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         FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

Bendroji dalis 

• Kauno savivaldybės įmonė „Švara“ įregistruota Kauno miesto mero 1991-03-04 potvarkiu Nr. 320. Įmonės 
pakeitimas įregistruotas rejestro tvarkytojo 1995-03-28 įsakymu Nr. 225. Įstatų pakeitimas ir veiklos rūšių 
papildymas įregistruotas rejestro tvarkytojo 1996-05-18 įsakymu Nr. 261. Įmonė reorganizuota į akcinę 
bendrovę „Kauno švara“ rejestro tvarkytojo 1999-06-01 potvarkiu Nr. 416. Kauno miesto tarybos 2000-02-24 
sprendimu Nr. 47 nutarta įmonę reorganizuoti į UAB „Kauno švara“. UAB „Kauno švara“ įregistruota 
rejestro tvarkytojo 2000-08-01 įsakymu Nr.460, įregistravimo Nr. AB-2000-283.  

• Įmonės kodas 132616649. 
• Buveinės adresas: Statybininkų g.3, Kaunas. 
• Bendrovės veikla: 

 Komunalinių, statybinių, žaliųjų, gamybinių, stambiagabaričių, pavojingų  atliekų surinkimas, presavimas,  
vežimas. Antrinių žaliavų surinkimas  ir rūšiavimas, pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymas, pažymų 
išdavimas.                     
 Aplinkos priežiūra -  miesto gatvių ir teritorijų  mechanizuotas bei rankinis valymas, šlavimas, laistymas ir  
plovimas, barstymas druskos – smėlio mišiniu, viešųjų tualetų priežiūra, kilnojamų tualetų nuoma, vejų 
šienavimas, dekoratyvinių želdinių priežiūra. 

              Miesto gatvių ir viešųjų erdvių priežiūra, remontas ir asfaltavimas.                              
• 2018  metų vidutinis darbuotojų skaičius 471 žmonės, vidutinis darbo užmokestis     939,20 Eur.  

2019  metų vidutinis darbuotojų skaičius 517 žmonės, vidutinis darbo užmokestis  1 301,30 Eur. 
• Kalendoriniai metai 2019-01-01  -  2019-12-31. 
• Bendrovė dukterinių įmonių neturi. 
• Bendrovės finansinę atskaitomybę audituoja  Audito UAB “ IN SALVO”. 
• Asocijuotos įmonės: 

- Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (įmonės  kodas 300092998, buveinės adresas  Pramonės pr.4A 
Kaunas, įregistruota VĮ Registrų centre, juridinių asmenų registre); 

- Kauno miesto savivaldybė ( įstaigos kodas 188764867, buveinės adresas Laisvės al.96 Kaunas, 
įregistruota VĮ Registrų centre, juridinių asmenų registre ). 

 
                                                Apskaitos politika 

• Šios finansinės  ataskaitos parengtos pagal  ataskaitiniu laikotarpiu galiojusį  Lietuvos Respublikos 
Buhalterinės apskaitos įstatymą, Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą bei Verslo 
Apskaitos Standartus. 

• Pagal LR Įmonių Finansinės atskaitomybės įstatyme nustatytus rodiklius bendrovė rengia vidutinėms 
įmonėms taikomą finansinių ataskaitų rinkinį. 

• Šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos eurais.  
• Nematerialiojo turto įsigijimo savikainą sudaro už šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma ar kitokio 

sunaudoto turto vertė ir kitos tiesioginės turto paruošimo naudojimui išlaidos.  Sukurtas nematerialus turtas 
apskaitoje registruojamas sukūrimo savikaina. Sukurto nematerialiojo turto sukūrimo išlaidos įverinamos 
pagal taikomą savikainos skaičiavimo metodiką. Nematerialus turtas amortizuojamas taikant tiesiogiai 
proporcingą ( tiesinį ) skaičiavimo metodą.  

• Ilgalaikis materialus turtas, tai įmonei nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris daugelį kartų dalyvauja 
veiklos procese, teikdamas ekonominę naudą ir išsaugodamas natūrinę formą, nusidėvi naudojamas ne 
trumpiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo ( pasigaminimo ) vertė yra didesnė nei 90 Eur., klientų 
aptarnavimui naudojami konteineriai ilgalaikiam turtui priskiriami nuo 180 Eur. vertės, patikėjimo teise  
gautas turtas ilgalaikiam turtui priskiriamas nuo 15 Eur. vertės. Materialus turtas priskiriamas ilgalaikiam, jei 
įmonė tikisi būsimais laikotarpiais iš jo gauti ekonominės naudos arba jis sudaro prielaidas įmonei veikti.   
Ilgalaikis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo ( pasigaminimo ) savikaina, kurią sudaro įsigyjant šį turtą 
sumokėta ( mokėtina ) pinigų suma, pasigaminto turto tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos, turto 
registravimo mokesčių, parengimo naudoti ir pan. išlaidos, patirtos iki naudojimo pradžios.  
Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas, vadovaujantis LR Pelno mokesčio įstatymo 1 priedėliu, 
apskaičiuojamas remiantis metinėmis nusidėvėjimo normomis, kurias tvirtina įmonės valdyba. Taikomas 
tiesiogiai proporcingas ( tiesinis ) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo skaičiavimo metodas.  
Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo sekančio mėnesio 1 dienos po turto įvedimo į ekslpoataciją. 
Ilgalaikio turto naudojimo pradžia laikoma įmonės vadovo patvirtinta turto perdavimo naudoti akto data. 
Nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, turto likvidacinė vertė ir naudingo tarnavimo laikas periodiškai, bet ne 
rečiau kaip metinių finansinių ataskaitų datą, peržiūrimi. Jei pastebėtas reikšmingas laukiamos iš to turto 
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ekonominės naudos pasikeitimas, nusidėvėjimo skaičiavimo metodas, likvidacinė vertė ir naudingo tarnavimo 
laikas pakeičiami taip, kad atitiktų pasikeitusią situaciją. 
 Nurašius nudėvėtą turtą, gautos dalys ar medžiagos apskaitoje registruojamos kaip atsargos grynąja galimo 
realizavimo verte.  

