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I. ĮMONĖS VEIKLA 

 

UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ įsteigta 1995 m. birţelio 16 d. reorganizavus 

Širvintų valstybinę vaistinę. 

Bendrovė įregistruota Vilniaus g. 81, Širvintos. Įmonės kodas 178263320, PVM mokėtojo 

kodas LT782633219. 

Pagrindinė bendrovės komercinė-ūkinė veikla – apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, 

nekilnojamo turto operacijos, meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla. 

Bendrovėje dirba pastoviai 5 darbuotojai. Sezono metu papildomai buvo priimti 3 

darbuotojai, Kalėdiniam laikotarpiui 1 darbuotojas. 

Bendrovės veikla orientuota į bendruomenės uţimtumą, ypač vasaros metu. 2018 metai 

įmonės inventorius pasipildė trimis katamaranais, valtimi ir naujomis gelbėjimosi liemenėmis. 

Vasaros metu socialiniame tinkle buvo paskelbta akcija – išrinkti vandenlenčių parkui 

logotipą ir pavadinimą. Susilaukusi didelio susidomėjimo, ypač jaunimo tarpe, akcijos metu 

išrinktas logotipas. Vandenlenčių parką jaunimas pavadino „Park inn“. 

Su šiuo logotipo ţenklu pasigaminome vandenlentę, kuri identifikuoją parką ir mūsų miestą. 

Sezono atidarymui, bendradarbiaujant su Kultūros centru ir jo savanoriais, buvo surengtas 

šokių maratonas ir Havajų stiliaus vakarėlis. Sezono atidarymo ir uţdarymo renginiai tapo 

tradiciniai. Jų metu, parko ţinomumui didinti organizuojamos vieno rato „gyvos eilės“, kurios 

leidţia dar nelabai aktyviam lankytojui išbandyti save, ir tapti nuolatiniu klientu. 

Darbuotojų ir lankytojų saugumui, pliaţo kavinėje įrengėme filmavimo kameras, kuriomis 

stebime kavinės ir aplink ją esančią teritoriją. Pliaţo lankytojų patogumui įsigijome papildomai 

lauko baldų. Iš anksto susitarus galima rezervuotis instruktoriaus paslaugas, kuris apmokys kaip 

naudotis vandenlente. 

Sezono pradţioje startavo naujas įmonės internetinis puslapis, kuriame galima išankstinė 

rezervaciją į vandenlenčių parką. 

Norėdami paskatinti susidomėjimą ir ţinomumą mūsų vandens pramogomis, sudarėme 

sutartis su laisvalaikio pramogų organizavimo įmonėmis – „Gera dovana“ bei „Dovanų sala“, kurie 

mūsų parko kuponus pardavinėja kaip dovanų kuponus. 

Vasaros laikotarpiu buvusios puikios sąlygos prekybai. Pastatytas papildomas itališkų ledų 

šaldytuvas, asortimentą papildė nauja kokteilių kolekcija. Pradėjome bendradarbiauti su naujais 

kavos tiekėjais. Pliaţe atsirado naujos kartos kavos aparatas, kuris leidţia pagaminti didesnį kavos 

asortimentą, atsirado momentinio kavos sumalimo galimybė. 

2018 metai vandenlenčių parko pajamos buvo 21 221 Eur t. y. 7 095 Eur daugiau. 

Vaikų ţaidimų kambarys „Pipiras“ tapo populiaria vieta vaikų gimtadieniams. Per metus 

surengta per 100 vaikų gimtadienių. Mūsų darbuotoja atlieka įvairių personaţų vaidmenis 



kambaryje vykstančiuose gimtadieniuose. Tai papildoma paslauga tėvams. Vaikai uţimami 

loginiais, linksmaisiais, judriaisiais ţaidimais, su vaikais kuriami mini vaidinimai, tapoma ant 

veidukų.  

Tėveliams turime kelis personaţų nuomos pasiūlymus. 

Priešvelykiniu laikotarpiu vaikučiai su tėveliais buvo kviečiami į velykinę edukaciją 

„Kiaušinių marginimas vašku“. Net ir patys maţiausi galėjo išbandyti mūsų senolių paliktą unikalų 

margučių marginimo būdą vašku. Išklausė istoriją apie Velykų tradicijas, margučių spalvų ir raštų 

reikšmes, ir patys nusimargino velykinius margučius. Edukacijoje dalyvavo 30 vaikučių ir tiek pat 

mamyčių. 

