2015 m. gruodžio 31d. pasibaigusių metų
finansin÷s ataskaitos aiškinamasis raštas

I. Bendroji informacija

Uždaroji akcin÷ bendrov÷ „Raseinių autobusų parkas“ (toliau Bendrov÷), įmon÷s kodas
172247665, buvo įregistruota 1992 m. sausio 28 d. Valstyb÷s įmon÷s Registrų centro Kauno filiale.
Įmon÷s buvein÷s adresas Vilniaus g.3, Raseiniai, Lietuvos Respublika. UAB „Raseinių autobusų
parkas“ savo veikloje vadovaujasi bendrov÷s įstatais, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių ir kitais įstatymais bei teis÷s aktais.
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrov÷ netur÷jo dukterinių įmonių ar filialų.
Bendrov÷s akcijos 100 proc. priklauso Raseinių rajono savivaldybei, kurios buvein÷s adresas
yra V.Kudirkos g. 5, įmon÷s kodas 288740810.
Bendrov÷s finansiniai metai yra kalendoriniai metai; t.y. prasideda sausio 1d. ir baigiasi tų
pačių metų gruodžio 31 d., ji įsteigta neribotam laikui. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų skaičius 2015
metais – 54,2 žm., 2014 metais – 52,4 žm.
Per 2015 m. Bendrov÷s įstatinis kapitalas padidintas 50,0 tūkst. Eur. 2015 m. gruodžio 31 d.
yra 889,1 tūkst. Eur.
Bendrov÷s veiklos tikslai – racionaliai naudoti bendrov÷s turtą bei kitus išteklius, siekti pelno,
kad būtų užtikrinti akcininkų interesai. Bendrov÷s įstatuose numatytos šios veiklos sritys: keleivių
vežimas autobusais mieste ar priemiestyje, tarpmiestyje, kitas keleivių vežimo sausumos transportas,
automobilių nuoma, nekilnojamojo turto priklausančio nuosavyb÷s ar kita teise išnuomojimas, statyba,
krovinių vežimas keliais, kitų mašinų ir įrengimų nuoma – visa tai sudaro Bendrov÷s pagrindinę veiklą.
Bendrov÷je atliekami automašinų ar kitos technikos atsitiktiniai remonto darbai įmon÷ms ir
fiziniams asmenims, Bendrov÷je nebenaudojamų medžiagų, atsargų pardavimas – tai netipin÷ veikla.

II. Apskaitos politika ir principai

Bendrov÷ apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia vadovaudamasi verslo
apskaitos standartais, LR Buhalterin÷s apskaitos įstatymu, LR įmonių finansin÷s atskaitomyb÷s
įstatymu. Metin÷ finansin÷ ataskaita sudaroma pagal finansinių metų paskutin÷s dienos buhalterinių
sąskaitų duomenis. Bendrov÷ rengia trumpos formos metinę finansinę ataskaitą. Finansiniai bendrov÷s
metai trunka 12 m÷nesių ir sutampa su kalendoriniais metais. Finansin÷je ataskaitoje nurodomas
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įmon÷s turtas, nuosavas kapitalas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos.

Bendrov÷, tvarkydama

apskaitą ir sudarydama finansinę ataskaitą, vadovaujasi bendraisiais apskaitos principais: įmon÷s,
įmon÷s veiklos tęstinumo, pastovumo, periodiškumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo
ir neutralumo. Finansin÷ ataskaita sudaroma naudojant LR piniginį vienetą – eurą.
Per 2015 metus apskaitos politikoje pakeitimai nebuvo daromi.