• Atsargos - per vieną ataskaitinį laikotarpį pajamoms uždirbti sunaudojamas turtas. Registruojant atsargas 
apskaitoje  ir finansinėse ataskaitose jos įvertinamos faktine įsigijimo savikaina. Įmonės atsargoms 
priskiriama degalai, atsarginės dalys, pirktas inventorius ir kitos medžiagos. Atsargų įsigijimo savikainą 
sudaro pirkimo kaina, pakoreguota atlikto pirktų atsargų nukainojimo ir gautų nuolaidų suma. Atsargų 
gabenimo bei kitos tiesiogiai susijusios su atsargų įsigijimu išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį 
laikotarpį, kai buvo patirtos, jei tos sumos nereikšmingos. Pagamintų atsargų savikainą sudaro tiesioginės ir 
netiesioginės išlaidos. Kad turto balansinė vertė neviršytų sumos, kurią tikimasi gauti pardavus arba 
sunaudojus šį turtą ( jei atsargos buvo sugadintos, visiškai arba iš dalies paseno, jų pardavimo kaina krito),  
atsargos nuvertinamos iki galimo panaudojimo vertės pagal kiekvieną atsargų vienetą arba grupę grupę. Visų 
atsargų nukainojimo iki galimo panaudojimo vertės suma ir visi atsargų nuostoliai pripažįstami to laikotarpio, 
kuriuo buvo atliekami nuvertinimai ar susidarė nuostoliai, veiklos sąnaudomis. Apskaičiuodama sunaudotų 
gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko konkrečių kainų atsargų įvertinimo būdą. Atsargų 
sunaudojimas arba pardavimas apskaitoje registruojamas taikant nuolat apskaitomų atsargų būdą, kai 
apskaitoje registruojama kiekviena su atsargų sunaudojimu arba pardavimu susijusi operacija.  
  Siekiant finansinėje atskaitomybėje tikrai ir teisingai atspindėti turimo trumpalaikio turto vertę bei 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 str. 1 d. bei 15 str. 14 d. 
mažaverčių konteinerių vertės koregavimui skaičiuojamas nuvertėjimo rezervas, laikant, kad konteinerių 
atsipirkimo laikas 7 metai, o atsargos nurašomos į sąnaudas tą mėnesį kai atiduodamos naudoti, 
sunaudojamos, likviduojamos  arba parduodamos. 

• Finansiniam turtui priskiriami pinigai, esantys įmonės kasoje ir atsiskaitomosiose sąskaitose bei sutartinė 
įmonės teisė gauti pinigus ar kitą finansinį turtą, apsikeisti finansiniu turtu ar įsipareigojimais, kuri finansinėse 
ataskaitose parodoma kaip už parduotą produkciją ir paslaugas gautinos sumos, iš anksto sumokėtos sumos už 
finansinį turtą ir kitos pagal sutartis užregistruotos finansinės skolos įmonei. Finansiniams įsipareigojimams 
priskiriami sutartiniai įsipareigojimai sumokėti pinigus arba atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Finansinis turtas 
ir įsipareigojimai registruojamas apskaitoje tada, kai įmonė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti 
pinigus ar kitą finansinį turtą arba prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus. Pirmą kartą pripažindama 
finansinį turtą ir įsipareigojimus, įmonė įvertina juos įsigijimo savikaina. Savikaina nustatoma pagal gauto ar 
perduoto turto ar paslaugų vertę. Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai įvertinami tikrąja verte 
( susiję su rinkos kainomis) arba amortizuota savikaina. Finansinis turtas nurašomas, kai įmonė netenka teisės 
kontroliuoti turtą, kai ji gauna visą sutartyje numatytą naudą. Finansinis įsipareigojimas nurašomas, kai 
įsipareigojimas įvykdomas, panaikinamas ar nustoja galioti. Kiekvieno balanso datą įmonė apskaičiuoja už 
finansinį turtą tikėtiną atgauti sumą, ir sumažinusi balansinę vertę, pripažįsta nuostolį dėl vertės sumažėjimo. 
Nuvertėjimas grindžiamas prielaida, kad bus gaunamos ne visos gautinos sumos. Kiekvieno finansinio turto 
vieneto vertės sumažėjimas nustatomas ir registruojamas atskirai. 

• Pagrindinei veiklai priskiriami atliekų tvarkymo, miesto tvarkymo,viešųjų erdvių priežiūros ir remonto, 
antrinių žaliavų bei pakuočių atliekų surinkimo darbai bei veiklos sąnaudos. Kitai veiklai priskiriama  kita       
( nepagrindinė ) netipinė veikla- atsargų, ilgalaikio turto pardavimas, patalpų nuoma ir pan. Finansinės ir 
investicinės veiklos straipsniui priskiriamos palūkanų už bankuose laikomus pinigus, valiutų kurso 
pasikeitimo, pripažintų baudų ir  delspinigių pajamos ir sąnaudos.  

• Bendrovės pasirašytasis įstatinis kapitalas registruojamas įstatinio kapitalo sąskaitoje visa suma. Jei už 
išleistas akcijas atsiskaitoma turtu, akcijų emisijos kaina yra lygi už jas gauto turto tikrajai vertei. Įstatinio 
kapitalo sąskaitoje registruojama tik nominali akcijų vertė. Jei priimtas savininkų sprendimas didinti (mažinti) 
įstatinį kapitalą, įstatinio kapitalo padidėjimas ( sumažėjimas ) apskaitoje registruojamas tada, kai teisės aktų 
nustatyta tvarka įregistruojami pakeisti akcinės bendrovės įstatai. Privalomasis rezervas sudaromas iš 
paskirstytinojo pelno. Šis rezervas sudaromas ir naudojamas įstatymų nustatyta tvarka. Kiti rezervai sudaromi 
savininkams priėmus sprendimą sudaryti ar panaikinti rezervus. Kai apskaičiuojama visa premijų, tantjemų ir 
kitų išmokų ( ar jų dalies ), kurioms savininkų sprendimu buvo sudarytas rezervas, suma, ji priskiriama 
ataskaitinio laikotarpio sąnaudoms ir parodoma pelno (nuostolio) ataskaitoje, o rezervas panaikinamas 
savininkų sprendimu didinant nepaskirstytąjį pelną.  
Nepaskirstytojo pelno mažinimas registruojamas apskaitoje, kai registruojami ataskaitinio laikotarpio 
nuostoliai, registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą ir kitais teisės aktais 
nustatytais atvejais. Nepaskirstytojo pelno didinimas registruojamas, kai registruojamas ataskaitinio 
laikotarpio grynasis pelnas, priėmus sprendimą mažinti arba panaikinti anksčiau sudarytus rezervus, 
registruojant esminių klaidų taisymo ir apskaitos politikos pakeitimo rezultatą ir kitais teisės aktais nustatytais 
atvejais. Nepaskirstytojo nuostolio mažinimas ( didinimas ) registruojamas, kai registruojamas ataskaitinio 
laikotarpio grynasis pelnas ( nuostolis ) bei priėmus sprendimą padengti nuostolius iš rezervų ar nuostolių 
suma mažinant įstatinį kapitalą. 
Pelno paskirstymas apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną paskirstyti. 
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• Dotacijos, susijusios su turtu – dotacijos, gaunamos ilgalaikio turto forma arba skiriamos ilgalaikio turto 
pirkimui, statymui ar kitokiam įsigijimui. Ilgalaikiu turtu ar ilgalaikiam turtui įsigyti skirta dotacija visa suma 
užregistruojama kaip gauta dotacija.  Gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, t.y. mažinamas balanso 
staipsnis „Dotacijos“ tiek, kiek to turto nudėvima, ir mažinamas nusidėvėjimo sąnaudų straipsnis. Dotacijos, 
susijusios su turtu, pripažįstamos panaudotomis tokiomis sumomis, kokios gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo 
sumos įskaičiuojamos į sąnaudas. Gautas finansavimas pripažįstamas ir rodomas apskaitoje, kai yra 
dokumentais patvirtintas sprendimas  skirti finansavimą ir pravedamos lėšos.  