Tarptautinės Vaikų gynimo dienos ir Miesto šventėse „Pipiras“ įkūrė ţaidimų erdves 

maţiesiems.  

Gruodţio mėnesį vaikai buvo kviečiami į Kalėdines dirbtuves su Snieguole ir Kalėdų 

seneliu. Mokėsi pasigaminti kalėdinį ţaisliuką, lipdė, klijavo ir piešė ant savo darbelių. Visas 

reikalingas priemones ir dekoracijas parūpino vaikų ţaidimo kambarys. Ţaisliukus vaikai galėjo 

neštis į namus. Bendrai papuošėme „Pipiro“ eglutę. Vaikams dovanojome saldţias dovanėles ir 

dovanojome laiką ţaidimams vaikų kambaryje. Edukacija vyko du kartus per dieną, joje sudalyvavo 

50 vaikų ir tiek pat mamų. 

Vaikų ţaidimo kambario „Pipiras“ apyvarta 2018 metai buvo 3 336 Eur. 

Praėjusieji metai Terasos kavinei buvo labai sėkmingi. Kavinės apyvarta 2018 metai buvo 

39 609 Eur tai yra 17 693 Eur daugiau nei 2017 metais. Pavasarį kavinė pasipuošė naujais lauko 

baldais, skėčiais, todėl tapo daugiau patraukli ir populiari. Atnaujinome kavos aparatą ir kavos 

asortimentą. 

Uţgavėnių metu kavinė šventinėmis vaišėmis prekiavo miesto centre. 

Geguţės mėnesį lankytojus kvietėme į terasą po atviru dangumi stebėti Eurovizijos finalą. 

Bendradarbiaujant su Igno Šeiniaus viešąja biblioteka terasoje vyko nemokamas atlikėjo 

Mino (Mindaugas Mickevičius) koncertas. 

Birţelio mėnesį kavinė tapo tarpinis punktas minint pasaulinę dviračio dieną. Grupė 

dviratininkų buvo priimti pietums ir poilsiui. 

Bendradarbiaujant su Meno mokykla, vyko trijų savaičių koncertų ciklas. Pasirodymus 

Terasoje rengė akordeonistai, fortepijono ir violončelės muzikos atlikėjai. Kavinė visus atlikėjus 

vaišino saldţiomis dovanomis. 

Bendradarbiaujant su Kultūros centru, savo nuostabų pasirodymą padovanojo jaunimo grupė 

„Name goes here“ ir danų grupės „Street life big band“ turo koncertas. Pastarasis į terasą sukvietė 

daugybę ţiūrovų. 

Terasoje vykstantys koncertai visada yra nemokami. 



Lopšelio-darţelio „Boruţėlė“ ugdytiniai lankėsi kavinėje, edukacinėje-paţintinėje popietėje 

„Aš pats uţsisakau ledų“. Vaikai susipaţino su kavines veikla, asortimentu, mokėsi tapti 

„padavėjais“. 

Kalėdiniu laikotarpiu nuo gruodţio 1 dienos iki sausio 6 dienos, kavinė atvėrė duris 

namelyje prie šventinės eglės. Specialiai kalėdiniam laikotarpiui parinktas asortimentas sulaukė 

didţiulio pasisekimo. Labiausiai populiarumo sulaukė karštas juodas ir baltas šokoladas, karštas 

nealkoholinis vynas. Prekiavome kultūrinio paveldo saldţiaisiais gaminiais, kuriuos mums tiekė 

kulinarinio paveldo puoselėtoja Liudmila Malinauskienė. Namelio darbą planavome ir derinome 

prie mieste šventiniu laikotarpiu vaţinėjančio traukinuko. 

Norėdami padidinti mūsų teikiamų paslaugų ţinomumą ir populiarumą, bei pasiūlyti 

klientam dovanos idėją, prieš šventes socialiniuose tinkluose kvietėme laimėti po 3 vnt . kavinės, 

vaikų ţaidimo kambario ir vandenlenčių parko kuponus. Kuponai laimėti ir sėkmingai pasiekė 

laimėjusiuosius. 

