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sI ,,PLUNGES B0STAS( 2020 METU VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDROJI INFORMACIJA

Savivaldybes imone ,,Plunges blstas" yra i5 savivaldybes teise priklausandiq le5q isteigta
Plunges rajono savivaldybes lmone, kurios visas turtas nuosavybes teise priklauso Savivaldybei, o
imones turt4 valdo, naudoja bei disponuojajuo turto patikejimo teise.

Sf ,,Plunges biistas" yra atestuota imone, turinti teisg vykdyti daugiabudiq namq bendrojo
naudojimo objektq administravim4, prieZilrq (eksploatavim4), atlikti statinio statybos darbus ir
daugiabudiq namq atnaujinimo (modemizavimo) programos igyvendinimo administravim4.

{mone yra ribotos civilines atsakomybes vieSasis juridinis asmuo. {registruota Plunges
raj ono savivaldybeje 2000 m. sausio 16 d. Registravimo Nr. 5]-2000-1.

{mones kodas 271042320. PVM kodas LT710423219.
lmones adresas: I. Kondiaus g. 3, Plunge.
Interneto puslapis: www.pbustas.lt
S{ "Plunges blstas" vykdydama savo tiking - finansing veikl4 vadovaujasi Lietuvos

Respublikos istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, rajono savivaldybes tarybos
sprendimais, imones istatais, daugiabudio namo bendrojo naudojimo objektq administravimo
nuostatais, administruojamq daugiabudiq namq bendrasavininkiq sprendimais bei kitais teises aktais
reglamentuojandiais daugiabudiq namq prieZiflr4. fmones veiklos laikotarpis yra neribotas.

{mones istatinis kapitalas - 569590,06 Eur.
Sf ,,Plunges biistas" 2020 metus baige turedama 2688.00 Eur grynojo pelno.
2020 m. gruodZio 31 d. imoneje dirbo 21 darbuotojas.

II SKYRIUS
IMONES VETKLOS APRASYMAS

1. Bendroji dalis, tikslai ir uidaviniai

Pagrindinis imonds veiklos ti*s/as, kuris numatytas imones nuostatuose * igyvendinti
Lietuvos Respublikos lstatymq ir kitq teises aktrl nustatytus reikalavimus, susijusius su daugiabudiq
gyvenamqjq namq bendro naudojimo objektq, taip pat Lietuvos Respublikos istatymq nustatlta
tvarka namams priskirlq Zemes sklypq naudojimu ir prieZiiira, elektros flkio prieZifta, mokesdiq uZ
administravimo paslaugas ir kitq imokq apskaita, kit4 papildom4 [kinE veikl4, neprieStaraujandi4
Lietuvos Respublikos istatymams. {mone turi uZtikrinti jq prieZilr4, igyvendinti namo, butq ir kitq
patalpq savininkq su bendrqja nuosavybe susijusius sprendimus ir pavedimus jiems atstovaujant.

S{ ,,Plunges bistas" strdtegija isitvirtinti rinkoje ir maZiausiomis s4naudomis efektyvinti
imones veiklq, siekti optimalios ir kokybi5kos imones veiklos, bei biiti geriausiu pasirinkimu
esantiems ir busimiems klientams.



{mone siekia savo tikslq vadovaudamasi seniai prigijusiomis ir puoselejamomis vertybemis:
- veiklos skaidrumu - skaidri ir atvira veikla, pavyzdingas imones valdymas;
- paslaugq kokybe - paslaugos atliekamos pagal sutartus reikalavimus ir laiku;
- gerq santykiq su klientais ir uZsakovais palaikymu.

lmone, siekdama i5laikyti konkurencingum4 ir pelningum4, nuolat rflpinasi darbo
efektyvumo gerinimu ir ie5ko naujq, efektyviq bldq sqnaudq maZinimui.

Viena svarbiausiq mlsq imones verlybiq yra konstruktyvus bendradarbiavimas su
priZilrimq daugiabudiq namq gyventojais bei geri santykiai tarp padiq imones darbuotojq.