• Pajamos įmonės apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu. Pajamos įvertinamos gauto arba 
gautino atlygio tikrąja verte, atsižvelgiant į suteiktas ir numatomas nuolaidas ir nukainojimą. Pardavimo 
pajamos įvertinamos už prekę ar paslaugą gautina pinigų suma neįskaitant į ją pridėtinės vertės mokesčio.  
Prekėmis laikomas turtas, skirtas perparduoti, ir įmonės pagaminta produkcija, skirta parduoti.  Pajamos 
pripažįstamos jei:  pajamų suma gali būti patikimai įvertinta; sandoris yra baigtas arba jo įvykdymo laipsnis 
iki balanso datos gali būti patikimai įvertintas; tikėtina, kad bus gauta su sandoriu susijusi ekonominė nauda; 
sąnaudos, susijusios su sandoriu, gali būti patikimai įvertintos; su prekėmis susijusi rizika ir jų teikiama nauda 
yra perduota pirkėjui ir bendrovė parduotų prekių nevaldo ir nekontroliuoja. Kai pagal paslaugų teikimo 
sutartį paslaugos teikiamos ilgiau kaip vieną ataskaitinį laikotarpį, pajamos proporcingai paskirstomos tiems 
laikotarpiams, per kuriuos buvo teikiamos paslaugos.  Jei kyla abejonių, ar bus gauta jau į pajamas įtraukta 
suma, skola, kurios nesitikima gauti, įtraukiama į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas. Jei nėra galimybių atgauti 
patirtų išlaidų, jos pripažįstamos sąnaudomis.  Pajamų dydis nustatomas įmonės ir kliento susitarimu. 

• Sąnaudomis pripažįstama tik ta ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį 
laikotarpį  uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, nesusijusios su pajamomis, uždirbtomis per ataskaitinį laikotarpį, 
bet skirtos pajamoms uždirbti būsimais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose 
pateikiamos kaip turtas. Kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su 
uždirbtomis pajamomis ir ateinančiais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis 
tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos. Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų ar 
jų ekvivalentų suma. Į pardavimo savikainą įtraukiama per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius patirtų 
išlaidų suma, tenkanti per ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms ir parduotoms prekėms. Finansinėse 
ataskaitose pateikiama grynoji suteiktų paslaugų savikaina.  Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms 
priskiriamos administracijos, ūkio dalies personalo darbo apmokėjimas, tų skyrių ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo, patalpų išlaikymo, draudimo, mokesčių (neatskaitomo PVM, žemės nuomos ir kt.),  transporto 
ir ryšių bei kitos šių skyrių ir kitos bendraįmoninės sąnaudos, sąnaudos labdarai ir darbuotojų pašalpoms bei 
kitoms socialinėms reikmėms tenkinti.  Kitos veiklos sąnaudos pripažįstamos pagal tuos pačius pripažinimo 
kriterijus, kaip ir tipinės veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudomis pripažįstamos 
sąnaudos, susijusios su finansiniu turtu ir finansiniais įsipareigojimais. 

• Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuojamos taikant mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatytus pelno 
ir kitų nuo apmokestinamojo pelno apskaičiuojamų mokesčių reikalavimus. Bendrovė skaičiuoja atidėtą pelno 
mokestį, kurį numatoma sumokėti ar atgauti nuo turto ir įsipareigojimų balansinės vertės ir atitinkamos jų 
mokesčio bazės, naudojamos apskaičiuojant apmokestinamą pelną, susidariusių skirtumų. Tokie skirtumai 
vadinami laikinaisiais. Jei apskaičiuojant pelno mokestį turto ar įsipareigojimų balansinė vertė skiriasi nuo jo 
mokesčio bazės, pripažįstami atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai ir ( arba ) turtas. Jie apskaičiuojami 
lyginant turto ar įsipareigojimo balansinę vertę su jo mokesčio baze. Neskaičiuojamas atidėtas pelno mokestis 
sukauptam daugiabučių namų gyventojų abejotinų skolų rezervui, kadangi šių skolų atgavimo tikimybė maža. 

• Atidėjiniai pripažįstami jei: įmonė turi teisinį įsipareigojimą arba neatšaukiamą pasižadėjimą, kurį lėmė 
praeities veiksmai; tikėtina, kad teisiniam įsipareigojimui ar neatšaukiamam pasižadėjimui įvykdyti reikės 
naudoti turimą turtą; įsipareigojimų suma gali būti patikimai įvertinta. Kiekvieną balanso datą atidėjiniai 
peržiūrimi ir koreguojama jų vertė. Atidėjiniai naudojami tik tiems tikslams, kuriems jie buvo sudaryti. 

• Lizingas apskaitoje registruojamas, jei lizingo laikotarpio pabaigoje nuosavybės teisė į turtą pareina lizingo 
gavėjui. Bendrovė, gavusi turtą pagal lizingo sutartį, registruoja ilgalaikį turtą ir ilgalaikius įsipareigojimus 
turto vertės dengimo suma. Palūkanos priskiriamos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudoms. Turto vertės 
dengimo suma mažinamos pagal lizingo sutartį mokėtinos skolos, o kompensuotini mokesčiai priskiriami 
ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudoms. 

• Nuomos mokestis, mokamas pagal nuomos sutartį, išsinuomoto turto eksploatacijos ir draudimo išlaidos, 
pripažįstami sąnaudomis. Išsinuomoto turto nusidėvėjimą skaičiuoja turto savininkas. 
Pajamos, apskaičiuotos pagal nuomos sutartį, pripažįstamos tą laikotarpį, kada jos uždirbamos. Išlaidos, 
susijusios su išnuomotu turtu, pripažįstamos sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuriuo jos susidaro. 

• Atlygio darbuotojui už atliktą darbą sąnaudas įmonė pripažįsta tą ataskaitinį laikotarpį, kada darbuotojas 
atliko darbą. Darbuotojams, tiesiogiai dalyvaujantiems teikiant paslaugas, gaminant produkciją, apskaičiuotas 
atlygis ir su juo susijusios išlaidos priskiriamos tų paslaugų ( produkcijos ) savikainai. Administracijos ir 
negamybinių padalinių atlygis ir su juo susijusios išlaidos priskiriamos veiklos sąnaudoms. Įmonė pripažįsta 
visas sąnaudas, susijusias su trumpalaikiu  atlygiu darbuotojams už mokamą darbo ir kompensuojamą ne 
darbo laiką. Atlygio už kaupiamąjį kompensuojamą ne darbo laiką sąnaudas ir įsipareigojimą įmonė pripažįsta 



UAB „KAUNO ŠVARA“                                                                                                                                                                                    
2019 m. gruodžio mėn. 31 d. FINANSINIŲ  ATASKAITŲ RINKINYS                                                                                                                          
( Eur, jei nenurodyta kitaip ) 

 

