PATVIRTINTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. balandžio d. sprendimu Nr. TUAB „AKMENĖS PROFILAKTINĖ DEZINFKCIJA“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. VADOVO ŽODIS
UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ (toliau – Bendrovė) nuo 2001 m. birželio 1d.
vadovauja direktorius Vaclovas Paulauskas, paskirtas Akmenės rajono valdybos 2001 m. gegužės 24
d. sprendimu Nr. 95.
Šiuo metu Bendrovėje be direktoriaus dirba dar 4 darbuotojai: dezinfektorius, dezinfektoriaus
padėjėja, buhalterė ir gydytojas – epidemiologas konsultantas.
Pagrindinė ir vienintelė Bendrovės veikla yra pastatų deratizacija, dezinsekcija ir dezinfekcija,
kuri atliekama įvairios paskirties objektuose.
Bendrovės tikslai – teikti vartotojui kokybiškas paslaugas, racionaliai naudoti bendrovės turtą
bei kitus išteklius, siekti pelno.
Metų pradžioje Bendrovei sekėsi sunkiai, dėl karantino dauguma mūsų klientų, kurių
vykdoma veikla viešasis maitinimas (kavinės, barai, restoranai), o taip pat mokyklos, darželiai buvo
pristabdę veiklą ir atsisakę mūsų teikiamų paslaugų, todėl netekome dalies pajamų. Vėliau pradėjus
plisti Covid 19 virusui, atsiradus papildomiems dezinfekcijos darbams, mūsų Bendrovės finansinė
padėtis pagerėjo ir metus užbaigėme pelningai. Su dauguma klientų sėkmingai atnaujinome ir
pratęsėme sutartis. Džiaugiamės, kad tokiais sunkiais ir įtemptais metais mūsų Bendrovei pasisekė
išlaikyti ir net padidinti klientų skaičių. Per metus netekome 10 klientų, bet tuo pačiu metu pasirašėme
13 naujų sutarčių. Pasirašytos dvi sutartys susijusios su Covid 19 patalpų, automobilių, patikros
punkto dezinfekcijos paslaugas atlikti. Šiuo metu turime 263 galiojančias sutartis su 369
aptarnaujamais objektais. Savo veiklos paslaugas atliekame ir pagal vienkartinius iškvietimus.
Turėjome keletą iškvietimų per seniūnijas, savivaldybes į socialiai remtinų šeimų būstus, vykome į
Akmenės, Mažeikių, Joniškio rajonų savivaldybėse daugiabučių namų bendrijas.
Džiaugiuosi šių metų finansiniais rodikliais, gauta daugiau pajamų, gautas pelnas žymiai
didesnis negu planavome. Dėkoju visiems Bendrovės darbuotojams už darną kolektyve, už
susiklausymą, už gerus darbo rezultatus. Tikiuosi mūsų mažas kolektyvas ir ateinančiais metais dirbs
kokybiškai, pelningai, prisidės prie švaresnės ir sveikesnės aplinkos, kurioje dirbame ir gyvename.
II. INFORMACIJA APIE ĮMONĘ
Pavadinimas
Teisinė forma
Juridinio asmens kodas
PVM mokėtojo kodas
Įregistravimo data
Įstatinis kapitalas (Eur)
Buveinės adresas
Administracijos adresas
Telefonas
Elektroninis paštas
Interneto svetainės adresas
Avarinės tarnybos telefono numeris

UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“
Uždaroji akcinė bendrovė
152962797
Ne PVM mokėtojas
1991m. gruodžio 21d.
3573,38
Laižuvos g.10A, Akmenė, Akmenės r. sav.
Laižuvos g.10A, Akmenė, Akmenės r. sav.
8 425 55004; 8 682 49841
dezinfekcija@gmail.com
neturi
-

III. VIZIJA, MISIJA, STRATEGIJA
1. UAB „Akmenės profilaktinė dezinfekcija“ vizija – didžiausia ir patikimiausia kenkėjų
kontrolės (dezinfekcija, deratizacija, dezinsekcija) paslaugos teikimu Žemaitijos regione.

