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UAB „Kauno autobusai“ – viena didžiausių ir 
seniausių bendrovių Kauno mieste
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2015 m. UAB „Kauno autobusai“ veiklos rezultatai



2015 m. bendrovės finansiniai rezultatai ir 2016 m. 
rezultatų prognozė
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Finansiniai/ekonominiai rodikliai* 2014 m. 2015 m. Pokytis Pokytis, % 2016m.

1. Pervežta keleivių iš viso, tūkst. keleivių 80.227 82.334 2.107 3 %   82.500

2. Autobusų ir troleibusų rida, tūkst. km. 19.138 20.789 1.651 9 % 21.143

3. Pajamos iš viso, tūkst. Eur 28.910 27.999 -911 -3 % 27.351

3.1. Pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. Eur 13.857 14.198 341 2 % 14.169

3.2. Kita veikla, tūkst. Eur 460 364 -96 -21 % 347

3.3  Kompensacija už lengvatinius bilietus, tūkst. Eur 11.430 11.585 155 1 % 11.479

3.4. Subsidija tūkst. Eur 1.986 522 -1.464 -74 % 26

3.5. Papildoma kompensacija, tūkst.Eur (ekologiška) 1.177 1.330 153 13 % 1.330

4. Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur 27.047 26.342 -705 -3 % 27.205

4.1. Miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur 26.832 26.313 -519 -2 % 27.186

4.2. Kitos sąnaudos, tūkst. Eur 215 29 -186 -86 % 19

5. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. Eur 1 863 1 657 -206 -11 % 146

6. Pajamos, Eur/km. 0,72 0,68 -0,04 -6 % 0,67

7. Kompensacija už lengvatinius bilietus, Eur/km. 0,60 0,56 -0,04 -7 % 0,54

8. Subsidija (be papildomos kompensacijos), Eur/km. 0,10 0,03 -0,07 -70 % 0,00

9. Sąnaudos miesto pervežimuose, Eur/km. 1,41 1,27 -0,14 -10 % 1,29



Ridai išaugus 9% bendrovės pajamos ir 
kompensacija didėjo, subsidija – mažėjo
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 Pajamų padidėjimą lėmė nuo 2014 m. rugpjūčio padidinta autobusų ir troleibusų rida. Palyginus su praėjusiais metais 
pajamos iš keleivių padidėjo 2 procentais. Išaugęs keleivių skaičius taip pat sąlygojo ir kompensacijų už lengvatomis 
besinaudojančius keleivius padidėjimą. subsidija palyginus su 2014 m. sumažėjo 1,5 mln. eurų.

Autobusai



2015 m. savivaldybės subsidija sudarė tik 2% 
bendrovės keleivių vežimo pajamų
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Pajamų struktūra 1 km

 2015 m. vidutinės visos ridos (ir 
autobusų, ir troleibusų) pajamosi už 
bilietus tenkančios 1 km., buvo 0,68 
Eur/km. ir sudarė 54 %;

 kompensacijos už lengvatinių bilietų 
pardavimą tenkančios 1 km  buvo 
0,56 Eur ir sudarė 42%;

 Savivaldybės subsidija sudarė tik 
apie 2% pajamų – 0,03 Eur/km. t.y. 
0,5 mln. Eur per metus.

Bendrovės keleivių vežimo pajamų struktūra 2015 m.

51%

42%

100%



Per 2012 – 2015 m. savivaldybės subsidijos poreikis 
sumažėjo 86 % arba 3,1 mln. Eur.
Rida išaugo 3,5 mln. kilometrų
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 Per pastaruosius keturis metus 
subsidijos poreikis sumažėjo 86 % 
arba 3,1 mln. Eur;

 Vertinant subsidijos poreikį, tenkantį 
1 km. sumažėjimas 0,18 Eur/km: 
nuo 0,21 Eur/km. iki 0,03 Eur/km.

 Nuo 2012m. rida išaugo 3,5 mln. km 
arba 17%.



