės veiklos per 2015 m. tarpinį (1-6 mėn.) ataskaitinį laikotarpį apžvalga.
Veiklos vykdymas ir plėtra. 2015 metais įmonė teikė iš anksto numatytas viešąsias
paslaugas (konsultacijos, informacijos teikimas internetu) bei vykdė komercinę veiklą.
Įmonės vykdomi darbai pagal pagrindines veiklos rūšis 2015 metais:
Visų rūšių teritorijų planavimo ir techninių projektų rengimas:
- Kauno miesto bendrojo plano monitoringas (stebėsena);
- Kioskų ir prekybai pritaikytų paviljonų išdėstymo Kauno mieste specialusis planas;
- pastato Europos pr. 105A techninio projekto priešprojektiniai pasiūlymai;
- Tilto g. rekonstravimo ir šviesoforo įrengimo techninis projektas;
- Aukštųjų Šančių ąžuolyno ir Lampėdžių parko projektiniai pasiūlymai;
- S.Dariaus ir S.Girėno stadiono rekonstrukcijos techninio projekto projektiniai
pasiūlymai;
- Dviračio tako šalia Užnemunės g. iki Kauno rajono ribos (Panemunės g.) techninis
projektas;
- kitų, šviesoforu reguliuojamų, pėsčiųjų perėjų techninių darbo projektų, žemės sklypų,
topografinių planų, detaliųjų planų, žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo bei žemės
valdų projektų rengimas.
Teritorijų planavimo rezultatų pateikimas visuomenei įmonės interneto svetainėje
(žr. adresu: http://www.kaunoplanas.lt).
Skaitmeninių žemėlapių, geografinių informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra:
- Kauno miesto topografinių duomenų skaitmeninio žemėlapio duomenų bazės kaupimas,
priežiūra ir pateikimas savivaldybės darbuotojams, geodezininkams, inžinerinius tinklus
eksploatuojančioms organizacijoms bei kitiems vartotojams;
- Operatyvus naujausių topografinių duomenų pateikimas savivaldybės darbuotojams.
Konsultavimo paslaugos:
- Kauno miesto savivaldybės administracijos darbuotojų, gyventojų ir įmonių
konsultavimas teritorijų planavimo bei geografinių informacinių sistemų klausimais.
Pagrindinės rizikos rūšys ir neapibrėžtumai:
 valstybės ekonomikos raidos netolygumas;
 įstatyminės bazės teritorijų planavimo srityje pasikeitimai;
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2.

teritorijos planavimo paslaugų rinkos sąstingis (dėl įstatymų pasikeitimo);
geodezijos ir kartografijos techninio reglamento pasikeitimai;
topografinių duomenų informacinės sistemos priežiūros paslaugų reorganizacija;
sudėtingėjančios konkurencinės sąlygos ir paslaugų kainų mažėjimas;
neaiškus, galimų, užsakymų kiekis iš Kauno m. savivaldybės administracijos;
išankstinės informacijos trūkumas iš steigėjo apie planuojamus metinius užsakymus;
sudarytas vidaus sandoris su Kauno miesto savivaldybės administracija sumažina
papildomų pajamų dydį iš kitų užsakovų (galima iki 20% visų metinių pajamų);
ilga vykdomų projektų trukmė ir nėra tarpinių atsiskaitymų (tik pabaigus projektą);
daugelis, iš steigėjo gautų, užsakymų baigiami metų pabaigoje, todėl ir didžioji pajamų
dalis gaunama tuo metu;
užsakovas užsakymus naujiems darbams pateikia tik patvirtinus naujų metų biudžetą;
įmonė neturi pakankamai apyvartinių lėšų vykdyti ilgalaikius projektus;
darbuotojų atlygiai vieni iš mažesnių, lyginant su tos pačios kvalifikacijos specialistų
atlygiais rinkoje;
paslaugų užsakovų skolos.