4 
 

tą ataskaitinį laikotarpį, kai darbuotojas atlieka darbą, kuris suteikia teisę į kompensuojamą ne darbo laiką. 
Atostoginių kaupinius įmonė apskaičiuoja finansinės ataskaitos datai.  Priedai ir priemokos prie darbo 
užmokesčio mokami įstatymų nustatyta tvarka ir kolektyvinėje sutartyje numatytais atyvejais. Premijų už 
darbą ir jubiliejaus proga sąnaudas ir įsipareigojimą įmonė pripažįsta kai jos skiriamos įmonės vadovo 
įsakymu.  
Išeitinės kompensacijos sąnaudomis ir trumpalaikiais įsipareigojimais  pripažįstamos tą ataskaitinį laikotarpį, 
kai priimamas sprendimas nutraukti darbo santykius su darbuotoju. Bendrovėje pagal Darbo kodekso 
reikalavimus mokamos išeitinės išmokos darbuotojams, darbo bendrovėje metu įgijusiems teisę į visą senatvės 
pensiją ir išeinentiems iš darbo. Šių kompensacijų mokėjimui bendrovė formuoja atidėjinį ir šis 
įsipareigojimas yra apskaičiuojamas remiantis aktuariniais įvertinimais, taikant planuojamo sąlyginio vieneto 
metodą. Įsipareigojimas fiksuojamas balanse ir atspindi tų išmokų dabartinę vertę balanso sudarymo datą. 
Dabartinė išmokų darbuotojams įsipareigojimų vertė nustatoma diskontuojant įvertintus būsimus pinigų 
srautus, remiantis Vyriausybės vertybinių popierių, išreikštų ta pačia valiuta kaip išmokos ir kurių išmokėjimo 
laikotarpis panašus į numatomą išmokų mokėjimo laikotarpį, palūkanų norma. Aktuarinis pelnas ir nuostoliai 
pripažįstami iš karto pelno ( nuostolių ) ataskaitoje. 
Bendrovė moka nustatyto dydžio socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą 
vadovaujantis šalies įstatymų reikalavimais ir ateityje neturės jokio įsipareigojimo ir toliau mokėti šias 
įmokas, jei fondas neturės pakankamai turto, kad galėtų visiems darbuotojams sumokėti išmokas, susijusias su 
tarnyba dabartiniu ar ankstesniais laikotarpiais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal 
kaupimo principą ir priskiriamos darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudoms. 

• Sandoriai užsienio valiuta pirminio pripažinimo metu įvertinami finansinės atskaitomybės valiuta pagal 
Lietuvos banko skelbiamą euro ir užsienio valiutos santykį, skelbiamą dieną prieš ūkinį įvykį arba ūkinę 
operaciją. Skirtumai, susidarę apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu 
nei pirminio pripažinimo  metu arba paskutinės atskaitomybės datą, pripažįstami ataskaitinio laikotarpio 
pajamomis arba sąnaudomis. 

• Verslo segmentais pripažįstamos tos sudedamosios įmonės verslo dalys, kurios gali uždirbti pajamų ir patirti 
sąnaudų, kurių veiklos rezultatai nuolat tikrinami įmonės vadovybės ir rengiama atskira finansinė informacija, 
teikiama įmonės vadovybei.  

• Rengiant finansines ataskaitas pagal Verslo apskaitos standartus, vadovybei reikia padaryti tam tikras 
prielaidas ir įvertinimus, kurie turi įtakos pateiktoms turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumoms bei 
neapibrėžtumų atskleidimą. Šių finansinių ataskaitų reikšmingos sritys, kuriose naudojami įverinimai, apima 
amortizaciją, nusidėvėjimą, ilgalaikio atlygio darbuotojams įvertinimą ir vertės sumažėjimo bei pajamų 
kaupimo įvertinimus. Būsimi įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant įverinimus. Tokių įvertinimų 
pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai bus nustatytas. 

• Neapibrėžti įsipareigojimai finansinėse ataskaitose nepripažįstami, bet aprašomi (išskyrus tuos atvejus, kai 
tikimybė, kad ekonominę naudą duodantys ištekliai bus prarasti, yra labai maža). 

• Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną                      
(koreguojantys įvykiai), atspindimi finansinėse ataskaitose. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys 
įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra reikšminga. 

• Šalys laikomos susijusiomis, kai viena šalis turi galimybę kontroliuoti kitą, tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti 
reikšmingą įtaką kitai šaliai  priimant finansinius ir veiklos sprendimus. Susijusia šalimi laikomas juridinis 
asmuo, kuris bendrai kontroliuoja jungtinės veiklos sutarties objektą bei asmuo, kuriam lemtingą poveikį daro 
tas pats patronuojants juridinis asmuo. Susijusiais asmenimis nelaikomi bendrovės klientai - komunalinių 
paslaugų tiekėjai bei pirkėjai. Įmonės, bendrai kontroliuojančios jungtinės veiklos sutarties objektą – tai 
įmonės, pasirašiusios jungtinės veiklos ( partnerystės ) sutartį, pagal kurią, kooperuodamos savo turtą, darbą 
ar žinias, jos įsipareigoja bendrai siekti tam tikro tikslo arba vykdyti tam tikrą veiklą. 
 

                         Informacija dėl  2019 m. finansinių ataskaitų 

                  1. Ilgalaikis nematerialus ir materialus turtas  
 

    2019 m. kovo mėn. 27 d. bendrovės valdybos sprendimu Nr. (1.7) – VN - 19 patvirtinti ilgalaikio turto 
nusidėvėjimo normatyvai.      
    Nematerialų turtą bendrovėje sudaro kompiuterių programinė įranga.   

      Per 2019 m.  įsigyta ilgalaikio materialaus turto už 6 777 749 Eur. Tame tarpe: 
    - mašinų ir įrengimų - už 2 709 447 Eur; 
    - transporto priemonių – už 19 795 Eur; 
    - kitų įrengimų - už 4 036 253 Eur. Tame tarpe  - 2019-03-26 ir 2019-11-19 Kauno m. savivaldybės tarybos 
sprendimais „Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto patikėjimo UAB „Kauno 
švara“ perduotos bendrovei valdyti ir naudoti patikėjimo teise 567 vnt. pusiau požeminės ir antžeminės komunalinių 
atliekų surinkimo konteinerių aikštelės ir 344 vnt. konteinerių  popieriui, stiklui ir plastikui. 2019 m įsigytų konteinerių 
ir aikštelių įsigijimo vertė 3 551 115 Eur.  
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          Pagal finansinės nuomos sutartis nuomojamą turtą sudaro darbo mašinos ir įrengimai. Be nuomos įmokų 
reikšmingiausi įsipareigojimai pagal finansinės nuomos sutartis yra turto priežiūra ir draudimas. 