S{ ,,Plunges bistas" misija - teikdami bendrosios nuosavybes administravimo, technines ir
inZineriniq sistemq prieZiflros, statybos bei remonto ir kitas paslaugas siekiame mlsg klientams
sukurti patogi4, saugi4 irjauki4 aplink4, atitinkandi4 kliento poreikius.

Sf ,,Plungds bistas" vizija - modemi daugiabudiq namq valdytoja ir priZitretoja, patikimas
partneris, vykdant daugiabudiq namq atnaujinim4 (modemizavim4), bei profesionali, finansi5kai
stabili, kokybiSkas paslaugas teikianti imone.

fmon6s vertinimas:

STIPRYBES (ilskirtinumas) SILPNYBES
o Patirtis pastatq administravimo srityje.
o Kompetencrja statybos, pastatq

prieZiiiros, pastatq adminisfavimo srityje.
o Rinkos dalis: daugiabudiq

administravimas ir pastatq prieZiura.
o Sukaupta technine baze.
o Ai5kios pastovios pajamos.
. Galimybes kontroliuoti darbq apimtis

dalyje paslaugq.
o Konkurencingos darbq kainos.
o Ilgai dirbanti ir stipri komanda.
o Platus atliekamq darbq profilis.

o Apyvartiniu le5q trlkumas.
o Letas darbrl atlikimo tempas.
o Sudetingas ir letas pirkimq procesas.
. Prasta gyventoiq nuomond apie imonE.
o NevisiSkai i5naudojamos IT teikiamos

galimybes.
o Nuostolingr+ paslaugq teikimas nuo

kuriq negalima atsisakyti
. Darbo jegos senejimas.
o Nuolat didejantis darbo uZmokestis.

2.Veiklos apZvalga

2.1. DaugiabuEiq namq bendrojo naudojimo objektq administravimas

2020-12-31 Sf ,,Plunges br:stas" administravo 149 daugiabudius gyvenamuosius namus. I5
jq63-penkiqaukStq,il-keturiqaukitq,2T-trijqauk5tq,42-dviejqauk5tq,5-vienoaukitoir
vien4 - devyniq aukitq. Bendras plotas sudaro 214,5 tr.rkst. kv. m. I5 jq Plunges rajono savivaldybei
priklausandiq socialiniq blstq plotas sudaro 12,4 tr-rkst. kv. m.

Vadovaujantis statiniq prieZilros reglamentais, administruojamuose daugiabudiuose
namuose buvo atliktos sezonines bei metines apZi[ros ir uZpildfi gyvenamqjq namq technines
prieZifiros Ztrna\ai. Administratoriaus veiklos ataskaitos, kuriose nurodomi ir namq remonto planai,
vieSai skelbiamos imones interneto svetaineje. Namq apZilros aktai, bendro naudojimo objektq
apra5ai saugomi namq bylose. Ataskaitr.+ formos patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2015 m. lapkridio 25 d. isakymu Nr. D1-849. 2020 m. lmone ne tik vykde daugiabudiq namq
administravimo funkcijas, bet ir organizavo papildomus remonto darbus S{ ,,Plunges br:stas" jegomis
bei perkant kitq imoniq paslaugas. Remonto darbq poreikis buvo nustatomas ivertinus daugiabudiq
namq techning buklg, atsiZvelgiant i gyventojq pra5ymus, kontroliuoj andiq institucijq reikalavimus.
Dalis remonto darbq buvo atliekama i5 sukauptq gyventojq le5q, dalis investuojant imones le5as,
suteikiant teisg iSsimoketi dalimis atlikus darbus ir pateikus gyventojams s4skaitas.



Rengiame pra5omq remonto darbq s4matas. Daug demesio skiriame savalaikiam ir
kokybiSkam gyventojq aptamavimui.

Rasta defektq ir atlikta santechniniq, statybos, elektros instaliacijos ir kitq remonto darbq,
ttL 123,2 tiikst. Eur. 2020 metais daugiabudiuose gyvenamuose namuose atlikta elektros prieZilros ir
remonto darbq uZ 32,6 tiikst. Eur, (2019 m. - 33,9 tlkst. Eur), bendro naudojimo patalpq buitiniq
nuotekq ir lietaus kanalizacijos remonto darbq atlikta uZ 11,3 tfikst. Elr (2019 m. - 9,3 tiikst. Eur),
statybos bei remonto darbq atliktatl43,5 tiikst. Eur (2019 m. -49,7 tlkst. Eur). Kitq remonto darbq
atlikta uZ 35,8 t[kst. Eur (2019 m. - 30,6 tfikst. Eur).