2. Bendrovės misija kurti švaresnę ir sveikesnę aplinką, kurioje dirbame ir gyvename.
3. Bendrovės pagrindinės kryptys veiklos efektyvumo didinimas, organizacinės veiklos
tobulinimas. Didinti teikiamų paslaugų apimtis. Užtikrinti veiklos saugumą.
Visą savo veiklą Bendrovė grindžia svarbiausiomis vertybėmis: atsakomybe, profesionalumu,
bendradarbiavimu ir sąžiningumu.
Atsakomybė:
• Kiekvienos paslaugos suteikimas laiku ir kokybiškai.
• Įstatymų laikymasis.
• Įsipareigojimų klientams laikymasis.
Profesionalumas:
• Atliekant paslaugas diegti pažangiausias technologijas.
• Nuolatinis mokymasis ir tobulėjimas, dalyvaujant seminaruose, kvalifikacijos kėlimo
kursuose.
• Veiklos vykdymas, randant optimalų sprendimą klientui.
Bendradarbiavimas:
• Nuolatinis siekis būti patikimu paslaugos teikėju.
• Glaudus bendradarbiavimas tarpusavyje, įgyvendinant Bendrovės tikslus bei siekiant
geriausio veiklos rezultato.
Sąžiningumas:
• Atviras ir atsakingas darbuotojų bendravimas tarpusavyje ir su klientais.
• Aukščiausias etikos standartų taikymas savo veikloje.
IV. VEIKLOS APŽVALGA
4. Paslaugos:
Paslaugos pavadinimas
Viso gauta pajamų
t.sk:
a) už paslaugas pagal ilgalaikes
sutartis
b) už vienkartinius iškvietimus

2019 m.
Suteiktos
Suteiktos
paslaugos
paslaugos suma,
skaičius, vnt.
Eur
2 135
43 562

2020 m.
Suteiktos
Suteiktos
paslaugos
paslaugos suma,
skaičius, vnt.
Eur
1 950
53 036

2 120

40 458

1 920

38 914

15

3 104

30

14 122

Aukščiau pateiktoje lentelėje matosi kiek buvo suteiktą paslaugų ir kiek gautą pajamų. Toks
didelis skirtumas 185 vnt. mažiau, dėl ataskaitiniu laikotarpiu buvusio karantino, kurio metu buvo
atsisakyta mūsų paslaugų. Tačiau pajamų ataskaitiniu laikotarpiu gavome 9 474 eurus daugiau, dėl
papildomų vienkartinių darbų.
5. Infrastruktūra. Mūsų bendrovės pajamos yra gaunamos už atliktas deratizacijos (graužikų
naikinimas), dezinsekcijos (skraidančių ir ropojančių vabzdžių naikinimas) ir dezinfekcijos (virusų,
bakterijų, pelėsių ir kitų mikroorganizmų naikinimas) paslaugas, pagal ilgalaikes sutartis ir
vienkartinius iškvietinus.
Deratizacijos paslaugai atlikti yra naudojamos vylių dėžutės, klijų lentelės, spąstai, gaudyklės.
Dezinsekcija – priemonių komplektas, apimantis profilaktiką. Tai stebėjimas, atbaidymas ir
naikinimas, naudojant specialius metodus ir priemones.
Dezinfekcija – bakterijų ir mikroorganizmų naikinimas specialiomis priemonėmis,
naudojame rankinius ir benzinini purkštuvus.
6. Pajamų šaltinis:
Pajamų šaltiniai
Už deratizacijos paslaugas
Už dezinsekcijos paslaugas
Už dezinfekcijos paslaugas
Viso pajamų už vienkartines iškvietimo paslaugas

2019 m. Eur
50
2 479
575
3 104

2020 m. Eur
350
2 191
11 581
14 122

Lentelėje išanalizavome kaip pasiskirsto gautos pajamos už atliktus vienkartinius
deratizacijos, dezinsekcijos ir dezinfekcijos darbus, analizuojamais metais atskirai.
V.