Nuo 2014 m. bendrovė efektyviai padidino veiklos 
apimtis – sąnaudos sumažėjo 3%.
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 2015 m. palyginus su 2014 m. 
ženkliai sumažėjo vieno kilometro 
savikaina 0,14 Eur/km, tai – 10%;

 Sąnaudų mažėjimui įtakos turėjo 
griežta darbo užmokesčio ir 
materialinių išteklių taupymo 
politika;

 Ženkliai sumažėjusi dyzelinio kuro 
kaina.



2013 – 2015 m. bendrovės finansinės skolos
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 Per 2013 – 2015 m. bendrovė 
sumažino mokėtinas  sumas 34%
arba 5.5 mln. eurų;

 Mokėtinos sumos sumažėjo, tačiau jų 
struktūra 2015 m. lyginant su      
2014 m. liko nepakitusi. Finansinės
skolos sudaro 35 %.



2015 m. ženklai sumažinta savivaldybės skola 
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 Per 2012 – 2015 m. savivaldybės 
skolos, susijusios su VT paslaugų 
teikimu, sumažėjo 11 mln. eurų;

 Todėl Bendrovė nesinaudoja 
faktoringo paslauga. Per 2015 m. 
buvo sutaupyta 83 tūkst. eurų 
palūkanų sąnaudų;

 Sumažėjo Bendrovės gautinos sumos 
dėl Kauno miesto savivaldybės 
skolos sumokėjimo.
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Per 2015 m. transporto kontrolė atliko 124 tūkst. 
patikrinimų
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 2015 m. pervesta VMI už baudas 
82,7 tūkst. eurų.

 Kas 18 patikrinimas surašomas 
protokolas.

 Vienam surašytam protokolui 
tenka 11,6 euro bauda.



Per 2016 m. sausio – kovo mėn. KAC (Ožeškienės 
g. 7) veikla
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 Vasario mėn. daugiausiai 
skambučių buvo užregistruota  dėl 
kortelių galiojimo laiko 
pasibaigimo.

 Vasario ir kovo mėn. aptarnautų 
keleivių skaičius ženkliai išaugo dėl 
kortelių keitimo ir vardinių 
e.bilietų pratęsimo. 

Tūkst.



Svarbiausi įgyvendinti darbai per 2015 m.



Svarbiausi 2015 m. darbai (I)
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Reaguodama į naujos viešųjų paslaugų sutarties sąlygas bendrovė parengė 
ir įvykdė reorganizaciją.

Darbai Rezultatas

Reorganizacija

Nauja motyvacinė darbo 
užmokesčio sistema

Veiklos apimčių 
didinimas

Parengta įgyvendinimui nauja motyvacinė  darbuotojų darbo užmokesčio 

sistema tiesiogiai susiejanti darbo kokybę ir rezultatus su darbo 

užmokesčiu.

Siekiant pagerinti susiekimo viešuoju transportu lygį, kuris sumažėjo po 
maršurtinių taksi pertvarkos, buvo sklandžiai padidinta bendrovės rida. 
Padidinus ridą, bendrovė sugebėjo užtikrinti aukštą paslaugų reguliarumą, 
įvykdydama 99,5 procentus miesto užsakomos ridos.

Kaštai Pajamos

Kokybė

Bendrovė savo lėšomis  įsigijo 21 naudotą autobusą.
Transporto parko 
atnaujinimas
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Darbuotojų mokymai

Pradėti vykdyti vidiniai vairuotojų mokymai. 
Pradėta kitų darbuotojų mokymų programa pasinaudojant valstybės 
finansavimu.
2015 m. Bendrovei buvo padėkota nominacijoje „Už socialiai 
pažeidžiamiausių asmenų integraciją į darbo rinką“ didelių įmonių 
kategorijoje.

Svarbiausi 2015 m. darbai (II)

Darbai Rezultatas

Maršrutų ir grafikų 
atnaujinimas

Atidarius rekonstruotą Panemunės tiltą, pakeista maršrutinė schema, 
leidusi užtikrinti nuolatinį keleivių skaičiaus didėjimą. Nuolatos 
koreguojami autobusų ir troleibusų grafikai bei nuolat peržiūrimi 
maršrutai ir pateikiamos rekomendacijos jų optimizavimui.