II.1. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas ir pateikiams finansin÷je ataskaitoje pagal 12-ąjį
VAS. Šis turtas registruojamas įsigijimo savikaina. Finansin÷je ataskaitoje turtas parodomas likutine
verte, t.y. suma, gauta iš įsigijimo savikainos at÷mus sukauptą nusid÷v÷jimo sumą. Balanse turtas
grupuojamas pagal jo rūšis. Nusid÷v÷jimas skaičiuojamas pagal tiesinį metodą, atsižvelgiant į
nustatytus ilgalaikio materialaus turto nusid÷v÷jimo normatyvus. Nusid÷v÷jimas pradedamas skaičiuoti
nuo kito m÷nesio po to, kai turtas prad÷tas eksploatuoti. Vienam autobusui, įsigytam 1999 metais,
nusid÷v÷jimas skaičiuojamas pagal pravažiuotą ridą. Ilgalaikiam turtui, įsigytam po 2015 m. sausio 1
d., taikomi šie ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo normatyvai:
Pastatai

15 metų

nustatyta kaina

Mašinos ir įrengimai (darbo)

5 metai

- 725,00 Eur

Autobusai ir krovininiai automobiliai

7 metai

Lengvieji automobiliai

6 –10 metų

- 580,00 Eur

Baldai

6 metai

-

300,00 Eur

Kitas ilgalaikis materialus turtas

4 metai

-

145,00 Eur

Likutin÷ vert÷ 2015 m. gruodžio 31 d. – 422,3 tūkst. Eur.

II.2. Ilgalaikis nematerialusis turtas

Apskaitomas ir pateikiamas finansin÷je atskaitoje pagal 13 – ąjį VAS. Ilgalaikis nematerialus
turtas pateikiamas įsigijimo verte sumažinta sukauptos amortizacijos suma ir yra amortizuojamas
pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą. Nematerialiojo turto balansin÷ vert÷ yra lygi jo likutinei
vertei. 2015 m. gruodžio 31 d. likutin÷ vert÷ – 0,3 tūkst. Eur.
Kompiuterin÷s programin÷s įrangos amortizacijos trukm÷ – 3 metai.
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II.3. Dotacijos ir subsidijos

Dotacijos ir subsidijos pripažįstamos ir apskaitomos remiantis 21 - uoju VAS. Jų apskaita
tvarkoma kaupimo proncipu, t.y. dotacijos arba jų dalys pripažįstamos panaudotomis tais laikotarpiais,
kuriais patiriamos su dotacijomis susijusios sąnaudos. Bendrov÷ per 2002 m.ir 2003 m. iš rajono
Savivaldyb÷s fondų buvo gavusi 17,4 tūkst. Eur. tikslinę paramą ilgalaikio turto įsigijimui – kapitalo
dotaciją. Kapitalo dotacija visiškai buvo panaudota per 2009 metus. Per 2014 - 2015 m. kapitalo
dotacijų nebuvo gauta.
II.4. Atsargos, išankstiniai apmok÷jimai

Atsargos apskaitomos ir pateikiamos finansin÷je ataskaitoje pagal 9 – ąjį VAS. Balansin÷
atsargų vert÷ – tai vert÷, kuria atsargos parodytos balanse. Visos atsargos metų gale yra peržiūrimos ir
įvertintos grynąja galimo realizavimo verte. Atsargų įsigijimo savikaina, kuria jos registruojamos
apskaitoje, tai pirkimo kaina, pakoreguota gautų nuolaidų sumomis. Į jų savikainą neįskaitomas
sumok÷tas PVM. Atsargų sunaudojimas apskaitoje registruojamas nuolat. 2015 m. gruodžio 31 d.
atsargų likutis Bendrov÷je -

21,0 tūkst. Eur.

Balanse, toje pačioje eilut÷je

su atsargų verte

pateikiamos išankstinių apmok÷jimų sumos – 6,6 tūkst. Eur. Iš viso – 27,6 tūkst. Eur.