PAGRIDINIAI ĮVYKIAI TURINTYS ĮTAKĄ VEIKLOS PLANAMS

7. Reikšmingiausi įvykiai 2020 metais:
Eil.
Nr.
1.

Data, Nr. Teisės
aktas, Sutartis
2020 m. rugpjūčio 18
d. paslaugų teikimo
sutartis Nr. 298690

Aprašomoji dalis, įvykio įtaka Bendrovės veiklai, ilgalaikiams planams,
finansiniams rodikliams
Dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose atnaujinome su akcine bendrove ORLEN
Lietuva palankesnėmis sąlygomis ir didesniais įkainiais. Dėl šios sutarties atnaujinimo
Bendrovės pajamos per metus didės 2 232 eurų. Mūsų Bendrovei tai nemaža suma.

VI. VEIKLOS IR FINANSINIAI RODIKLIAI
8. Paslaugos. Bendrovės pagrindinė veikla pastatų ar kitų objektų deratizacija (graužikų
naikinimas), dezinsekcija (vabzdžių ir kitų parazitų naikinimas) ir dezinfekciją, kuri atliekama
įvairios paskirties vietose. Paslaugas teikiame ir darbus atliekame Akmenės, Mažeikių, Skuodo,
Kretingos, Klaipėdos, Plungės, Telšių, Šilalės, Šiaulių, Radviliškio, Pakruojo, Biržų, Joniškio
rajonuose.
9. Klientai. Dirbame pagal sudarytas ilgalaikes sutartis, tai yra mokyklos, darželiai, kavinės,
kebabinės, parduotuvės, sveikatos priežiūros centrai, viešbučiai, įstaigos, žvėrelių fermos, vasaros
metu stovykos ir vandens atrakcionų parkai. Paslaugas atliekame ir pagal vienkartinius iškvietimus,
tai dažniausiai būna į gyvenamus būstus. Ataskaitiniais metais daug papildomų dezinfekcijos darbų
turėjome dėl Covid 19 viruso paplitimo.
10. Veiklos efektyvumo didinimas. Įsigytas mobiliojo ryšio prietaisas SAMSUNG A715
A71128G.
11. Organizacinės veiklos tobulinimas. Struktūra yra optimali ir šiuo metu nieko nekeitėme.
12. Finansiniai įsipareigojimai. Bendrovės finansiniai įsipareigojimai 417 eurai, iš jų 135
eurai pelno mokestis ir 282 eurai už įsigytą mobiliojo ryšio prietaisą išsimokėjimo sąlygomis iš Tele2
bendrovės.
13. Pagrindiniai finansiniai rodikliai:
Pagrindinių finansinių
2019 m.
rodiklių suvestinė
Svarbiausi pelno (nuostolio) rodikliai (Eur)
Pardavimo pajamos
43 562
Kitos veiklos pajamos
0
Finansinės
veiklos
(palūkanų ir kitos) pajamos
Pardavimų savikaina
22 018
Veiklos sąnaudos
24 985
Finansinės
veiklos
(palūkanų
ir
kitos
sąnaudos)
Grynasis pelnas
(3441)
Svarbiausi balanso rodikliai (Eur)
Visas turtas
7634
Nuosavas kapitalas
7567
Dotacijos ir subsidijos
Visi įsipareigojimai
67
Finansinės skolos
Svarbiausi mokumo ir likvidumo rodikliai
Bendro likvidumo
105
koeficientas*
Nuosavo kapitalo ir turto
100
santykis, %**

2020 m.

2021 m.

53 036
0

47 000
0

21 950
28 077

20 488
26 262

2 874

212

10 858
10 441

9 090
9 048

417

42

24

63

100

99

Įsipareigojimų ir turto
santykis, %***

0,88

3,84

0,01

*Skaičiuojamas bendrasis likvidumo koeficientas=trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai. Parodo
esminį įmonės gebėjimą padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Rodiklio reikšmės: iki 1,0 blogas, 1,0 – 1,5
priimtinas, 1,5 – 2,0 geras, >2,0 labai geras.
** Skaičiuojamas nuosavo kapitalo ir turto santykis=nuosavas kapitalas/visas turtas iš viso*100 proc. Rodiklio
reikšmės: 0% – 30% blogas, 30% – 50% žemas, 50% – 70% geras, 70% – 100% labai geras.
***Skaičiuojamas įsipareigojimų ir turto santykis=visi įsipareigojimai/visas turtas iš viso. Kuo mažesnis
rodiklis – tuo geresnė įmonės finansinė būklė. Rodiklis neturėtų būti didesnis už 0,7 arba 70%.

