
UAB,,STOTIES TURGUS..

2021 METU VETKLOS ATASKATTA

I SKYRIUS
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBES VALDOMA IMON4

1.1. Savivaldyb6s valdomos imonds juridinis adresas

UAB ,,Stoties turgus" registracijos adresas Maironio g. 268, LT-44249 Kaunas (Registro
tvarkytojas V{ Registry centro Kauno filialas).

1.2. Telefono Nr.

Naudojami telefono numeriai: direklorius - +370 698 33137.

1.3. El. pa5to adresas

[mones naudojamas elektroninio pa5to adresas: direkcija@stotiesturgus.lt.

1.4. Internetosvetain6

fmone turi vien4 intemeting svetaing, adresu: hfip ://www. stotiesturgus.lt

1.5. Savivaldyb6s valdomos imon6s vadovas

Saulius Tumonis, paskirtas nuo 201I m. rugpjtdio men. 2 d.

II SI(YRIUS
SAVIVALDYBES VALDOMOS BENDROVES VEIKLOS REZULTATAI,

VEIKLOS TIKSLU IGYVENIDINIMAS, VEIKLOS FINANSINIU IR
NEFINANSINIU REZULTATU PROGNOZES

2.1. Savivaldybds valdomos bendrov6s veiklos strategija ir tikslai (finansiniai ir nefinansiniai),
galimybds ir grdsm6s.

Bendrovis vizija :

o 2020 metq pabaigoje bendrovei neplanuotai ir netiketai netekus pagrindines turgavietes veiklos,
nauja bendroves vizija nesukurta.

Strateginiai tikslai ir uidaviniai:
o Bendrovei netekus pagrindines turgavietes veiklos, bendrovds strategijoje numatyti bendroves

veiklos strateginiai tikslai tapo nebeigyvendinami. Nauja bendroves veiklos strategija nesukurta.



2.2. Savivaldyb6s valdomos bendrovOs ataskaitinio laikotarpio veiklos ir finansiniai rezultatai.

2021 metais bendrove gavo 23 224 Eur pajamq, kurios lyginant su 2020 metais sumaZejo 90%.
Bendroveje pajamos sumaZejo, kadangi bendrove nuo 2020 m. lapkridio men. I dienos nebevykde
veiklos M. K. diurlionio g.25, Kaunas. 2021 mett4bendroves s4naudos buvo 79 657 Ew,lyginant su
2020 metais sumaZejo 129 503 Ew (62%).
Bendrove ataskaitinius2}2l metus baige nuostolingai, grynasis nuostolis sudare 54 969 htr.

2.3. Savivaldybds valdomos bendrov6s ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatq palyginimas su
konkurentq ir analogi5kq imoniq ar bendroviq veiklos rezultatais

Bendrovei nebevykdant turgavietes veiklos, ataskaitinio laikotarpio rezultab4palyginimas su konkurentq
ir analogi5kq imoniq ar bendroviq veiklos rezultatais nebeturi prasmes.

2.4. Savivaldybds valdomos bendrovds veiklos rezultatq atitiktis bendrov6s veiklos tikslams.

Bendrovei nesukflrus naujos strategijos ir vizijos, siektini finansiniai rodikliai, veiklos tikslai 2021
metams nebuvo nustatyti.

2.5. Savivaldyb6s valdomos bendrovOs ateinaniio ataskaitinio laikotarpio veiklos finansiniq ir
nefinansinig rezultatq prognozds, numatomos lgyvendinti priemonds, uZtikrinaniios s6kming4
Savivaldyb6s valdomos imonds veikl4 ir konkurencingus veiklos rezultatus.

Bendrovei netekus pagrindines turgavietes veiklos ir nesuk0rus naujos strategijos ir vizijos, finansiniq
ir nefinansiniq rezultatq prognozds 2022 metans nera numatytos.

III SKYRIUS
SAVIVALDYBES VALDOMOS IMONES INVESTICIJOS IR PLETRA

3.1. Informacija apie Savivaldyb6s valdomos bendrov6s investicijas ir pl6tr4 per ataskaitini
laikotarpi

Per 2021 metus bendrove neinvestavo i pletr4. 2021 m. bendrove, kartu su architekturos projektavimo
firma ,,GRAFO.. parenge Siauliq g. 30, Kaune, Zemes sklypo ir statiniq pletojimo galimybes, jame
statant mi5rios paskirties pastat4 su prekybos paslaugq centru ,,Pasaulis".

3.2. Informacija apie Savivaldybds valdomos bendrovds didZiausius per ataskaitini laikotarpi
ivykdytus, vykdomus ar planuojamus investicijq projektus, jq atitiktis ilgalaikiams imon6s ar
bendrovds plOtros ir investicijq planams.