I5 butq nuomos leiq atlikta statybos bei elektros prieZilros ir remonto darbq uZ 26,0 tiikst.
Eur (2019 m. - 49,9 tlkst. Eur); i5 jq: elektros remonto darbq - 3,1 trlkst. Eur, santechnikos remonto
darbq - 6,6 tflkst. Eur, remonto darbq - 16,3 tiikst. Eur. Palyginus su 2019 m. atliktq darbq sumaZejo
23,9 tfikst. Eur, tai yra, del nenumatytq aplinkybiq - COVID-19 pandemijos.
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Teikiamos paslaugos

. Elektros prieiitros ir remonto darbai

r EuitlniLl nuotekq ir lietaus kanalizacijos remonto darbai

. Statybos bei remonto darbai

Kiti remonto darbai

2.2. Nuolatinds prieZiiiros darbai

Vykdomas nuoseklus elektros irenginiq atnaujinimas. 2020 metais, atliekant daugiabudiq
gyvenamqiq namq bendrojo naudojimo elektros lrenginiq prieZilr4, atlikta darbq uZ 32,6 tiikst. Eur.
I5 jq technine profilaktika - 21,7 tlkst. Eur, bendrojo naudojimo elektros irenginiq remonto darbq -
8,4 tUkst. Eur, elektros skaidiukq nura5ymas - 2,5 tfikst. Eur.

Atnaujinta daugiabudiq namq Mendeno skg. 8, Dariaus ir Gir6no g. 37 laiptiniq apSvietimas,
Rietavo g. 44 pakeistas apskaitos skydas, V. Mademio g. 16 ir A. Vai5vilos g. 7 atnaujinti sand6liukq
apSvietimo elektros instaliacija. Atlikta smulkesniq remonto ir gedimo Salinimq darbq.

Pagrindinis demesys planuojant darbus buvo kreipiamas i savalaiki avarijq ir gedimq
Salinim4, bltinus vandentiekio, nuotekq, elektros ir Siluminius sistemq remonto, bendro naudojimo
patalpq durq bei langq sandarinimo darbus.

2.3. Daugiabuiiq namrl atnaujinimas (modernizavimas)

Plung6s rajono savivaldybes tarybos 2013 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T1-192 patvirtinta
Plunges rajono savivaldybes energinio efektyvumo didinimo daugiabudiuose namuose programa
(toliau - programa), o Sios programos igyvendinimo administratore paskirta S{ ,,Plunges blstas,,.

2020 metais baigti atnaujinimo (modemizavimo) statybos darbai 8 daugiabudiuose namuose
irpriduota valstybinei komisijai bei surasyti statybos uZbaigimo aktai: v. Madernio g. 3, v. Madernio



g. 9, V. Madernio g. 13, V. Madernio g. 16, V. Mademio g. 61, Mendeno skg.4, Mendeno skg. 6, A.
Vai5vilos g. 7.

Siuo metu renovacijos darbai atliekami 20 daugiabudiq namq, dar 7 daugiabudiuose
namuose greitu metu bus gauti statybq leidZiantys dokumentai.

Pradeti ruoSti modemizavimo dokumentai dar 27 namams. Pastebimas spartus
modemizavimo projektq augimas ne tik m[sq administruojamq namq, bet ir bendrijq, prie5 tai
pasira5ius pavedimo sutarli.