UAB „Kauno autobusų“ 2015 – 2020 m. strategija



Pagrindinės UAB „Kauno autobusai“ strateginės 
kryptys
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Paslaugų kokybės didinimas 
Užtikrinama optimali paslaugų kokybė

Kaštų mažinimas
Efektyviai naudojami resursai teikiant paslaugas 

Pajamų iš keleivių ir išorės didinimas
Optimaliai išnaudojami resursai teikiant paslaugas į 

išorę ir siekiama mažinti finansinę naštą savivaldybei

Siekiama subalansuoti tris strategines kryptis: užtikrinama optimali paslaugų kokybė už patrauklią 
kainą keleiviams ir mažais kaštais savivaldybei.

Kaštai Pajamos

Kokybė
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KaštaiKokybė Pajamos
Strateginės 
kryptys

Iniciatyva
1. Maršrutų optimizavimas

7. Viešojo transporto 
viešinimas ir patrauklumo 

didinimas
3. Transporto priemonių atnaujinimas ir suvienodinimas

5. Paslaugų kokybės gerinimas4. Veiklos optimizavimas 8. Pajamų iš išorės didinimas

2. Troleibusų tinklo optimizavimas
6. Keleivių kontrolės 

stiprinimas

9. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir bendrovės kultūros formavimas 

Pagrindinės bendrovės strateginės iniciatyvos
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Stiprybės

Galimybės

Silpnybės

Grėsmės

 Sena troleibusų tinklo infrastruktūra – troleibusų tinklas 
įrengtas prieš 50 m. ir nėra renovuotas;

 Seni troleibusai – nevertinant 2006 ir 2007 m. gautų naujų 
troleibusų, likę troleibusai yra techniškai ir morališkai pasenę.
Vidutinis visų troleibusų amžius yra 24,7 metų;

 Seni autobusai - įvertinus ir 2012m. bei 2014 m. gautus naujus 
SGD autobusus vidutinis autobusų amžius yra 15,3 metų;

 Daugybė skirtingų transporto priemonių markių ir modelių.

 Diversifikuotas transporto parkas pagal kuro rūšis: elektra 
varomi troleibusai, SGD autobusai bei dyzeliniai autobusai;

 Išvystyta ekologiško transporto infrastruktūra: troleibusai ir 
SGD autobusai;

 Ilgametę patirtį sukaupę darbuotojai;

 Didžiausia visuomeninio transporto įmonė Kauno mieste;

 Moderniausia Lietuvoje viešojo transporoto remonto bazė.

 Modernizuojant troleibusų tinklą mažinti jo išlaikymo kaštus, 
didinti paslaugų kokybės lygį ir vystyti ekologišką transportą 
pritaikant tinklą elektrobusams ar hibridiniams troleibusams;

 Atnaujinant autobusų ir troleibusų parką gerinti paslaugų 
kokybę;

 Suvienodinant transporto parką mažinti aptarnavimo sąnaudas;

 Automatizuojant ir skaitmenizuojant įmonės veiklą didinti 
veiklos efektyvumą;

 Valdant didžiąją dalį informacijos apie visuomeninio transporto 
keleivių srautus imtis aktyvių veiksmų optimizuojant ir 
koordinuojant maršrutus.

 Troleibusų infrastruktūrai senėjant toliau ją išlaikyti ir 
užtikrinti patikimumą reikės investicijų;

 Vidutinis autobusų amžius artėja prie Visuomenės aptarnavimo 
sutartyje numatytos ribos ir reikės investicijų jų atnaujinimui;

 Didėjant ES spaudimui dėl aplinkos taršos mažinimo ilgainiui 
gali reikėti atsisakyti dyzelinu varomų tranporto priemonių taip 
pereinant prie elektra ar brangesniu kuru varomų transporto 
priemonių;

 Kvalifikuotų darbuotojų (vairuotojų) stygius rinkoje.

