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Šiauliai

1. Informacija apie savivaldybės valdomą įmonę, vadovą, pagrindinius finansinius ir veiklos
rodiklius:

1.1. Trumpa informacija apie savivaldybės valdomą įmonę:
Įstaiga įkurta 1999 m. sausio 8 d., veiklą pradėjo 2000 m. vasarį. Įstaigos savininkė – Šiaulių

miesto savivaldybė. Dalininko kapitalas 2021 m. nesikeitė, lyginant su 2020 m., ir sudarė 803 525
Eur.

1.2. Įstaigos vadovas Feliksas Alius Valys. Išsilavinimas – aukštasis (Vilniaus universitetas,
Pramonės ekonomikos fakultetas). Įstaigai vadovauja nuo pat jos įsikūrimo – 1999-01-08. 

1.3. Pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės finansiniai rodikliai:

Eil.
Nr.

Finansiniai rodikliai
2019
metai

2020
metai

2021 
metai

Trumpas komentaras
(pagal poreikį)

1.

Pardavimo pajamos, tenkančios vienam
darbuotojui, Eur
(Pardavimo pajamos /  vidutinis sąlyginis
metinis darbuotojų skaičius, žm.)

30 464 31 724 30 620

1.1. Pardavimo pajamos, Eur 213 250 190 347 214 337
Pardavimų  pajamos
2021  m.  padidėjo  24
tūkst. Eur. 

1.2.
Vidutinis  sąlyginis  metinis  darbuotojų
skaičius, žm.

7 6 7

Prie  įgyvendintų
projektų  terminuotam
laikui  buvo  priimtas  1
darbuotojas

2. Pelningumo rodikliai

2.1. Grynasis pelnas (nuostoliai), Eur -20 024 10 032 -23 426

Buvo  sumažintas
finansavimas
vykdomoms  verslumo
programoms  7  300
Eur.  Programos  buvo
pradėtos  įgyvendinti
tik rugpjūčio mėn. pab.
Pabrango  energetiniai
ir kiti resursai. 

2.2.
Bendrasis pelningumas, proc.
(Bendrasis pelnas / pardavimų pajamos) *
100 %

Neskaičiuojama,  nes
nėra  rodiklių  (apskaita
pagal VSAFAS)

2.3.
Grynasis pelningumas, proc.
(Grynasis pelnas / pardavimų pajamos) *
100 %

-9,4 5,3 -10,9

2.4.

EBITDA, Eur
(Grynasis pelnas + palūkanų sąnaudos +
pelno  mokestis  +  nusidėvėjimas  +
amortizacija)

-4 054 24 015 -8 691

2.5.
Turto grąža (ROA), proc.
(Grynasis pelnas / turtas) * 100 %

-2,02 1 -2,4
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2.6.
Nuosavo kapitalo grąža (ROE), proc.
(Grynasis pelnas / nuosavas kapitalas) *
100 %

-3,29 1,62 -3,93

3. Mokumo rodikliai

3.1.
Bendrasis skolos rodiklis, koef.
(Įsipareigojimai / turtas)

0,01 0,01 0,03

3.2.
Bendrasis likvidumo koeficientas, koef.
(Trump. turtas / trump. įsipareigojimai)

7,05 7,52 2,92

3.3.
Apyvartinis kapitalas, Eur
(Trumpalaikis  turtas  –  trumpalaikiai
įsipareigojimai)

55 151 73 780 54 092

3.4.
Gautinų sumų apyvartumas (dienomis)
(Per vienus metus gautinos sumos * 365) /
pagrindinės veiklos pajamos

72,04 28,3 41,75

3.5.

Mokėtinų sumų apyvartumas (dienomis)
(Tiekėjams  mokėtinos  sumos  *  365)  /
(Pagrindinės  veiklos  sąnaudos  –  darbo
užmokesčio  ir  socialinio  draudimo
sąnaudos)

10,68 12,91 48,12

4. Efektyvus sąnaudų valdymas

4.1
Pagrindinės veiklos sąnaudų lygis, proc.
(Pagrindinės  veiklos  sąnaudos  /
pagrindinės veiklos pajamos) * 100%

109,3 94,2 111

4.2

Bendras  pardavimo  savikainos,
pardavimo  sąnaudų,  bendrųjų  ir
administracinių sąnaudų lygis, proc.
(Pardavimo  savikaina,  pardavimo,
bendrosios ir administracinės sąnaudos /
pardavimų pajamos) * 100 %

Neskaičiuojama,  nes
nėra  rodiklių  (apskaita
pagal VSAFAS)

5.
Papildomų  finansavimo  šaltinių
pritraukimas ir panaudojimas (išskyrus
Savivaldybės skirtas lėšas)

16800*
400**

63785***

21 893*
30****

14 181***
8 799****

23649,40*
51,40****

32693*****
Viso 56,4
tūkst. Eur.

*finansavimas iš 
Europos Komisijos
**finansavimas iš 
įmonių MMB
***finansavimas 
LATLIT
****VMI parama
Subsidijos negautoms 
pajamoms
*****Plungės 
„spiečiaus“ ir kt. 
projektų admin.