II.5. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos

Pardavimo savikainos ir veiklos sąnaudos Bendrov÷je pripažįstamos ir atskleidžiamos
finansin÷je ataskaitoje vadovaujantis 11 – uoju VAS.
Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos, tai visos sąnaudos patirtos per 2015 metus.
Sąnaudos (išlaidos) – turto ar paslaugų sunaudojimas ir turto vert÷s sumaž÷jimas per
laikotarpį.
Įmon÷s veiklos sąnaudos, tai tokios išlaidos patiriamos per atskaitinį laikotarpį, kurių
neįmanoma susieti su įprastine įmon÷s veikla, vykdoma neatsižvelgiant į pardavimų apimtį. Veiklos
sąnaudos skirstomos į pardavimo bei bendrąsias ir administracines sąnaudas. Sąnaudos apskaitoje
pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principais tą ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos
su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į laiką, kada buvo išleisti pinigai.
Sąnaudomis pripažįstama ta ataskaitinio ir ankstesnių laikotarpių išlaidų dalis, kuri tenka per
laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai
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susieti su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį
ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos.
2015 m. pardavimo sąnaudos – 614,1 tūkst. Eur, veiklos sąnaudos – 100,0 tūkst. Eur; kitos
veiklos sąnaudos – 2,3 tūkst. Eur ir finansin÷s veiklos – 3,6 tūkst. Eur. Iš viso per 2015 metus patirta
sąnaudų už 720,0 tūkst.Eur.

II.6. Pardavimo pajamos

Pardavimo pajamų apskaita tvarkoma vadovaujantis 10 – uoju VAS. Pardavimai pripažįstami
atlikus paslaugas ar perdavus pirk÷jui produkciją, at÷mus su pardavimais susijusius mokesčius.
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, apskaitoje registruojamos tada, kai
uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis nepripažįstamas PVM. Pajamų dydis
nustatomas įmon÷s ir kliento susitarimu. 2015 m. uždirbta pagrindin÷s veiklos pardavimo pajamų –
706,6 tūkst. Eur , kitos netipin÷s veiklos

pajamų – 4,6 tūkst. Eur. Iš viso per 2015 metus uždirbta

pajamų – 711,2 tūkst. Eur.

II.7. Lizingas (finansin÷ nuoma) ir ilgalaik÷s sutartys

Bendrov÷je finansin÷ nuoma apskaitoma ir finansin÷je ataskaitoje pateikiama laikantis 20 –
ojo VAS.

Gaunamas turtas pagal lizingo sutartį registruojamas apskaitoje kaip ilgalaikis turtas ir

ilgalaikiai įsipareigojimai registruojami turto vert÷s dengimo suma. Nusid÷v÷jimui skaičiuoti taikoma
tokia pat apskaita kaip ir kitam nuosavam ilgalaikiam turtui. Per 2015 metus lizingo (finansin÷s
nuomos) sutarčių bendrov÷ netur÷jo.

II.8. Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitomi remiantis 18 – uoju VAS. Finansin÷je ataskaitoje
finansiniai įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius. Ilgalaikiams priskiriami po vienerių
metų mok÷tinos sumos. 2015 m. gruodžio 31 d. ilgalaikių įsipareigojimų nebuvo.
Trumpalaikiams - per vienerius metus mok÷tinos sumos (įskaitant ilgalaikių įsipareigojimų
einamųjų metų dalį). 2015 m. sausio 1 d. Bendrov÷s trumpalaikiai įsipareigojimai kredito įstaigomis
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– 85,9 tūkst. Eur. Per ataskaitinius metus skola bankui padengta pilnai. Galutinis padengimas kredito
įstaigai - 2015 m. gruodžio 2 d.
Skolos tiek÷jams 2015 m. gruodžio 31 d. – 5,0 tūkst. Eur. Pradelstų įsipareigojimų Bendrov÷
neturi.
Prie Bendrov÷s, per vienerius metus mok÷tinų finansinių įsipareigojimų, priskiriami
neišmok÷ti dirbančiųjų atlyginimai (kartu su mokesčiais) – 2015 m. gruodžio 31 d. – 40,1 tūkst. Eur.
Valstyb÷s biudžetui Bendrov÷ neskolinga.
Sukauptas atostogų rezervas – priskiriamas prie Bendrov÷s trumpalaikių finansinių
įsipareigojimų – 34,6 tūkst. Eur. Iš jų – 26,4 tūkst. Eur atostoginių išlaidos ir 8,2 tūkst. Eur –
soc.draudimo įmokos nuo šių išlaidų. Kaupiniai garantiniam fondui nesudaromi, nes tai nereikšmingos
sumos.
II.9. Nuosavas kapitalas

Bendrov÷s nuosavas kapitalas ir visi pasikeitimai susiję su juo yra registruojami apskaitoje
remiantis 8 - uoju VAS. Nuosavas kapitalas, tai turto dalis, likusi iš viso turto at÷mus įsipareigojimus.
2015 m. gruodžio 31 d. – 889,1 tūkst. Eur. Įstatinis kapitalas – tai pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių
suma – 306,6 tūkst. akcijų 2015 metų pabaigoje. Nepaskirstytas pelnas (nuostolis) – 2015 m.
gruodžio 31 d., nuostolis – 215,7 tūkst. Eur, tai Bendrov÷s sukauptas ir nepadengtas nuostolis.