Nuo 2014 m. i5 viso jau yra atlikta 55 daugiabudiq namq atnauj inimo (modemizavimo)
darbq. Po statybos darbq uZbaigimo S{,,Plunges bfistas" tenka ne maianaSta, tai yra, daugiabudiq
namq kreditavimo sutardirl administravimas . 2020 m. gruodZio 3 I d. administruojamq kredito
sutardiq likuti sudare 1 525 328,20 Eur.
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Modernizuojami namai, vnt
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2.4. Plung6s miesto pirties ir vie5ojo tualeto administravimas

2020 metais imone Plunges miesto pirlies ir vie5ojo tuateto i5laikymui gavo 40,0 tiikst. Eur.
UZ miesto vieSojo tualeto paslaugas surinkta 1,1 ttkst. Eur (2019 m. - 2,1 tlkst. Eur), pirties
paslaugas - 4,0 tukst. Eur (2019 m. - 9,9 t[kst. Eur). Viso pajamr] 5,1 tlkst. Eur. Gauti asignavimai
i5 biudZeto ir surinktos le3os uZ suteiktas paslaugas panaudotos darbo uZmokesdiui, socialinio
draudimo imokoms, komunalinems paslaugoms, remontui ir kitoms iSlaidoms, kurios sudaro 45,1
t[kst. Eur.

2020 m. pirtyje apsilanke 1584 lankl.toj ai (2019 m. - 3991 lanklrojq). Miesto vie5ajame
tualete apsilanke 4465 lankytojq (2019 m. - 8726lankltoj q). Del Covid-l9 pandemijos pirtis nedirbo
7 men., vieSasis tualetas- 2 men.

2020 m. lapkridio 26 d. Plunges rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T1-268 nuo 2020
m. gruodZio 1 d. miesto vie3ojo tualeto paslaugos teikiamos nemokamai.

3. 2020 metq finansin6 b[k]6

Per 2020 metus imone gavo 475 691 Eur pajamq (2019 m. * 304 308 Eur) ir rurejo 473 OO3
Eur s4naudq (2019 m. - 303 354 Eur). lmones 2020 m. pardavimo pajamas sudaro gyvenamqiq namtl
administravimo mokestis (40%), administruojamq namq technine pri eLita (l3Yo), elektros prieZi[ros
ir remonto darbai (8%), renovuojamq namq administravimo mokestis (13%o), nepivatizuotq butq
administravimas (4%), kredito administravimas (3%), miesto pirties ir vieSojo tualeto paslaugos
(1%), kitos pajamos 18%.

Sl ,,Plunges blstas" 2020 m. gavo grynojo pelno - 2688 Eur (2019 m. - 954 Eur).



2020 m. priskaidiuoti atostoginiq kaupiniq 23 802 Eur, kurios padidino jmones s4naudas
ir sumaZino pajamas. Iki Siol fmoneje atostogrl kaupiniai nebuvo skaidiuojami.

Pajamq ir sqnaudq palyginimas, Eur/metus:
3 pav.
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2020 metai buvo i5imtinai sudetingi visiems juridiniams bei fiziniams asmenims del
nenumatltq aplinkybiq - COVID-19 pandemijos, kuri paralyLiavo didelg dali ir Sl ,,Plunges br1stas,.
veiklos, veiksmq, apribojo normalaus ir iprasto darbo laiko, darbo reZimo galimybes, imone turej o
prisitaikyti prie nuotolinio darbo naujoviq, pritaikyti tam vis4 naudoj am4 duomenq bazg, buvo
susiduta su didZiuliais netiketais i35iikiais. Ne gana to reikejo skubiai prisitaikyti prie keleto imones
veiklai svarbiq darbuotojq i5ejimo i5 darbo bei jq pakeitimo ne tik naujais, bet ir dar labiau
kval ifi kuotais ir kompetentingais.

{moneje per 2020 m. pasikeite dalis buhalterijos darbuotojq, iskaitant ir vyr. finansininkg, o
spartesniam skolq identifikavimui ir prevencijai 2020 m. spalio menesi idarbino skolq administratorg,
del ko labai pasijaute spartesnis darbas minetais klausimais.