 
Ilgalaikio  turto nusidėvėjimo normos 

 
EILĖS 

Nr. 
ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO GRUPĖ 

NAUDINGO TARNAVIMO LAIKAS           
( METAIS ) 

ILGALAIKIS NEMATERIALUS TURTAS   

1 Programinė įranga 3 

ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS   

1 Gyvenamieji, administraciniai pastatai  80 

2 Kiti aukščiau neišvardyti  pastatai 15-33 

3 Mašinos ir įrengimai 5-17 

4 Įrenginiai (statiniai, gręžiniai ir kt.) 30-35 

5 Elektros perdavimo ir ryšių įtaisai (išskyrus kompiuterinius tinklus) 8-35 

6 Vamzdynai 25 

7 Baldai 6 

8 Kompiuterinė technika ir ryšių priemonės (kompiuteriai, jų tinklai ir įranga) 3 

9 Lengvieji automobiliai – ne senesni kaip 5 metų 6-11 

10 Kiti lengvieji automobiliai 10-11 

11 Kiti krovininiai automobiliai, priekabos ir puspriekabės, autobusai 6-12 

12 Kitas aukščiau neišvardytas materialus turtas 4 

( priedai Nr. 1; 2.1 ) 
 

2. Ilgalaikis finansinis turtas 

    2019 m ataskaitinio laikotarpio pabaigoje finansinis turtas buvo 2 102 062 Eur, - turtinis įnašas Kauno Regiono 
atliekų tvarkymo centrui pagal 2005 m. spalio 6 d. Turtinio įnašo sutartį Nr. 4.5.- 07 ) S2 – 198. 
      

3. Atsargos 

     Žaliavų ir kompektavimo gaminių grupėje bendrovė apskaito 82 117 vnt.  pirktų konteinerių  2 222 759 Eur sumai, 
vertinant įsigijimo savikaina. Tame tarpe, vadovaujantis  2014-09-17 sutartimi tarp VŠĮ „Žalias taškas“, VŠĮ 
„Pakuočių tvarkymo organizacija“ ,VŠĮ „“Gamtos ateitis“, UAB „Kauno švara“ ir  Kauno m. savivaldybės 
administracijos “Dėl infrastruktūros plėtros ir infrastruktūros plėtros finansavimo“ Nr.SR-1576 per 2015 - 2016 m. 
įsigyta 30 000 vnt. pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių už 331 088 Eur. Pagal šią sutartį gauta  gauta         
240 568 Eur finansavimo suma mažinama pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių įsigijimo savikaina. 
  Vadovaujantis 2012 m. birželio mėn. 20 d. bendrovės valdybos nutarimu Nr. (1.7. ) – VN – 50 „Dėl konteinerių 
apskaitos“, siekiant finansinėse  ataskaitose tiksliau atspindėti turimo trumpalaikio turto vertę, mažaverčių konteinerių 
įsigijimo vertės koregavimui skaičiuojamas nuvertėjimo rezervas, kurio sukaupta suma 1 612 835 Eur..                       
Pagamintos produkcijos grupėje apskaitomos savos gamybos metalinių konteinerių , kitų metalo gaminių ir pakuočių 
atliekų bei kitų antrinių žaliavų atsargos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo 152 vnt. šioje turto grupėje 
apskaitomų konteinerių  23 402 Eur sumai vertinant pasigaminimo savikaina ir 137 026 Eur pakuočių atliekų bei kitų 
antrinių žaliavų atsargų. 
        2018 m. sausio mėn. 17 d. įsakymu Nr. OV – 376 „Dėl atsargų likvidumo nustatymo“ nustatyta tvarka  
sandėliuose esančių atsargų galimo panaudojimo įvertinimui ir nelikvidžių atsargų nustatymui. Atsargų nuvertėjimas  
sudaro 44 736 Eur. Šiam atsargų nuvertinimui suformuoti atsargų nuvertėjimo rezervai 
   Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pelno mokesčio įstatymo 13 str. „Vieneto turtas“  4 d. ir bendrovės valdybos 
2015-04-10  nutarimu  Nr.(1.7.)-VN-32 „Dėl trumpalaikio turto apskaitos politikos keitimo“,  nuo 2015 m. nustatyta 
trumpalaikio turto nurašymo į sąnaudas tvarka -  inventorius, kurio vertė iki 10 Eur,  nurašomas tą mėnesį , kai turtas 
atiduodamas naudojimui. Inventorius, kurio vertė virš 10 Eur, nurašomas iki apskaitinės 1 Eur kainos tą mėnesį, kai 
turtas atduotas naudojimui, o apskaitinė kaina nurašoma į sąnaudas tą mėnesį,  kai turtas likviduojamas kaip 
nebetinkamas naudoti arba parduodamas . Atsarginės dalys, kuras, medžiagos,  naudojamas kaip gamybos /paslaugų 
teikimo sudedamoji dalis, nurašoma pagal nustatytus normatyvus/ kalkuliacijas tą mėnesį, kai jos sunaudojamos 
gamybos/ paslaugų teikimo procese  arba parduodamos, o naudojamos aptarnaujant gamybos/ paslaugų teikimo 
procesą, nurašomos į sąnaudas  tą mėnesį, kurį šis turtas atiduodamas naudoti. Trumpalaikiam turtui priskiriamų pirktų  
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konteinerių vertės koregavimui toliau skaičiuojamas nuvertėjimo rezervas. Šių konteinerių įsigijimo vertė  nurašoma į 
sąnaudas  tą mėnesį, kai turtas likviduojamas kaip nebetinkamas naudoti arba parduodamas. Trumpalaikiam turtui 
priskiriamų savos gamybos konteinerių, pradėtų naudoti iki  2015-01-01, įsigijimo vertė  nurašoma į sąnaudas  tą 
mėnesį,  kai turtas likviduojamas kaip nebetinkamas naudoti arba parduodamas, pradėtų naudoti po 2015-01-01 
įsigijimo vertė  nurašoma į sąnaudas iki apskaitinės1 Eur kainos tą mėnesį, kai turtas atiduotas naudojimui,  o 
apskaitinė kaina nurašoma į sąnaudas tą mėnesį kai turtas likviduojamas kaip nebetinkamas naudoti. 
   ( priedai Nr.2;2.1) 
 
                       4. Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos 

       2019 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendra ateinančių laikotarpių sąnaudų suma sudarė  77 484 Eur. Tame 
tarpe įmonės transporto parko ir veiklos draudimo įmokos – 63 807 Eur.  
 

5. Pirkėjų ir asocijuotųjų įmonių įsiskolinimas 

       Laikotarpio pabaigoje bendrovė turėjo neapmokėtų pirkėjų ir asocijuotųjų įmonių skolų bendrąja verte  už      
2 884 767 Eur. Tame tarpe: 
- Kauno miesto savivaldybės skola – 265 391 Eur.; 
- gyventojų skola – 1 245 031 Eur.; 
- savivaldybės kontroliuojamų įmonių skola – 25 992 Eur. ( didžiausios skolos: Kauno savivaldybės įmonė „Kapinių 
priežiūra“ – 7 874 Eur, AB „Kauno energija“ – 3 727 Eur, UAB „Kauno vandenys“ – 1 852 Eur, VĮ K. Griniaus 
slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė – 2 443 Eur.); 
-  kitų juridinių asmenų skola – 1 348 353 Eur ( didžiausios skolos: UAB „Maxima LT“ – 56 782 Eur, VŠĮ „Pakuočių 
tvarkymo organizacija“ – 108 734 Eur, VŠĮ „Žaliasis taškas“ - 243 099 Eur, VŠĮ „Gamtos ateitis“ – 57 178 Eur.)   
              Nuo 2017-08-01 mišrių komunalinių ( buitinių ) atliekų surinkimo įkainis skaičiuojamas vadovaujantis Kauno 
miesto savivaldybės tarybos 2017 m. vasario mėn. 7 d. sprendimu Nr.T – 10,   2017 m. birželio mėn. 13 d. sprendimu 
Nr.T – 357, 2017 m. birželio mėn. 13 d. sprendimu Nr.T – 358. Šiais sprendimais nustatyta Kauno miesto savivaldybės 
įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika ir mišrių 
komunalinių atliekų tvarkymo pastoviosios ir kintamosios įmokos dedamosios dalies dydžiai ir mišrių komunalinių 
atliekų susikaupimo normos.  
     Abejotinos pirkėjų skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 453 429 Eur. 
   Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sukauptas abejotinų skolų nurašymo rezervas buvo lygus abejotinomis pripažintų 
skolų sumai. Virš 90 kalendorinių dienų prateminuotų skolų suma 610 135 Eur. 
    (priedai Nr.3;3.1) 