Bendroves 2022 m. investicijos priklausys nuo bendroves pasirinktos ir patvirtintos veiklos
strategijos.



IV SKYRIUS
RrzrKos, NEAprsnnZruMAr, IvvKIAI po ATASKAITTNTo

LAIKOTARPIO PABAIGOS

4.l.Informacija apie rizikas ir neapibrdZtumus, su kuriais susidur6 Savivaldybds valdoma
bendrovO, jq itaka bendrov0s veiklos rezultatams.

Kauno miesto savivaldybes taryba 2021m. spalio 19 d. prieme sprendim4Nr. T-441 ,,Ddl Zemds sklypo
Siauliq g. 30, Kaune, poreikio visuomeneioo ir nusprende pritarti, kad valstybines Zemes sklypo
(unikalusis numeris 1901-0184-0013) Siauliq g. 30, Kaune, reikia visuomenes poreikiams - Kauno
socialinei infrastrukl[rai plesti ir pavede Kauno miesto savivaldybes administracijos direktoriui teises
aktq nustatyta tvarka organizuoti Siauliq g. 30, Kaune, Zemes sklypo teritorijq planavimo dokumentq
rengim4 ir numatyti Sio sklypo ir jame esandiq statiniq paemim4 visuomenems poreikiams.

4.2. Svarbtrs ivykiai, ivykg Savivaldyb6s valdomoje bendrovdje po ataskaitinio laikotarpio
pabaigos.

Po finansiniq metq pabaigos reik5mingq irykiq, kurie turetq itakos bendroves finansiniai btklei nebuvo.

V SKYRTUS
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBES VALDOMOS BENIDROVES
DARBUOTOJU SKArirU rR S,{NAUDAS DARBO UZVTOXESCTUT

VI SKYRIUS
SAVIVALDYBES VALDOMOS BENDROVES FINANSINIAI RODIKLIAI

Eil.
Nr.

Pareigyb6s
pavadinimas

Darbuotojq skaidius
Vidutinis apskaiiiuotas darbo

uZmokestis GRUTO)
Pra6jgs

ataskaitinis
laikotarpis,

vnt.

Ataskaitinis
laikotarpis,

vnt.

Pokytis,
proc.

Pra6jgs
ataskaitinis
laikotarpis,

Eur

Ataskaitinis
laikotarpis,

Eur

Pokytis,
proc.

1 Vadovai 2 I -50 1s 18 1 680 t0.67
2. Administraciia 2,13 1 -53 t795 6s0 -66,09
3. I(ontrolieriai 1.79 0 -100 1288

Viso 5q? 2

Finansinis rodiklis Skaiiiavimo formul6 Pra6jg
finansiniai

metai

Ataskaitiniai
finansiniai metai

1 2 J 4
PELNINGUMO
RODIKLIAI
Grynasis pelningumas,
proc.

grynasis pelnas (nuostoliai) /pardavimo
paiamos x 100

36,60 -236,69



Bendrasis pelningumas,

Droc.

(pardavimo pajamos - lPardavimo
savikainal) / purduyqqq-pgielqgr 

"-1 
!9-- 100* 100*

Veiklos pelningumas
(EBIT marZa), Proc.

fu ehas (nuostoliai) prie5 apmokestinim4
{ lpalukanq ir kitos pana5ios s4naudosl) /
oardavimo paiamos x 100

43,03 -236,69

EBITDA, tlkst. Eur EBIT + nusidevejimo ir amortizacijos
sanaudos

103,14 -51801

EBITDA marLa,Proc. EBITDA / pardavimo Pajamos x 100 44,77 -223,05

Turto pelningumas
(ROA)" proc.

grynasis pelnas (nuostoliai) / turtas i5

viso x 100
2,11 -1,80

Nuosavo kapitalo
pelningumas (ROE),

Droc.