Įmonės veiklos rezultatai.
2015 m.
1-6 mėn.
74525

2014 m.
1-6 mėn.
270927

2013 m.
1-6 mėn.
518485

Turto balansinė vertė, Eur

156773

346325

602403

Pardavimai, Eur (be PVM)

56637

183072

263663

Veiklos pelnas (nuostoliai), Eur

-142032

-123283

-97483

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

-143770

-123278

-97397

0,75

3,3

5,5

0,52

0,22

0,14

-247

-65

-35

83

29

21,9

Pavadinimas
Nuosavas kapitalas, Eur

Pagrindinis mūsų užsakovas yra Kauno miesto savivaldybės administracija. Užsakymai
naujiems darbams, dažniausiai, pateikiami tik patvirtinus naujų metų biudžetą. Kadangi, didžiąją
mūsų gaunamų pajamų dalį sudaro iš steigėjo gaunami ilgalaikiai užsakymai, kurių dauguma,
baigiami metų pabaigoje, tai ir didžioji pajamų dalis gaunama tuo metu, todėl pirmoje metų pusėje
įmonės veikla nuostolinga.
3.

Personalas.

Kvalifikuoti darbuotojai sudaro pagrindinį įmonės gamybinį potencialą, todėl įmonėje
nuolat siekiama palaikyti ir gerinti sąlygas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, sudarant palankias
sąlygas psichologinės atmosferos bei fizinės sveikatos puoselėjimui.
Per ataskaitinį laikotarpį darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių priskaičiuota 151
tūkst. Eur.
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4.

Darbuotojų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.
Pareigybė
Direktorius
Padalinių / projektų vadovai
Specialistai
Administracijos darbuotojai
[1]

Vidutinis užmokestis, Eur[1]
2015m. I ketv.

2015m. II ketv.

1235
958
890
770

1224
780
660
761

Priskaičiuotas atlyginimas neatskaičius mokesčių.
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 privalo gauti iš veiklos, skirtos steigėjo poreikių
tenkinimui.
Atsižvelgiant į su Kauno miesto savivaldybės administracija sudarytą vidaus sandorį, 2015
metais numatome:
- 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;
- efektyviau naudoti įmonės resursus;
- tobulinti naudojamas technologijas ir ieškoti naujų alternatyvų;
- įgyti konkurencinį pranašumą mažinant gamybos kaštus;
- kelti darbuotojų kvalifikaciją;
- tobulinti įmonės struktūrą siekiant operatyviai prisitaikyti prie rinkos pokyčių;
- tobulinti darbuotojų apmokėjimo už atliktą darbą taisykles;
- įdiegti darbo laiko ir projektų apskaitos sistemą;
- gerinti įmonės įvaizdį.
Numatyti sprendimai bus įgyvendinami atsižvelgiant į įmonės steigėjo poreikius ir esamą situaciją
rinkoje.
Pasikeitus teritorijų planavimo teisinei bazei ir sumažėjus užsakymų skaičiui, ženkliai
padidėjo projektavimo paslaugų pasiūla. Kadangi nebeliko būtinybės įmonėms turėti su teritorijų
planavimo paslaugomis susijusių atestatų, tai planavimo darbus dabar gali atlikti kiekvienas
individualus subjektas. Taip pat nemaža teritorijų planavimo proceso dalis yra perkelta į techninių
projektų rengimo stadiją. Reikalavimai teritorijų planavimo procese didėja, o įkainiai tendencingai
mažėja. Įkainių sudarymui naudojama 1996 metais patvirtinta metodika, o apskaičiuojant darbų
kainą nėra tinkamai vertinamas infliacijos koeficiento ir paslaugų kainų pokytis. Svarbu paminėti
ir tai, jog išankstinės informacijos trūkumas iš steigėjo apie planuojamus metinius užsakymus
neigiamai įtakoja Įmonės veiklos planavimą ir didina riziką.
Atsižvelgiant į anksčiau išvardintas aplinkybes, manome, jog artimiausiu laikotarpiu įmonės
pajamos gali ženkliai sumažėti ir tai padidintų įmonės nemokumo riziką, tačiau dedame visas
pastangas tinkamai sureguliuoti darbų apimtis ir finansinius srautus taip, kad padėtis įmonėje
stabilizuotųsi ir įmonės veikla būtų nenuostolinga.

GIS skyriaus vadovas,
atliekantis direktoriaus funkcijas

Ričardas Kvedaravičius
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