1.4. Pagrindiniai savivaldybės valdomos įmonės veiklos (nefinansiniai) rodikliai (rezultatai):

Nr. Veiklos (nefinansiniai) rodikliai
Pasiektas
rezultatas

Trumpas komentaras arba pastabos

Veiklos (operacijų) rodikliai
1. Biuro patalpų nuoma

1.1 Pajamos už biuro patalpų nuomą, Eur 77 114 2021 m. gauta pajamų daugiau  4,4 %
nei 2020 m. (73 893  Eur)

1.2 Metinis patalpų užimtumas, proc. 92 % 2020 m. užimtumas siekė 86 %
1.3 Bendras įmonių skaičius, vnt. 49 Lyginant su 2020 m. nesikeitė 
1.4 Priimta naujų įmonių (nuo metų pradžios), vnt. 9 2020 m. – 11
1.5 Šiaulių  verslo  inkubatorių  palikusių  įmonių  sk.

(nuo metų pradžios)
12 2020 m. – 12. Įmonių kaita daugiausiai

vyksta  dėl  natūralių  procesų  (verslo
pobūdžio kaita, veiklos nutraukimas)

2. Informacijos, konsultacijų ir praktinės pagalbos
pradedantiems  verslą  asmenims,  Verslo
subjektų  steigimosi  Šiauliuose  skatinimas.
Pagalba  verslo  subjektams  plėtoti  veiklą  ir
prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų.
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2.1 „Verslo  subjektų  mokymo  programos
įgyvendinimas

Įgyvendinta:  5  mokymai,  3
informaciniai  renginiai,  iš  kurių  2
išvykos. Iš viso programos renginiuose,
mokymuose  dalyvavo 136 asmenys

2.1.1 Konsultuojamųjų žmonių sk. 60
2.1.2 Suteikta konsultacijų (val.) 360
2.1.3 Mokymų sk. 5
2.1.4 Renginių sk. 2
2.1.5 Įsteigta naujų įmonių 10
2.2 „Jaunimo  verslumo  ugdymo  programos“

įgyvendinimas
Įgyvendinta:  10  mokymų,  vienas
jaunimo verslo konkursas, susidedantis
iš  5  sesijų,  8  informaciniai  renginiai,
kurių vienas renginys – aplinkosauginis
situacinis  spektaklis, 2 išvykos. Iš viso
programos  renginiuose,  mokymuose
dalyvavo 422 asmenys

2.2.1 Verslo konsultacijos  jaunimui sk. 20
2.2.2 Suteikta konsultacijų (val.) 150
2.2.3 Mokymų sk. 9
2.2.4 Renginių sk. 2
2.2.5 Įsteigta naujų įmonių 2
2.2.6 Mokinių švietimo renginiai 2
2.3 Plungės „Spiečiaus“ administravimas

2.3.1 BC „Spiečius“ narių pritraukimas 19
2.3.2 Konsultacijų verslo pradžios klausimais (vnt.) 181
2.3.3 Renginių sk. 23
2.3.4 Mentorystės sesijos 4
2.3.5 Mentorių  ir  verslo  subjektų  bendradarbiavimo

įsipareigojimų skaičius
10

2.4 Projekto „Europe Direct“ įgyvendinimas Centras  nemokamai  konsultuoja
gyventojus  apie  Europos  Sąjungos
politiką,  teisinę  bazę,  programas  ir
finansavimo  galimybes,  atsako  į
užklausas telefonu ir el. paštu, padeda
rasti reikiamos literatūros ES tematika
centro  skaitykloje  ir  informacijos
internete.  Centras  užsako  naujausią
informacinę  literatūrą  apie  ES,  kurią
gauna  iš  Oficialiųjų  leidinių  biuro
(Liuksemburgas) ir ją platina.

2.4.1 Renginių skaičius 12
2.4.2 Dalyvių skaičius 3 947

3. Darbas su Šiaulių m. aukštosiomis mokyklomis
ir  profesinio  rengimo  centru  bei  bendrojo
lavinimo mokyklomis.

2021  m.  Šiaulių  Verslo  inkubatorius
Šiaulių universiteto  Socialinių  mokslų
fakulteto  studentams,  besimokantiems
pagal  socialinių  mokslų  programas,
surengė  mokymą  apie  Lietuvos  ir
Šiaulių  regiono  ekonominę  raidą,
smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei
paramos šiam verslui infrastruktūrą bei
instrumentus. 
2021 m. pavasarį ŠU Socialinių mokslų
fakulteto  pirmakursiams  pravestas
virtualus seminaras „Verslo galimybės
kurtis  verslo  inkubatoriuje,
inkubatoriaus  veiklos  kryptys  ir
regiono vystymosi vizija“.