                     6. Kitos per vienerius metus gautinos sumos 

     Kitos per vienerius metus gautinos sumos sudaro  16 283 Eur. Tame tarpe 1 888 Eur neapmokėtos paskolos likutis 
pagal RUAB „Diena Media News“ patvirtinto restruktūrizavimo plano skolos grąžinimo grafiką. 
        
                   7. Pinigai 

      Pinigų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė  4 817 734 Eur.  Tame tarpe pinigų likutis kasoje – 20 985 
Eur. 
 
                   8. Kapitalas 

     2019 m. ataskaitinio laikotarpiopabaigoje įstatinis kapitalas sudarė  5 811 225,30 Eur. Visos akcijos  yra 
paprastosios nematerialios ir pilnai apmokėtos. Turimų akcijų skaičius sudarė  20 065 vnt. Vienos akcijos nominali 
vertė 289,62 Eur. Vienintelė įmonės akcininkė yra Kauno miesto savivaldybė, kuriai priklauso 100 proc. bendrovės 
turimų akcijų. 
      
                    9. Rezervai 
 
       Vadovaujantis 2019 m. gegužės mėn. 9 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu        
Nr. A - 1619  “Dėl uždarosios akcinės bendrovės “Kauno Švara” 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir 
pelno (nuostolių) paskirstymo”, 310 000 Eur 2017 m. nepaskirstyto pelno , 2 539 156 Eur  2018 m. pelno bei 3 336 761 
Eur pervedimų iš rezervų  (viso 6 185 917 Eur )  paskirstyta sekančiai:  į rezervą investicijoms – 4 649 100 Eur, 
labdarai ir paramai - 30 000 Eur, darbuotojų premijoms, pašalpoms, socialinėms ir kultūrinėms reikmėms – 506 817 
Eur. Dividendams paskirta ir sumokėta 1 000 000 Eur pelno dalis.  
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                     10. Dotacijos ir subsidijos 

     Per 2019 m.  ataskaitinį laikotarpį panaudota  574892 Eur ilgalaikiam turtui įsigyti gautų dotacijų  dalis, kuria 
sumažinta  priskaityta  šio turto nusidėvėjimo suma. 
 Šioje grupėje apskaitomos: 
 -  2017 metų Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimais „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio 
materialiojo turto – gatvių priežiūros ir valymo mašinų  perdavimo UAB „Kauno švara“, iki 2023 m. perduotos 
bendrovei valdyti ir naudoti patikėjimo teise devynios gatvių priežiūros ir valymo mašinos, kurių įsigijimo vertė   
1 577 487 Eur.;   
 - 2015-09-08 Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio 
trumpalaikio materialiojo turto – pakuočių atliekų surinkimo priemonių    ( konteinerių ) perdavimo UAB „Kauno 
švara“ , perduoti bendrovei valdyti ir naudoti patikėjimo teise 30 000 vnt. konteinerių, skirtų pakuočių atliekų 
surinkimui iš gyvenamųjų namų kvartalų iki 2014-04-15 Komunalinkų atliekų tvarkymo Kauno mieste paslaugų 
teikimo sutartyje Nr.SR-0759 nurodyto termino pabaigos. Konteinerių įsigijimo vertė 605 850 Eur.; 
 - 2019-03-26 Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio 
materialiojo turto patikėjimo UAB „Kauno švara““ perduoti bendrovei valdyti ir naudoti patikėjimo teise 459 vnt. 
pusiau požeminės ir antžeminės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės ir 287 vnt. konteinerių, skirtų 
popieriui, stiklui ir plastikui, skirtų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo ir antrinių žaliavų 
surinkimo ir perdirbimo organizavimo funkcijai atlikti iki 2029-04-09. Konteinerių ir aikštelių įsigijimo vertė        
2 930 301 Eur.  
- 2019-11-19 Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kauno miesto savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio 
materialiojo turto patikėjimo UAB „Kauno švara““ perduoti bendrovei valdyti ir naudoti patikėjimo teise 108 vnt. 
pusiau požeminės ir antžeminės komunalinių atliekų surinkimo konteinerių aikštelės ir 57 vnt. konteinerių, skirtų 
popieriui, stiklui ir plastikui, skirtų savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimo ir antrinių žaliavų 
surinkimo ir perdirbimo organizavimo funkcijai atlikti iki 2029-12-12. Konteinerių ir aikštelių įsigijimo vertė           
620 814 Eur. 
   Viso gautų dotacijų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  5 054 191 Eur. 

                      11. Finansinės skolos 

      Įmonės finansines skolas sudaro lizingo įsipareigojimai ir skolos kredito įstaigoms. Per 2019 m. ataskaitinį 
laikotarpį įsigyta lizinguojamo turto už 1 068 409 Eur, sumokėta  549 861 Eur lizingo įmokų ir 24 419 Eur lizingo 
palūkanų. 
     Iki š.m. balandžio mėnesio bendrovė naudojosi kreditine linija  pagal 2015 m. rugpjūčio mėn. 03 d. finansavimo 
paslaugų (kreditavimo) sutartį  Nr. KL201507 – 0030 su Danske Bank A/S. Kreditinės linijos lėšos skirtos 30 000 vnt. 
pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų konteinerių įsigijimui pagal 2014-09-17 „Sutartį dėl infrastruktūros plėtros ir 
infrastruktūros plėtros finansavimo“ Nr.SR-1576. Taikyta kintama šešių mėn. palūkanų norma. Palūkanų bazė 
EURIBOR + 1,70 proc. metų palūkanų dydžio marža.  
    (priedas Nr.4) 

                       12. Kitos per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 
 
     Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje kitos per vienerius metus mokėtinos sumos sudarė 3 333 823 Eur.Tame tarpe: 
-  489 264 Eur skola  tiekėjams už per paskutinius mėnesius  pirktas prekes ir paslaugas. ( Didžiausios skolos 
laikotarpio pabaigoje buvo: UAB „Lit Sald Trade“ – 64 370 Eur, UAB „Kauno keliai“ –         52 986 Eur, UAB 
„Tomega“ – 129 250 Eur); 
- 1 282 052 Eur su darbo santykiais susiję įsipareigojimai; 
- 760 780 Eur mokėtinų mokesčių biudžetui ( taršos mokestis už sąvartyne šalinamas atliekas -569 851 Eur., mokėtinas 
PVM – 179 558 Eur. ). 
      ( priedas Nr.5) 
 