III. Aiškinamojo rašto pastabos
III.1. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikis materialusis turtas finansin÷je ataskaitoje pateikiamas likutine verte. Bendrov÷s
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vert÷ metų pabaigoje 2015 m. gruodžio 31 d. - 2163,2 tūkst. Eur,
likutin÷ vert÷ - 422,0 tūkst. Eur.
Didžiausią dalį ilgalaikiame materialiajame turte įsigijimo verte sudaro transporto priemon÷s
– 1845,0 tūkst. Eur. Jų likutin÷ vert÷ – 244,6 tūkst. Eur.
Iš viso Bendrov÷ 2015 m. gruodžio 31 d. turi 37 autobusus, iš kurių 8 yra visiškai nusid÷v÷ję
ir naudojami įmon÷s veikloje. Visos transporto priemon÷s nusid÷v÷jusios 86 procentus . Bendrov÷
turi 3 lengvuosius ir 2 krovininius automobilius.
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Pastatų ir statinių įsigijimo vert÷ – 201,9 tūkst. Eur. Bendrov÷s pastatai yra susid÷v÷ję 56
proc., bendras nusid÷v÷jimas – 112,3 tūkst. Eur., jų likutin÷ vert÷ 2015 m. gruodžio 31 d. būklei – 89,6
tūkst. Eur.
Mašinų ir įrengimų įsigijimo vert÷ – 4,9 tūkst. Eur.

Bendrov÷je naudojami įrengimai

susid÷v÷ję 88 procentus, bendras nusid÷v÷jimas - 4,3 tūkst. Eur, jų likutin÷ vert÷ – 0,6 tūkst. Eur.
Kito materialaus turto įsigijimo vert÷ - 91,7 tūkst. Eur . Kitas materialusis turtas nud÷v÷tas
65 procentais, bendras susid÷v÷jimas - 24,2 tūkst. Eur, jo likutin÷ vert÷ - 13,2 tūkst. Eur. (Be
išankstinių apmok÷jimų už ilgalaikį turtą ir ruošiamo naudoti ilgalaikio turto). Prie kito materialaus
turto priskiriamos autobusų stoties įrangos įsigijimo

l÷šos

– 27,2 tūkst. Eur ir išankstiniai

apmok÷jimai už ruošiamą naudoti ilgalaikį turtą , kabelių tiesimo, skardinimo darbus – 27,1 tūkst.
Eur.
Prie ilgalaikio turto nebaigtos gamybos l÷šų - 19,7 tūkst. Eur , tai iš trumpalaikių
įsipareigojimų atkeltos l÷šos, kurios 2008 m. buvo panaudotos Raseinių autobusų stoties
modernizavimo poreikių ir infrastruktūros studijai parengti ir per 2013 metus (9,0 tūkst. Eur) –
autobusų stoties teritorijoje parengtas detalusis planas ir 2015 m. – 2,0 tūkst. Eur. autobusų stoties
apipavidalinimo darbai.
Per 2015 metus įsigijimo verte nurašyto ilgalaikio turto iš viso už 32,2 tūkst. Eur; iš jų už
27,6 tūkst. Eur įsigijimo verte nurašyti 4 autobusai, kurie susid÷v÷ję ir nebetinkami eksploatuoti. Per
ataskaitinius metus nurašyta kito, pilnai nusid÷v÷jusio turto balansine verte už

4,6 tūkst. Eur.

Ilgalaikio materialiojo turto eksploatavimo išlaidos priskiriamos to ataskaitinio laikotarpio, kuriuo jos
buvo patirtos, sąnaudomis.