3.1 Renginių skaičius 4

4. Projektų administravimas kt. subjektams
4.1 Administruojamų projektų sk. 1 Gauta pajamų – 7,2 tūkst.. Eur

Klientų aptarnavimo rodikliai
1. Aptarnauta klientų kontaktiniu būdu 260
2. Aptarnauta e-paštu 30

Rinkodaros rezultatų rodikliai
1. Informavimui  apie  programos  veiklas  buvo

naudojamasi  žiniasklaidos  kanalais:  miesto
laikraščiu  „Šiaulių   kraštas“,  naujienų  platforma
„Etaplius.  Buvo  naudojamasi  Šiaulių  miesto
savivaldybės  tinklapiu  www.siauliai.lt bei  jos
Facebook paskyra.  Taip  pat  visa informacija apie
projektą  buvo  pateikiama  įstaigos  interneto

Europe Direct per 2021 m.:
ED  turi  internetinę  svetainę
https://siauliai.eudirect.lt/ , kuri pradėjo
veikti 2021 metų rugsėjį. Nuo rugsėjo
iki  gruodžio  užfiksuota  ~  40  tūkst.
lankytojų.
FB
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svetainėje  www.svi.lt bei  Facebook  paskyroje.
Informacija  buvo  dalinamasi  per  įvairių
organizacijų,  verslo  asociacijų,  Šiaulių  turizmo
informacijos centro, mokymo įstaigų ir kitų draugų
bei  partnerių  internetinius  portalus  ir  socialinius
tinklus. Taip pat buvo viešinama ir per NVO.

https://www.facebook.com/eudirectsia
uliai paskyroje  metų  gale  buvo  1016
(per metus sekėjų pasipildė 140 ). FB
puslapio  peržiūrų  ~  2700,
pasiekiamumas ~ 67 000 (per 2021 m.)

2. SVI  www.svi.lt tinklalapio  lankytojų  skaičius
programų tinklalapio

220 000

3. http://www.svi.lt/jaunimui/ ~  SVI  FB
https://www.facebook.com/siauliuversloinkubatori
us lankytojų sk.

80 000

4. Sekėjų sk., vnt. 1 434
5. FB puslapio peržiūrų, kartai 4 000
6. Pasiekiamumas 80 000

Darbuotojų veiklos vertinimo rodikliai
1. Vidutinis darbuotojų skaičius 6
2. Darbuotojų kaita -
3. Vidutinis darbo užmokestis, Eur 1 493
4. Kvalifikacijos kėlimas (darbuotojų sk.) - Pagal  galimybes  dalyvauta

nemokamuose  mokymuose  nuotoliniu
būdu

2. Savivaldybės  valdomos  įmonės  investicijos  ir  plėtra  per  praėjusius  finansinius  metus,
didžiausi  vykdomi  ar planuojami  investicijų  projektai,  jų  atitiktis  ilgalaikiams  įmonės  plėtros  ir
investicijų planams.

Eil.
Nr.

Numatytos 2021 m. investicijos
2021 m.
atlikta

darbų, Eur

Trumpas komentaras arba
pastabos

1. Kabinetų remontas 2000 Eur 2 200 Eur
Įstaigos lėšomis atliktas 4 kabinetų
remontas

3. Sėkmingiausi savivaldybės valdomos įmonės vadovo ataskaitinio laikotarpio sprendimai,
veiklos priemonės,  iniciatyvos, užtikrinančios sėkmingą savivaldybės valdomos įmonės veiklą ir
konkurencingus veiklos rezultatus.

Laimėtas „Versli Lietuva“ paskelbtas konkursas Plungės „Spiečius“ administravimui. 
Pasirašyta  bendradarbiavimo  sutartis  su  Ruklos  pabėgėlių  centru  dėl  jų  konsultavimo

verslo klausimais. 

4. Kita svarbi informacija apie savivaldybės valdomos įmonės veiklą:
 2021 m. Šiaulių Valstybinės kolegijos studentams spalio – lapkričio mėn. surengtas konkursas

„Video pritaikymas versle“. Dalyvavo 4 komandos, kuriose dirbo 22 studentai.
 2021 m. kovo 18 kartu su JA Lietuva  organizuotas regioninėje praktinio verslumo ugdymo

jaunųjų bendrovių programos „AcceleratorX“ Šiaulių Expo (mugės) renginys. Renginys vyko
virtualiai.

 2021 m. rugsėjo 29 d. 4 ROOMS – forumo teatro trupės spektaklis „Z“ karta ir verslo socialinė
atsakomybė“.

o 2021 m. spalio 12 d. jauniesiems Šiaulių m. verslininkams – gamybininkams suorganizavome
išvyką į Fizinių ir technologinių mokslų centrą, kur jiems buvo pristatyti naujausi šio centro
mokslininkų  sukurti  naujausi  mokslo  pasiekimai,  skirti  metalo,  plastiko,  stiklo  bei  kitų
medžiagų apdirbimui bei jų dengimui įvairiomis medžiagomis. Antroje išvykos dalyje išvykos
dalyviai lankėsi  FTMC Lazerių centre Savanorių prospekte, kur išsamiau susipažino su ten
veikiančių įmonių sukurtais produktai ir teikiamomis paslaugomis. 

o Suorganizuota išvyka jaunimui į „Dūmų fabriko“ kūrybines erdves. 
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________________________