13. Pajamos ir rezultatai 

    Bendrovės pardavimų pajamos, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu išaugo  2 041 895 Eur,  
pardavimų sąnaudos išaugo  2 089 037 Eur.  Bendrasis pelnas sumažėjo   47 142 Eur. 
   Bendrosios ir administracinės sąnaudos, lyginant su praėjusių metų ataskaitiniu laikotarpiu, išaugo 228 505 Eur ir 
laikotarpio pabaigoje sudarė 2 387 711 Eur. 
       ( priedas Nr.6 ) 
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                     14. Informacija apie verslo segmentus 

      Įmonės veikla skirstoma į pagrindinę ir nepagrindinę veiklą. Pagrindinei priskiriama veikla, kurios atlikimui yra 
įkurta bendrovė ir kuri sudaro ne mažiau 97 proc. veiklos apimties. Išskiriamos pagrindinės veiklos kryptys: 
     - atliekų surinkimas, kuris apima buitinių atliekų vežimą iš gyventojų bei organizacijų,  su buitinių atliekų vežimu 
susijusių perkrovimo stočių ir sąvartynų aptarnavimą bei antrinių žaliavų  ir pakuotės atliekų surinkimą;  
     - miesto gatvių mechanizuotas valymas, barstymas, teritorijų rankinis valymas ir miesto viešųjų tualetų 
eksploatavimas, vejų šienavimas, dekoratyvinių želdinių priežiūra; 
    -  miesto viešųjų erdvių priežiūros ir remonto paslaugos. 
      Bendrovės kitos veiklos segmentas - tai įmonės patalpų nuomos, atsargų, ilgalaikio turto pardavimo, finansinė bei 
kita netipinė veikla. 
    ( priedas Nr.7 ) 
 
                     15. Finansinis turtas ir įsipareigojimai bei rizikos valdymas 

    Bendrovė nepatiria reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, kadangi dirba su dideliu skaičiumi pirkėjų. Gautina 
suma iš didžiausio partnerio  – Kauno miesto savivaldybės, vienintelės bendrovės akcininkės,  2019 m. ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje sudarė  9,20 proc. visų iš pirkėjų gautinų sumų. Gautinų sumų likučiai yra nuolat kontroliuojami. 
Maksimali rizika yra lygi iš pirkėjų ir kitų gautinų sumų sumai, atėmus pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius 
finansinės būklės ataskaitų sudarymo dienai. Galima rizika atsiranda dėl partnerių įsipareigojimų nevykdymo ir 
didžiausia galima  rizika yra lygi balansinei šių instrumentų vertei. 
        Pagrindiniai bendrovės mokumo ir likvidumo rodikliai rodo, kad bendrovė yra moki, likvidumo rizikos nėra. 
Pagrindinės priemonės, užtikrinančios pinigų srautų valdymą – ilgi mokėjimų atidėjimų terminai bei reguliariai 
planuojamas ir organizuojamas apyvartinių lėšų poreikio padengimo užtikrinimas. Kredito linijų sutartys neužtikrintos 
turto įkeitimu. 
       Finansinio turto ir finansinių įsipareigojimų balansinės vertės apytiksliai atitinka jų tikrąsiais vertes. Bendrovės 
vadovybė nėra nustačiusi konkretaus siektino įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykio koeficiento, tačiau esami 
rodikliai yra vertinami kaip pakankamai geri veiklos rodikliai. 
       Išoriniai rizikos veiksniai, įtakojantys bendrovės pagrindinę veiklą yra Vyriausybės ir kitų institucijų teisės aktai, 
vietinės savivaldos sprendimai, bendras šalies ekonominis lygis, įtakojantis bendrovės paslaugų vartotojų pajamas, 
aplinkosauginiai reikalavimai bei parduodamų paslaugų kainų politika. 
( priedai Nr. 3;8 ) 

                     16. Nebalansiniai įsipareigojimai ir neapibrėžtumai 

  2019 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė dalyvavo ieškovu teisminių procesų bylose dėl įsiskolinimų 
bendrovei už suteiktas paslaugas ir parduotas prekes. Bendrovė mano, kad ženklios įtakos įmonės mokumui ar veiklos 
tęstinumui šie teisminiai procesai neturės ir žalos atlyginimas bus nereikšmingas, todėl atidėjiniai, susiję su šiais 
ieškiniais neapskaityti šiose finansinėse ataskaitose. 
    Pagal 2016-08-26 „Laidavimo sutartį“ Nr.6.8-PS-156 su AB Šiaulių banku bendrovė, suteikdama laidavimą, 
įsipareigojo sumokėti AB Šiaulių bankui ne didesnę kaip  3 000 000 Eur (trijų milijonų eurų) sumą jeigu  UAB „Kauno 
arena“ neįvykdys ar netinkamai įvykdys savo prievoles pagal 2011-05-06 kreditavimo sutartį Nr.IL-2011-005-09, kartu 
su visais jos priedais, sudarytą su AB Šiaulių banku. Bendrovė, sumokėjusi AB Šiaulių bankui pagal pateiktą 
reikalavimą, įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę UAB „Kauno arenai“ bei UAB „Kauno arena“ įsipareigoja bendrovės 
naudai antriniu įkeitimu, ne ilgesniam nei 7 metų terminui, įkeisti reikalavimo teisę į pagal 2010-01-18 koncesijos 
sutartį Nr.0118 „Dėl Kauno pramogų ir sporto rūmų Nemuno saloje, Karaliaus Mindaugo pr.50, Kaune valdymo ir 
naudojimo“ UAB „Kauno arena“ gautinas koncesijos sumas ne didesnei kaip 3 000 000 Eur sumai. 
 
                     17. Susijusių šalių sandoriai 

     Su bendrove susijusios šalys – Viešoji įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centras bei Kauno miesto 
savivaldybė, kuriai kaip vienintelei bendrovės akcininkei priklauso 100 proc. bendrovės akcijų. 

• Sandoriai su Kauno miesto savivaldybe:  
- Pagal 2018 m. gruodžio 28d. „Komunalinių atliekų tvarkymo Kauno mieste paslaugų teikimo sutartį“  

Nr. SR-1024 Kauno miesto savivaldybės administracijos pavedimu bendrovė teikia paslaugas, kurios 
apima surinkimą, vežimą ir perdavimą naudoti ar šalinti visas komunalines atliekas, nustatytas Kauno 
miesto komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse, savivaldybės teritorijoje esantiems atliekų turėtojams. 
Komunalinių atliekų turėtojai bendrovei už teikiamas paslaugas privalo mokėti jų sudarytose Paslaugų 
teikimo sutartyse numatytą mokestį arba Savivaldybės tarybos nustatytą paslaugos pastoviosios ir 
kintamosios dalies įmoką.  
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- Pagal 2018 m. gruodžio 28d. Paslaugų teikimo sutartį Nr. SR-1026 bendrovė teikia Kauno miesto gatvių 
ir viešųjų erdvių priežiūros ir avarinių situacijų lokalizavimo, avarainės tarnybos, centrinės dispečerinės 
paslaugas. 