II.2. Ilgalaikis nematerialus turtas

Ilgalaikis nematerialus turtas pateikiamas įsigijimo verte sumažinta sukauptos amortizacijos
suma ir yra amortizuojamas pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą.
Kompiuterin÷s programin÷s įrangos amortizacijos trukm÷ – 3 metai.
Kompiuterinių programų įsigijimo vert÷ - 4,3 tūkst. Eur; 2015 m. gruodžio 31 d. nusid÷v÷jo
– 4,0 tūkst. Eur ir likutin÷ vert÷ 2015 m. gruodžio 31 d. – 0,3 tūkst. Eur /1 lentel÷/. Programin÷s
įrangos ir kt. nematerialaus turto patvirtinta įsigijimo kaina – 145,00 Eur..
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III.3. Atsargos

Atsargos apskaitoje įkainojamos įsigijimo verte, o finansin÷je ataskaitoje pateikiamos faktine
savikaina. Faktin÷ savikaina apskaičiuojama pirmiausia nurašant anksčiausiai įsigytas atsargas, tai
reiškia, kad sunaudotų atsargų savikaina apskaičiuojama FIFO metodu.
2015 m. gruodžio 31 d. Bendrov÷ turi atsargų už 20,9 tūkst. Eur . Didžiausia dalis atsargose
tenka degalams ( ir tepalams) – 9,8 tūkst. Eur, kas sudaro 46 proc. visų atsargų; atsarginių dalių likutis
sand÷lyje – 7,5 tūkst. Eur ( 36 proc.visų atsargų); medžiagos – 0,9 tūkst. Lt; kt. prek÷s – 2,7 tūkst. Lt /
5 lentel÷/.
Visos atsargos 2015 m. gale inventorizuotos.

III.4. Pardavimo savikaina ir veiklos sąnaudos

2015 m. bendrosios sąnaudos iš viso – 720,0 tūkst. Eur , iš jų UAB „Eskalados ir KO“ -63,6
tūkst. Eur . 2014 m. – 731,3 tūkst. Eur., iš jų UAB „Eskalada ir KO“ – 56,1 tūkst. Eur. Bendrųjų išlaidų
sumaž÷jimas per 2015 metus – 10,4 tūkst.Eur.
Didžiausia sąnaudų dalis apie 45 proc., tenka dirbančiųjų darbo užmokesčiui – 2015 m. jos
sudaro 471,1 tūkst. Eur (kartu su soc.draudimo įmokomis). 2014 m. išlaidos darbo užmokesčiui siek÷
443,6 tūkst. Eur, padid÷jimas lyginant su 2014 m. – 27,5 tūkst. Eur.
Sąnaudos kurui – 15 proc. visų išlaidų. Pinigine verte – 152,5 tūkst. Eur. Per 2015 m.
Bendrov÷je buvo sunaudota degalų pinigine išraiška 29,7 tūkst. Eur mažiau nei 2014 metais. Šių
sąnaudų sumaž÷jimą įtakojo

kuro kainos maž÷jimas. Vidutin÷ 2015 m. diz.kuro pirkimo kaina

lyginant su pra÷jusiais metais sumaž÷jo 0,15 Eur.
2015 m. Bendrov÷s amortizacinių atskaitymų sąnaudos - 246,8 tūkst. Eur, kas sudaro 24 proc.
nuo visų išlaidų.
Išlaidos tepalams, medžiagoms, atsargin÷ms dalims ( kartu su remonto darbais ) 2015
m.sudaro apie 4 proc. visų išlaidų , tai – 38,6 tūkst. Eur; 2014 m. jos sudar÷ 41,0 tūkst. Eur.
Transporto priemonių draudimas 2015 m. – 4,7 tūkst. Eur, kas sudaro apie 0,5 proc. visų
išlaidų. 2014 m. šios išlaidos - 7,2 tūkst. Eur, sumaž÷jimas per 2015 metus - 2,5 tūkst. Eur.
2015 metų Bendrov÷s 1 pravažiuoto km bendroji savikaina – 0,92 Eur. 2014 m. – 1,03 Eur.
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III.5. Pardavimo pajamos