grynasis pelnas (nuostoliai) / nuosavas

kapitalas x 100 2,72 -1,80

FINANSINIO
PATIKIMUMO
RODIKLIAI
Bendrasis likvidumo

koeficientas

trumpalaikis turtas / trumpalaikiai

isipareigojimai
14,39 7,J6

Kritinio likvidumo
koeficientas

(trumpalaikis turtas - atsargos) / per

vienus metus moketinos sumos ir kiti
+nrmnclqikiai isinareisoiimai

14,20 7,62

0,003 0,004Skolos - nuosavYbes

koeficientas

moketinos sumos ir kiti isipareigojimat /
nrr^eq\/Aq kanitalas

0"044 | o"ozoManevringumo
koeficientas

trumpalaikis turtas / nuosavas kapitalas

0,003 0,004{siskolinimo
koeficientas

moketinos sumos ir kiti isipareigojtmat /

turto i5 viso

Absoliutus likvidumo
koeficientas

f-nigui ir pinigq ekvivalentai / per vienus

metus moketinos sumos ir kiti
+*,.*^olailz'ioi ioinqreiooiimai

14,10 7,54

Ll uurPolsr^rsr lur}/srYrDvJ_^__-^ |

SANAUDU LYGIO
RODIKLIAI

1

90,80** 342,99**Veiklos s4naudq dalis,

tenkanti vienam
oardavimu eurui, Proc.

(lpardavimo s4naudosl * lbendrosios tr
administracines s4naudosl) / pardavimo

oaiamos x 100

Pardavimo savikainos
lrroiq nroc.

lpardavimo savikainal / pardavimo
paiamos x 100

Pagrindines veiklos
pajamq ir s4naudq

santykis. koef.

pardavimo pajamos / (lPardavimo

savikainal + lpardavimo s4naudosl *
Ihondrnqinq ir edminisfracin6s sanaudosl)

1,10 0,29

EFEKTYWMO
RODIKLIAI
Pajamos, tenkandios
vienam darbuotojui,
tiikst. Eur

pardavimo pajamos / darbuotojq skaidius
45,4 9,7 57

Turto apyvartumo
koeficientas

pardavimo pajamos / turtas i5 viso 0,07 0,01

Aplvartinio kapitalo
aplvartumo
koeficientas

pardavimo pajamos / (trumpalaikis turtas

- per vienus metus moketinos sumos ir
kiti trumpalaikiai isipareigoj it44{-

1,81 0,31

2
aJ 4



VEIKLOS
EFEKTYVUMO
RODIKLIAI
Su darbo santykiais
susijusios s4naudos,
tenkandios vienam
darbuotoiui, tlkst. Eur

su darbo santykiais susijusios s4naudos /
darbuotojq skaidius

21,905 14,702

Gautinq ir moketinq
sumq (ilgiau nei vieni
metai) santvkis" koef.

po vienq metq gautinos sumos / po vienq
metq moketinos sumos ir kiti ilgalaikiai
isipareigoiimai

0 0

Gautinq ir moketinq
sumq (iki vienq metq)
santvkis. koef.

per vienus metus gautinos sumos / per
vienus metus moketinos sumos ir kiti
trumpalaikiai isipareieoi imai

0,10 0,08

Daugiau kaip 90 dienq
pradelstq pirkejq

isiskolinimq dydZio
santykis su gautinomis
sumomis, koef.

daugiau kaip 90 dienq pradelstq pirkejq

isiskolinimq suma / (per vienus metus
gautinos sumos, neatskaidius realizacines
vertes sumaZejimo + po vienq metq
gautinos sumos, neatskaidius realizacines
vertes sumaZeiimo)

0*** 0***

Daugiau kaip 90 dienq
pradelstq pirkejq

!siskolinimq vidutind
suma. ttikst. Eur

daugiau kaip 90 dienq pradelstq pirkejq

isiskolinimq suma / daugiau kaip 90

dienq pradelstq pirkejq isiskolinimq
skaidius

0i.*r< 0***

Darbuotojq skaidius,
tenkantis auk5diausioj o
lygio vadovlui,Lm.

darbuotojq skaidius / auk5diausiojo lygio
vadovq (pvz., vadovas, vyr.
fi nansininkas, vadovo pavaduotoj ai,
direkcijq, tarnybq, departamentq ir pan.

vadovai) skaidius

2 1

INVESTICINIAI
RODIKLIAI
Dividendq i5mokejimo
koeficientas, proc.

i5mokami dividendai / grynasis pelnas
(nuostoliai) 0**** 0****

Pelnas, tenkantis vienai
akciiai (EPS). koef.

grynasis pelnas (nuostoliai) / akcijq
skaidius

0,012 -0,008
*{mones pardavimo savikaina 2020 ir 2021 m. buvo 0 Eur.
**fmonos pardavimo s4naudos 2020 ir 2021 m. buvo 0 Eur.
***{mondje 

2020 ir 2021 m. nebuvo daugiau kaip 90 dienq praleistq pirkejq lsiskolinimq
****[monO 

dividendq 2020 m. ir 2021m. nemokejo.

VII SKYRIUS
KITA SVARBI INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBES VALDOMOS

BENDROVES VEIKLA

UAB ,,Stoties turgus"
direktorius Saulius Tumonis