Bendrovės stiprybių, silpnybių, galimybių ir 
grėsmių analizė



UAB „Kauno autobusai“ 2020 m. vizija
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Patrauklios VT 
paslaugos už 

keleiviams 
prieinamą kainą ir 

mažus kaštus 
savivaldybei

1312,2

- Autobusų rida - Troleibusų rida

Išlaikant pastovią metinę 21 – 22 mln. km. 
ridą, užtikrinti pakankamą VT lygį.

Teikti paslaugas tik keleiviams patraukliomis 
ir žemagrindėmis transporto priemonėmis. 
Atnaujinti e. bilietų sistemą.

Optimizuoti ir skaitmenizuoti bendrovės 
valdymą

Užtikrinti aukštesnį VT paslaugų kokybės lygį

1312,2

8 - 98,6

20,8 21 - 22

2020 m.2015 m.



Priedai
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Pagrindiniai duomenys apie bendrovę

Pavadinimas UAB „Kauno autobusai“ Buveinė Raudondvario pl.105, Kaunas, LT-
47185, Kaunas

Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė Filialai ir atstovybės Bendrovė filialų ir atstovybių neturi

Registravimo data ir vieta 1991 m. gruodžio 31 d., Kaunas Telefono numeris (8~37) 36 25 09

Įregistravimo pažymėjimo nr. 014053 Fakso numeris (8~37) 36 27 37

Registro valdytojas Valstybės įmonė Registrų centras Elektroninio pašto adresas info@kaunoautobusai.lt

Įmonės kodas 133154754 Interneto svetainės adresas http://www.kaunoautobusai.lt/

Įstatinis įmonės kapitalas, akcininkai ir akcijų įsigijimas

Kontaktiniai bendrovės duomenys

Pagrindinė UAB „Kauno autobusai“ veikla – keleivių vežimas troleibusais ir maršrutiniais miesto autobusais

Laikotarpis Akcijų rūšis Akcijų skaičius, tūkst. vnt.
Nominali vertė, eurais 
(litais)

Įstatinis kapitalas, tūkst. 
eurų (tūkst. litų)

Iki 2014 m. kovo 31 d. Paprastosios vardinės akcijos 164 23,46 (81,0) 3.849 (13.290)

Nuo 2014 m. balandžio 1 d. Paprastosios vardinės akcijos 30.532 0,29 (1,0) 8.843 (30.532)

2015 m. gruodžio 31 d. Paprastosios vardinės akcijos 30.532 0,29 8.854

Pagrindinės įmonės veiklos pobūdis

mailto:info@kaunoautobusai.lt
http://www.kaunoautobusai.lt/
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Bendrovė eksploatuoja 258* autobusus, kurių 
vidutinis amžius yra 14,5 m.
Bendrovės autobusų parkas pagal gamybos metus

*Informacija pateikiama 2015-12-31
*Bendrovė viso eksploatuoja 258 autobusus. Tame skaičiuje 6 Mercedes-Benz Sprinter mažieji autobusai yra nuomojami. 
2 autobusai (KAG ir VanHool) yra eksponatų tipo ir nėra naudojami keleivių vežimo paslaugoms teikti.

Siekiant užtikrinti viešojo 
transporto paslaugų kokybę 
būtina iki 2018 m. pakeisti 

119 autobusų
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Bendrovė eksploatuoja 141 troleibusus, kurių 
vidutinis amžius yra 24,7 m.
Bendrovės troleibusų parkas pagal gamybos metus
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Bendrovės vairuotojų ir kitų darbuotojų santykis 
yra geriausias tarp didžiųjų Lietuvos miestų

Įmonės darbuotojų vidutinis DU ir darbuotojų skaičiaus pokytis 2014-2015 m.