Bendrov÷s pagrindin÷s veiklos pajamos 2015 m. sudar÷ didžiąją Bendrov÷s pardavimų dalį,
t.y. 706,6 tūkst. eurų, iš jų 63,6 tūkst. Eur pajamų priskaičiuota UAB „Eskalada ir KO“. 2014 m.
pagrindin÷s veiklos pardavimų pajamų gauta – 707,1 tūkst. Eur , iš jų - 56,1 tūkst. Eur UAB
„Eskalada ir Ko“ moksleivių pavež÷jimas. Lyginant 2015 metus su 2014 m. (įvertnant tik mūsų
Bendrov÷s uždirbtas pajamas), tipin÷s veiklos pardavimų pajamos yra sumaž÷jusios - 8,0 tūkst. Eur.
2015 m. – 643,0 tūkst. Eur ; 2014 m. uždirbta 651,0 tūkst. Eur.
Didžiausia pagrindin÷s veiklos pajamų dalis , tai keleivinio transporto paslaugos, keleivių
pervežimai vietinio susisiekimo, miesto, tarpmiesčio ir specialiaisiais maršrutais. 2015 m. šių pajamų
gauta 525,8 tūkst. Eur. 2014 m. priskaičiuota – 548,5 tūkst. Eur, tai 22,7 tūkst. Eur mažiau nei 2014
metais.
Vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais (priemiestis ir miestas) pajamų per 2015 m. gauta
223,5 tūkst. Eur, tai 16,9 tūkst. Eur mažiau nei 2014 metais. Per 2014 m. surinkta iš šių maršrutų –
240,4 tūkst. Eur. 2015 m. galioja 2009 metais patvirtintos vietinio susisiekimo maršrutų kainos:
priemiesčio maršrutuose – 0,0722 Eur ir miesto – 0,43 Lt su 9 proc. PVM.
Nuo 2012 m. Bendrov÷ aptarnauja 2 tarpmiesčio maršrutus. Jų pajamos per metus sumaž÷jo
5,2 tūkst. Eur. 2015 m. iš keleivių, važiuojančių tarpmiesčio maršrutais, surinkta 73,4 tūkst. Eur, 2014
m. gauta šių pajamų 78,6 tūkst. Eur. 2015 metais tarpmiesčio maršrutuose keleivio km pravažiavimo
kaina yra nuo 0,07 iki 0,085 Lt (su 9 proc. PVM).
D÷l B linija įdiegimo (bilietų pardavimas į visus LR tarpmiesčio maršrutus) per 2015 m. į
svetimus autobusus Bendrov÷ pardav÷ bilietų už 45,5 tūkst. Eur (be PVM), 2014 m. – 34,5 tūkst. Eur.
Šie pinigai grąžinami tiems vež÷jams, kurie atliko keleivių vežimo paslaugą. Nuo šių įplaukų
Bendrovei lieka 10 proc. komisinių pajamų, kurios padidina tipin÷s veiklos pardavimų pajamas. Per
2015 m. - 4,5 tūkst. Eur. 2014 m. – 3,4 tūkst. Eur, padid÷jimas – 1,1 tūkst. Lt.
Per 2015 metus specialiaisiais maršrutais vežamų moksleivių pajamų priskaičiuota - 292,5
tūkst. Eur, 2014 m. priskaičiuota - 285,6 tūkst. Eur, daugiau 6,9 tūkst. Eur.
2015 m. iš patalpų, ūkinio transporto nuoma gauta pajamų – 9,4 tūkst. Eur , 2014 m. – 5,5
tūkst. Eur, daugiau 3,9 tūkst. Eur.
Pajamos iš kt. autobusų parkų įvažiavimų į Raseinių autobusų stotį, pervežtų siuntų, bagažo,
2015 m. – 30,1 tūkst. Eur, 2014 m. – 29,5 tūkst. Eur, tai 0,6 tūkst. Eur daugiau.
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Užsakymų pajamos 2015 m.- 57,7 tūkst. Eur, 2014 m.- 48,1 tūkst. Eur. Padid÷jimas – 9,6
tūkst. Eur.
Rentabilumo pajamos 2015 m. –9,0 tūkst. Eur, 2014 m. – 9,5 tūkst. Eur, mažiau - 0,5 tūkst.
Eur. Nuo 2009 m. birželio 1 d. Savivaldyb÷s tarybos sprendimu Nr.(1.1) TS-184 taikomas 2 proc.
rentabilumas.
Kitos veiklos pajamos – 4,6 tūkst. Eur; 2014 m. pajamos iš šios veiklos – 24,2 tūkst. Eur.
Per 2015 m. finansin÷s veiklos pajamos netur÷jome.