14. Ataskaitinių metų investicijos į ilgalaikį turtą:
Investicijos pavadinimas
Mobilusis telefonas Samsung A715

Investicijos šaltinis
Savos lėšos

Investicijos suma, Eur
379

Investicijos šaltinis
Savos lėšos
Savos lėšos

Investicijos suma, Eur
2 000
500

15. Planuojamos investicijos:
Investicijos pavadinimas
Automobilis
Kompiuteris

VII. SVARBIAUSI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS
16. Rizikos valdymo politika, pagrindinės 3 rizikos sritys:
1. Technologinės rizikos valdymas
Rizikos veiksniai
Įmonėje taikomos valdymo ir priežiūros priemonės
Buhalterinės
apskaitos Buhalterinės apskaitos tvarkymas vykdomas rankiniu būdu dėl lėšų taupymo. Kyla
tvarkymo rizika
rizika dėl techninės klaidos atsiradimo.
2. Operacinės rizikos valdymas
Rizikos veiksniai
Įmonėje taikomos valdymo ir priežiūros priemonės
Darbų saugos pažeidimų Saugos reikalavimus atitinkančios įrangos naudojimas, darbuotojų aprūpinimas visomis
rizika
būtinomis saugos priemonėmis ypač teikiant paslaugas susijusias su COVID-19.
3. Rinkos ir paslaugų teikimo rizikos valdymas
Rizikos veiksniai
Įmonėje taikomos valdymo ir priežiūros priemonės
Užsakymų
išsaugojimo Dalyvaujama viešuosiuose konkursuose dėl paslaugų teikimo. Dėl esamos
rizika
konkurencijos dezinfekcijos srityje sudėtinga pasiūlyti konkurencingą paslaugų kainą.

VIII. VALDYMAS
17. Akcininkas:
Įstatinis kapitalas Eur.
Paprastųjų vardinių akcijų skaičius
Akcininkė, 100%
Pagrindiniai įmonės valdymo organai

3573,38
12322
Akmenės r. savivaldybė
Visuotinis akcininkų susirinkimas (Akmenės rajono
savivaldybės taryba), Administracijos direktorius,
Įmonės direktorius.

18. Auditas:
Auditą atlikusi įmonė
Audito pateikta išvada
Audito pateiktos rekomendacijos, vnt.

Įvykdytos praėjusio laikotarpio audito
pateiktos rekomendacijos (% arba vnt.
skaičius)

UAB „Ekonominė nauda“
2020-03-02
Esminių pastebėjimų dėl rizikų, susijusių su vidine kontrole, nebuvo.
Pasiūlymai buvo susiję su apskaitos politikos atnaujinimu, įvertinant
verslo apskaitos standartų pasikeitimus, kaupiamųjų sumų, susijusių su
darbo užmokesčiu, formavimu ir įvertinimu finansinėse ataskaitose,
nepaisant to, kad apskaita tvarkoma rankiniu būdu ir tokios procedūros
reikalautų papildomų sąnaudų.
Neįvykdyta, dėl lėšų taupymo.

Kitų auditorių pateiktų rekomendacijų
vykdymas (% arba vnt. skaičius)
Neįvykdytos rekomendacijos skaičius
(vnt.), neįvykdymo priežastys, priemonės
ir planuojamai terminai joms įvykdyti.

Nebuvo
Neturime pakankamai sukaupę lėšų.

19. Įmonės patvirtinta organizacinė struktūra.

Iš pateiktos Bendrovės valdymo struktūros matosi, kad Bendrovėje dirba vienas vadovas
(direktorius) ir direktoriui tiesiogiai pavaldūs keturi darbuotojai.
IX. KITA SVARBI SU ĮMONĖS VEIKLA SUSIJUSI INFORMACIJA
Visais įmanomais būdais sieksime ieškoti naujų, neprarasti turimų objektų, kad galėtume
suteikti savo paslaugas ir gauti daugiau pajamų. Siekiame užtikrinti veiklos tęstinumą, vykdyti
įsipareigojimus Bendrovės darbuotojams, prekių ir paslaugų tiekėjams. Planuojame 2021 metais
dirbti pelningai.

Direktorius

Vaclovas Paulauskas