- Pagal 2018 m. gruodžio 28d. „Kauno miesto gatvių ir kitų plotų valymo ir barstymo, viešųjų tualetų 
priežiūros paslaugų teikimo sutartį“ Nr. SR-1025 bendrovė teikia prižiūrimų plotų valymo ir barstymo, 
viešųjų tualetų priežiūros paslaugas. 

- Pagal 2013 m. rugsėjo 2d. „Čečėnijos aikštės Kauno mieste eksploatavimo ir priežiūros paslaugų teikimo 
sutartį “ Nr. SR-1647 bendrovė iki 2018 m gruodžio mėn 31 d teikė Čečėnijos aikštės Kauno mieste 
eksploatavimo ir priežiūros paslaugas. 

- Pagal 2019 m. balandžio 30d. „Vejų šienavimo Kauno miesto centro, Šilainių, Vilijampolės, Dainavos, 
Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų ir Žaliakalnio seniūnijose paslaugų pirkimo sutartį “ Nr. SR-333 bendrovė 
teikia vejų šienavimo paslaugas  paslaugas.    

- Pagal 2015 m. lapkričio 13d. „Kauno miesto gatvių horizontalaus ženklinimo dažais darbų pirkimo 
sutartį“ Nr. SR-2006 bendrovė teikė Kauno miesto gatvių važiuojamosios dalies horizontaliojo 
ženklinimo dažais darbų paslaugas. Sutartis galiojo iki 2018 m. gruodžio 31 d. 

- Pagal 2019 m. gegužės 31d. „Daugiamečių gėlių ir dekoratyvinių augalų Aleksoto seniūnijoje priežiūros 
paslaugų pirkimo sutartį“ Nr.SR-402 bendrovė teikia daugiamečių gėlių, dekoratyvinių augalų ( krūmų) 
ir vejos priežiūros Aleksoto seniūnijoje, Kaune, paslaugas.  

- Pagal 2019 m. gegužės 31d. „Kauno miesto žiedinių sankryžų želdinių priežiūros paslaugų pirkimo 
sutartį“  Nr.SR-403 bendrovė teikia Kauno miesto žiedinių sankryžų želdinių-dekoratyvinių augalų          
( krūmų ), daugiamečių gėlių ir vejos priežiūros paslaugas.  
 

• Sandoriai su Viešąja įstaiga Kauno regiono atliekų tvarkymo centru: 
- Pagal 2005 m. sausio mėn. 06 d. sutartį dėl „Viešosios įstaigos Kauno regiono atliekų tvarkymo centro 

steigimo“ Kauno miesto savivaldybės taryba, Kauno rajono savivaldybės taryba, Kaišiadorių rajono 
savivaldybės taryba, Jonavos rajono savivaldybės taryba, Kėdainių rajono savivaldybės taryba, Raseinių 
rajono savivaldybės taryba ir UAB „Kauno švara“ nusprendė įkurti Kauno regiono atliekų tvarkymo 
centrą, kooperuojant turtą, darbą ir žinias bendrai įdiegiant ir eksploatuojant regioninę atliekų tvarkymo 
sistemą, apimančią atliekų surinkimo, vežimo, perdirbimo ir šalinimo priemones. Partneriai įsteigė 
viešąją įstaigą – Kauno regiono atliekų tvarkymo centrą ( juridinio asmens kodas 300092998, 
Statybininkų g. 3-19)  įnešdami piniginius įnašus, o UAB „Kauno švara“ – turtinį įnašą -  Lapių sąvaryną 
pagal 2005 m. spalio 6 d. Turtinio įnašo sutartį Nr. ( 4. 5. – 07 ) S2 – 198. Šio turtinio įnašo vertė            
2 102 062 Eur. (7 258 000 Lt.).  

- Pagal 2018 m. rugsėjo mėn. 26 d. „Komunalinių atliekų tvarkymo sutartį“ Nr.30004532 bendrovė teikia 
VŠĮ KRATC-o kompensuojamą  komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą sutartyje nurodytiems Lapių 
seniūnijos atliekų turėtojams.  

- Pagal 2014 m. lapkričio 24 d. Sutartį Nr.14-LS-01 „Dėl atliekų priėmimo į Lapių regioninį nepavojingų 
atliekų sąvartyną“ UAB „Kauno švara“ ( atliekų turėtojas ) moka VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo 
centrui ( atliekų tvarkytojui ) už atliekų priėmimą į Lapių regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną. 

- Pagal 2019 m. liepos 31 d. Antrojo kaupimo lauko dalies nuomos sutartį Nr.19-75 „UAB „Kauno švara“ 
( nuomininkas ) įsipareigoja mokėti VŠĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centrui ( nuomotojui ) kaupimo 
lauko nuomos mokestį. 

- Pagal 2018 m. rugpjūčio 6d. Sutartį Nr.18-MBA-003 „Dėl atliekų priėmimo į Kauno mechaninio 
biologinio atliekų apdorojimo įrenginius“ UAB „Kauno švara“ ( atliekų turėtojas ) moka VŠĮ Kauno 
regiono atliekų tvarkymo centrui ( atliekų tvarkytojui ) už nepavojingų atliekų priėmimą į Kauno 
mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginius ( Kauno MBA).  

- Pagal 2018 m. sausio 17 d. „Lapių regioninio sąvartyno operatoriaus paslaugų teikimo“ sutarttį Nr.18-11 
bendrovė teikia Lapių regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno operatoriaus paslaugas.  

- Pagal 2019 m. vasario 4 d. „Komposto ir kitų po mechaninio apdorojimo atliekų transportavimo 
paslaugų sutartį „ Nr.19-13 bendrovė teikia atliekų pervežimo iš mišrių komunalinių atliekų mechaninio 
biologinio apdorojimo įrenginių Kauno mieste ( toliau Kauno MBA ) iki Lapių regioninio sąvartyno 
paslaugą. Paslauga apmokama pagal nustatytą kainą už vieną toną pervežtų atliekų atliekį.  

- Pagal 2017 m. kovo  8 d. sutartį Nr. 17-20 bendrovė teikė techninio komposto tvarkymo paslaugą. 
Paslauga apmokama pagal nustatytą kainą už vieną toną sutvarkyto techninio komposto. Sutartis galiojo 
iki  2018 m. kovo 8 d. 

- Pagal 2019 m. gruodžio 31 d. sutartį  Nr.6.8-PS-255 bendrovė teikia atliekų pervežimo iš atliekų 
priėmimo aikštelių 5-10m3 konteineriais paslaugą. 

        Bendrovė neturėjo reikšmingų sandorių su kitomis Kauno miesto savivaldybės kontroliuojamomis įmonėmis, 
išskyrus komunalinių paslaugų teikimą.  Sandoriai su Kauno miesto savivaldybe ir Kauno miesto savivaldybės 
kontroliuojamomis įmonėmis buvo vykdomi Kauno miesto tarybos patvirtintomis atliekų tvarkymo kainomis arba 
Viešųjų pirkimų būdu patvirtintomis kainomis. 
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