III.6. Lizingas ir ilgalaik÷s sutartys

Per 2015 metus

sutarčių su lizingo bendrov÷mis

netur÷jome. Lizingo sutartys buvo

padengtos per 2014 metus.

III.7. Finansiniai įsipareigojimai

2014 m. lapkričio m÷n. kredito linijos sutartis su AB DNB banku, papildomu susitarimu buvo
performuota į kredito sutartį vienerių metų laikotarpiui. Nepadengtas kredito likutis 2014 m. gruodžio
31 d. – 85,9 tūkst. Eur. Per 2015 metus pilnai atsiskaityta su kredito įstaiga , nepadengto likučio 2015
m . gruodžio 31 d. Bendrov÷ neturi.
Per 2015 m. sumok÷ta palūkanų – 4,7 tūkst. Eur; 2014 metais – 5,8 tūkst. Eur.
Bendrov÷s 2015 metų finansin÷ veikla nuostolinga – 3,6 tūkst. Eur. Iš jų palūkanos –2,5
tūkst. Eur, finansin÷s sąnaudos d÷l pinigų pasikeitimo – 1,1 tūkst. Eur.
Finansin÷s veiklos pajamų per

2015 m. nebuvo.

Prie finansin÷s veiklos pajamų būtų

priskiriamos palūkanos už bankų sąskaitose laikomas pinigines l÷šas.
Gautinos sumos Bendrov÷s balanse priskiriamos finansiniams įsipareigojimams. Gautinos
sumos pateikiamos verte, kurią tikimasi atgauti. Metų pabaigoje yra

peržiūrimos ir įvertinamos

visos gautinos sumos. 2015 m. gruodžio 31 d. šios sumos sudaro – 38,4 tūkst. Eur. Didžiausią gautinų
sumų dalį 2015 m. gruodžio 31 d. – 32,0 tūkst. Eur sudaro: Raseinių rajono savivaldyb÷s skola už
keleivių, turinčių pravažiavimo lengvatas vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose - 2,2 tūkst. Eur;
skola už moksleivių pavež÷jimą – 5,5 tūkst. Eur ir skola d÷l patirtų nuostolių ( kartu su rentabilumu) ,
susidariusių vežant keleivius būtinais visuomenei reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais – 24,3
tūkst. eurų. Iš viso per 2015 m. Bendrov÷ už moksleivių ir kitų lengvatinių keleivių pavež÷jimą
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priskaičiavo 494,8 tūkst. Eur (su PVM). Už nuostolingus maršrutus, kartu su rentabilumu, per 2015 m.
priskaičiuota 331,4 tūkst. Eur ( rentabilumas – 10,7 tūkst. Eur su 21 proc. PVM). 2015 metams
moksleivių, lengvatinių keleivių kartu su nuostolingais maršrutais l÷šų poreikis – 826,2 tūkst. Eur. Per
2015 metus Raseinių rajono savivaldyb÷ už ataskaitinius metus Bendrovei praved÷ - 794,2 tūkst. Eur.
Per 2015 m. Bendrov÷ priskaičiavo 320,7 tūkst. Eur nuostolių, susidariusių d÷l keleivių
vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais, tai 15,9 tūkst. Eur
mažiau nei 2014 metais. Už 2014 m. priskaičiuota - 336,6 tūkst. Eur.
Bendrov÷s atsiskaitomosiose sąskaitose finansinio turto likutis 2015 m. gruodžio 31 d. –
268,7 tūks. Eur, bendrov÷s kasoje – 2,6 tūkst. Eur.