Šventiniu laikotarpiu visus lankytojus vaišinome imbieriniais sausainiais, o senjorams kava 

uţ pusę kainos buvo siūloma ir kavinėje, ir namelyje prie eglės. 

Kavinės namelis veikė ir prie atidarytos čiuoţyklos. 

Kavinė dalyvavo 23 privačiuose renginiuose, įvairių seminarų, parodų atidarymų ir 

uţdarymų šventėse, privačiuose renginiuose, kaip maisto tiekėja. 

Vaikų gynimo dienos šventei ir miesto šventėm paruošiame specialius pasiūlymus.  

UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ metinės pajamos sudaro 87 447 Eur: t.y. 22 485 Eur 

daugiau nei 2017 metais. 

Bendrovės sąnaudos 2018 metais sudarė 60 389 Eur, pardavimų savikaina – 23 270 Eur, iš 

kurių 36 130 Eur buvo skirta darbuotojų darbo uţmokesčiui ir atskaitymams socialiniam draudimui, 

patalpų eksploatavimo išlaidos – 20 823 Eur, patalpų nuomos, visų patalpų išlaikymo bei apsaugos 

išlaidos, nekilnojamojo turto mokestis, audito paslaugos. Kiti mokesčiai 938 Eur. 

Lyginant 2017 metų bendrovės skolas tiekėjams, su 2018 metais, fiksuojamas jų maţėjimas 

3 222 Eur. 

Bendrovė nuomoja laisvas 411,88 kvadratinių metrų patalpas esančias Vilniaus g. 43 ir 77,3 

m
2
 patalpas esančias P. Cvirkos g. 13 Širvintose, uţ kurių nuomą 2018 metais gauta 23 380 Eur 

pajamų. 

 

II. APSKAITOS POLITIKA 

UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ finansinė atskaitomybė parengta vadovaujantis 

Lietuvos Respublikoje buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais ir bendrovės 



patvirtintomis metodikomis. Rengiant finansinę bendrovės atskaitomybę buvo atsiţvelgta į veiklos 

tęstinumo principą, t. y numatoma, kad bendrovė artimiausioje ateityje galės tęsti savo veiklą.  

Finansiniai UAB „Širvintos verslui ir laisvalaikiui“ metai sutampa su kalendoriniais metais. 

Finansinė atskaitomybė sudaroma pagal finansinių metų paskutinės dienos buhalterinių sąskaitų 

duomenis. Apskaita tvarkoma pagal patvirtintą sąskaitų planą, dvejybiniu įrašu. Apskaitos 

dokumentai tvarkomi lietuvių kalba. Apskaitos politikoje 2018 m. pakeitimų nebuvo. 

 

III. NUOSAVAS KAPITALAS 

Įstatinio kapitalo dydis yra lygus visų bendrovėje pasirašytų akcijų nominalių verčių sumai. 

Įstatinio kapitalo sąskaitoje registruojama tik akcijų nominalioji vertė. Bendrovės įstatinis kapitalas 

yra 43 816,48 Eur, tai sudaro 1513 paprastas 28,96 Eur vertės akcijas. Akcijos priklauso 

vieninteliam akcininkui – Širvintų rajono savivaldybės Tarybai.  

 

IV. PELNO MOKESTIS 

 Pelno paskirstymas bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkas priima 

sprendimą pelną paskirstyti, neatsiţvelgiant į tai, kada jis buvo uţdirbtas. Pelno paskirstymu 

laikoma tik dividendų paskelbimas ir rezervų formavimas. Paramos, labdaros teikimas, tantjemų, 

premijų, kompensacijų uţ atostogas išmokėjimas pagal bendrovės apskaitos politiką pripaţįstama 

ataskaitinio laikotarpio sąnaudomis. Finansiniais metais gauta 3 161 Eur pelno, t. y. 2 112 Eur 

daugiau nei 2017 metais. 

Nepaskirstyto pelno nėra. Nepaskirstytasis nuostolis 28 362 Eur. Nuostolių skirstyti 

nenumatoma. 

 

 

 

 

Direktorė      Vaiva Daugėlienė 

 