Vairuotojų ir kitų darbuotojų santykis didžiųjų Lietuvos miestų viešojo transporto bendrovėse, 2013-2015 m.*

Pareigybių grupės
Darbuotojų skaičius 

2014.12.31 
Darbuotojų skaičius 

2015.12.31
Pokytis

Vid. bruto DU 2015 m., 
eurų per mėn.

Vadovybė (generalinis direktorius, 
vadovai)

4 4 0 2.545 Eurai

Padalinių vadovai, specialistai, 
tarnautojai

128 111 -17 873 Eurai

Autobusų ir troleibusų vairuotojai 712 747 +35 821 Eurai

Technikos tarnybos darbininkai ir kt. 219 249 +30 627 Eurai

Iš viso 1.063 1.111 +48 806 Eurai

*Šaltiniai: Bendrovės vidiniai duomenys, „Linavos“ metinės ataskaitos.

Įmonė/metai 2013 2014 2015

Kauno autobusai 63% 67% 67%

Vilniaus viešasis transportas 59% 59% 60%

Klaipėdos autobusų parkas 60% 59% 59%

Kautra 58% 58% 69%

Busturas 52% 54% 54%

Vidurkis 58% 59% 62%
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Generalinis direktorius

Rinkodaros direktorius

Buhalterinės
apskaitos 

departamentas

Administracijos          
ir personalo 

departamentas 

Technikos direktorius

Remonto 
departamentas

Energetikos 
departamentas 

Transporto eksploatacijos 
direktorius

1-asis transporto 
parkas

Darbo planavimo
skyrius

Ūkio techninės 
priežiūros skyrius

Viešųjų pirkimų ir 
tiekimo skyrius

2-asis transporto 
parkas

IT skyrius 

1

1 1 1

184 44 447 19 14

6
182512

Bendrovės organizacinė struktūra

360

*

Projektų 
vadovas

Transporto 
priežiūros 

skyrius

Vyriausias 
ekonomistas

1
Viešųjų ryšių 
specialistas

34

Keleivių 
aptarnavimo 

centras

Maršrutų ir 
tvarkaraščių 
planavimo 

skyrius

1

3

6

1



2015 m. bendrovės finansiniai rezultatai ir 2016 m. 
rezultatų prognozė
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Finansiniai/ekonominiai rodikliai* 2014 m. 2015 m. Pokytis Pokytis, % 2016m.

1. Pervežta keleivių iš viso, tūkst. keleivių 80.227 82.334 2.107 3 %   82.500

2. Autobusų ir troleibusų rida, tūkst. km. 19.138 20.789 1.651 9 % 21.143

3. Pajamos iš viso, tūkst. Eur 28.910 27.999 -911 -3 % 27.351

3.1. Pajamos iš pervežimų mieste, tūkst. Eur 13.857 14.198 341 2 % 14.169

3.2. Kita veikla, tūkst. Eur 460 364 -96 -21 % 347

3.3  Kompensacija už lengvatinius bilietus, tūkst. Eur 11.430 11.585 155 1 % 11.479

3.4. Subsidija tūkst. Eur 1.986 522 -1.464 -74 % 26

3.5. Papildoma kompensacija, tūkst.Eur (ekologiška) 1.177 1.330 153 13 % 1.330

4. Sąnaudos iš viso, tūkst. Eur 27.047 26.342 -705 -3 % 27.205

4.1. Miesto pervežimų sąnaudos, tūkst. Eur 26.832 26.313 -519 -2 % 27.186

4.2. Kitos sąnaudos, tūkst. Eur 215 29 -186 -86 % 19

5. Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą tūkst. Eur 1 863 1 657 -206 -11 % 146

6. Pajamos, Eur/km. 0,72 0,68 -0,04 -6 % 0,67

7. Kompensacija už lengvatinius bilietus, Eur/km. 0,60 0,56 -0,04 -7 % 0,54

8. Subsidija (be papildomos kompensacijos), Eur/km. 0,10 0,03 -0,07 -70 % 0,00

9. Sąnaudos miesto pervežimuose, Eur/km. 1,41 1,27 -0,14 -10 % 1,29