Butq ir kitq patalpq savininkams, nesumokejus mokesdio, siundiami raginimai, priminimai,
reikalavimai. Nesumokejus isiskolinimo, pakartotinai raginimas siundiamas po 6 menesiq. 2020 m.
gyventojams raginimq iSsiqsta 348. Nuomininkams raginimai, priminimai ir reikalavimai siundiami
vadovaujantis Plunges rajono savivaldybes 2014 m. spalio 30 d. tarybos sprendimu Nr. T1-250
patvirlint4 skolq, susidariusiq uZ Plunges r. savivaldybes nuosavybes teise priklausandiq gyvenamqjq
patalpq nuom4, kitas komunalines paslaugas, iSieSkojimo tvarkos apra54.

Nuomininkams, gyvenantiems Plunges rajono savivaldybes administracijai nuosavybes teise
priklausandiuose butuose, raginimq i5siqsta - 203, priminimq - 180, reikalavimq - 148. 2020 metus
sudaryti 10 vnt. skolq mokejimo grafikq.

Taip pat kiekvien4 menesi taikomos prevencines priemones gyventojams, nesumokejus
pallkanq ir kredito lmokos uZ namo atnauj inimo (modernizavimo) darbus. Tokiq raginimq,
priminimq ir reikalavimq i3 viso iSsiqsta 684.

Su Vl,Registrq centras" 2020 m. sudarius Nekilnojamojo turto registro duomenq teikimo
sutartl buvo atnaujintas patalpq savininkq s4rasas. Aktualiis duomenys apie nekilnojamqii daikta,
daiktines teises ir Siq teisirl turetojus (fizinio asmens vardas, pavarde, gimimo data;juridinio asmens
pavadinimas, juridinio asmens kodas), daiktiniq teisiq suvarZymus, juridinius faktus ir kitas Zymas,
iregistruotus Nekilnojamojo ttulo registre, ir su Siais suvarZymais, juridiniais faktais ir Zymomis
susijusiq asmenq duomenys (fizinio asmens vardas, pavarde, gimimo data, juridinio asmens
pavadinimas, juridinio asmens kodas) leido efektyviau vykdyti pagrindines {mones veiklos funkcijas,
palengvino skolq iSie5kojimo procesq, sumaZino klaidq tikimybes rizik4.

I
2019 metai



Siuo metu baigiamas tikslinti beviltiSkomis pripaZintq skolq s4ra5as, kuris bus pateiktas
Plunges raj ono savivaldybes administracijai nuraSymui, vadovaujantis Verslo apskaitos standartais ir
kitais teises aktais, reglamentuojandiais beviltiSkq skolq nura5ym4 ir paskait4.

2020 m. sudaryti 8 susitarimai su V{ ,,Turto bankas" de1 isiskolinimq, susidariusiq iki
Valstybes paveldeto turto perdavimo Valstybds imonei Turto bankui valdyti patikejimo teise dienos,
padengimo, kuriq deka susigr4Zinta 4444,90 Eur. Taip pat VL,Turto bankas" isipareigojo dengti
isiskolinimus, susidariusius nuo paveldeto turto patikejimo teise peremimo dienos, del to atgauta
3725,59 Eur bei uZtikrintas savalaikis periodiniq imokq mokejimas uZ suteiktas paslaugas 8-iems
Valstybes patikejimo teise valdomiems butams. 2020 m. teiktas 1 pra5ymas del beseimininkio turto
peremimo i V| ,,Turto bankas" apskait4.

{mone 2020 m. vykdydama skolq i5ie5kojimq ikiteisminiu ir teisminiu keliu susidiire su
keletu problemq. Viena iSjq - skolq iSie5kojimas i5 asmenq deklaravusiq iSvykim4 | uZsieni. Lietuvos
Respublikos teismas nesiima nagrineti bylq i5 asmenq, deklaravusiq iSvykim4 i uZsienio Salis, todel
{mone ketina imtis pagrindiniq Siuo metu galiojandiq teisiniq mechanizmq tokiq skolq iSie5kojimui
kaip ES reglamentas, nustatantis naujas banko s4skaitq blokavimo procediiras Europos S4jungoje,
Europos mokejimo isakymas bei Europos vykdomasis ra5tas.

2020 metais del skolq i5ie5kojimo teismui perduotos 56 bylos, i5ie5koma suma - 25 296,12
Eur. Antstoliams atiduoti 56 vykdomieji raStai skoloms i5ieSkoti 22 492,72 Eur suma. Pagal
vykdomuosius ra5tus i5ie5kota suma - 20 918,93 Eur (2019 m. - 15 434,11Eur, 2018 m. - 12 643,20
Eur).
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Pagal vykdomus raitus i5ieikota suma
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S{ ,,Plunges b[stas" prieme sprendim4 pakeisti visiSkai neefektyvias iki Siol nau{otas,
neinformatyvias ir moraliSkai pasenusias programas. Buhaltering apskaitos programE ,,DOS" pakeista
i buhaltering apskaitos program4 ,,Rivile", kuri4 jau pradeta naudotis 2020 m. sausio 1 d. Klientq
aptarnavimo programQ ,,Grandis" pakeista I inovatyvesng, modemesng fu infomatyvesng, daugelio
kitq daugiabudiq gyvenamqjq namq administratoriq naudojam4 - ,,Mokesta" klientq aptamavimo
program4, kurios diegimo procesas preliminariai bus baigtas 2021 m. kovo menesi.

Vefiinant 2020 metq imones veikl4, reikia pamineti, kad i3laiky'tas svarbiausiq imones
finansiniq isipareigojimq tEstinumas. Pagrindiniai dokumentai, suteikiantys i3sami4 informacij4 apie
imones finansing veikl4 yra 2020 men1 balansas, 2020 metq pelno (nuostoliq) ataskaita, 2020 met4
finansiniq ataskaitq ai5kinamasis ra5tas. Siuose dokumentuose pateikta informacija leidZia vertinti
bei kontroliuoti imones finansing pad6ti bei laiku priimti racionalius valdymo sprendimus. Finansines
analizes uidavinys - suteikti informacij4 apie imong, kuria remiantis b[tq galima numat]ti
perspekt)T/as ir darl'ti racionalius valdymo sprendimus, susijusius tiek su vidine, tiek su i5orine
veikla.
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Siuo metu norime pasidZiaugti, kad Creditinfo iveftino lmones finansinius rezultatus ir
mokumo istorij4, ir suteike sertifikat4 * ,,stipriausi Lietuvoje 2020". Siuo sertifikatupalymima,kad
lmone turi auk5t4 kredito reiting4 ir padeda kurti geresng Lietuvos ekonomikos ateiti.

III SKYRIUS
2021 METU VEIKLOS PLANAS IR PROGNOZES

2021 metais toliau bus vykdomi Vyriausybes, savivaldybes ir kiti numatyti privalomi
remonto, prieZiuros, administravimo ir renovavimo (modemizavimo) darbai.

2021 metq strateginiai imones tikslai:
o teikiamr+ paslaugq ir klientq aptarnavimo kokybes gerinimas, itraukiant i klientq s4ra54 ir

daugiabudiq namq savininkq bendrijas;
. administravimo paslaugq kokybes gerinimas, gyventojq Svietimas daugiabudiq namq

administravimo klausimais, kartu itraukiant daugiau butq ir kitq patalpq savininkq i
bendrosios nuosavybes objektq valdym4;

o aktyviai dalyvauti gyvenamqjq namq renovacijos programos lgyvendinime;. skubiai likviduoti atsiradusius gedimus namo bendro naudojimo konstrukcijose,
inZineriniuose tinkluose bei mechanineje dalyje;

. be priekaiStq aptamauti miesto pirties ir vie5ojo tualeto lankytojus;
o patikimas ir efektyvus darbas su daugiabudiq namq, butq savininkq ir nuomininkq

skolininkais;
o imones strukt[ros optimizavimasl
o blti geriausiu pasirinkimu esantiems ir blsimiems klientams.

Svarbiausias uZdavinys, kuris keliamas imones administracijai, kitiems darbuotojams tai yra
atsakingai suvokti ir jvertinti Siandieninio verslo aplink4, santykius su klientais, siekiant kelti savo
teikiamq paslaugq vartotojr+ pasitikejimq, atsakingai kreipiant demesi i klientq poreikius, pasillant
jiems priimtiniausius, labiausiai tinkandius sprendimus.

Direktorius Audrius Sapalas

SIIPRIAUSI
LIETUVOJE
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