III.8. Nuosavas kapitalas

Bendrov÷s įstatinis kapitalas 2015 m. sausio 1 d. buvo – 838 015 eurų. 2015 m. birželio
m÷n. 4 d. Raseinių rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimu , Bendrovei ekologiško viešojo transporto
pl÷trai buvo paskirta 49 996 eurų (keturiasdešimt devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt šeši
eurai), padidinti Bendrov÷s įstatinį kapitalą iki 889 111 Eur (aštuonių šimtų aštuoniasdešimt devynių
tūkstančių šimto vienuolikos eurų), išleidžiant 17 240 (septyniolika tūkstančių du šimtus
keturiasdešimt) vnt. paprastųjų vardinių akcijų (vienos akcijos vert÷ 2,9 Eur). Rugs÷jo m÷nesį šios
pinigin÷s l÷šos buvo pervestos į Bendrov÷s atsiskaitomąją sąskaitą. Nuosavo kapitalo padidinimas
užregistruotas Bendrov÷s apskaitoje, VĮ „Registrų centras“ pakeisti ir pasirašyti įstatai užregistruoti
2015 metais. 2015 m. gruodžio 31 d. įstatinis kapitalas - 889 111 eurų.
D÷l vienos akcijos vert÷s perskaičiavimo, įvedant euro valiutą, Bendrov÷ patyr÷ 1100 eurų
išlaidų, kurios pripažįstamos finansin÷s veiklos sąnaudomis.
Įstatinį kapitalą sudaro 306 590 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vert÷ –
2,9 eurų (6 lentel÷). Visos Bendrov÷s akcijos priklauso Raseinių rajono savivaldyb÷s tarybai.
Bendrov÷ per 2015 metus sandorių su susijusiais asmenimis netur÷jo.

III.9. Darbo užmokesčio sąnaudos

2015 m. gruodžio 31d. Bendrov÷je dirbo 54 darbuotojai, 2014 m.gruodžio 31 d. dirbančiųjų
skaičius – 53. Per 2015 m. darbo užmokesčio iš viso priskaičiuota – 471,1 tūkst. Eur , iš jo socialinio

11
draudimo įmokų - 111,2 tūkst. eurų. Per 2014 m. d÷l darbo užmokesčio priskaičiuota 443,6 tūkst.eurų.
(kartu su sodra ). Padid÷jimas per 2015 metus – 27,5 tūkst. Eur.
2015 metais Bendrov÷s vadovams (be sodros mokesčių) priskaičiuota darbo užmokesčiui 45,5 tūkst. Eur, dirbančiųjų skaičius – 3 žm. 2014 metais – 41,8 tūkst.Eur .
Per 2015 - 2014 m. Bendrov÷s vadovams ir kitiems susijusiems asmenims nebuvo suteiktų
paskolų, ar gauta iš jų, nebuvo neatlygintinai perduoto turto ir dovanų, nebuvo parduota turto, suteiktų
įvairių garantijų įmon÷s vardu.
Per ataskaitinius metus išmok÷ta Bendrov÷s dirbantiesiems vienkartinių ir asmeninių premijų
– 0,5 tūkst. eurų, iš jų soc.draudimo įmokos sudaro – 0,2 tūkst. eurų.
Atostogų kompensacijų priskaityta ir išmok÷ta – 130 eurų, iš jų soc. draudimo įmokų – 52
eurai. Išeitinių kompenacijų išlaidų per 2015 m. Bendrov÷ netur÷jo.
Vidutinis vieno dirbančiojo darbo užmokestis 2015 m. – 598 eurai; 2014 m. - 551 euras.

III.10. Sandoriai tarp susijusių šalių

Raseinių rajono savivaldyb÷, pagal pasirašytą visuomen÷s aptarnavimo (keleivių pervežimo
paslaugų) sutartį, Bendrovei apmoka negautas pajamas d÷l lengvatinių keleivių pervežimo ir
nuostolius, susidarusius d÷l keleivių vežimo reguliariaisiais vietinio (miesto ir priemiesčio) susisiekimo
maršrutais, už mokinių vežimą specialiaisiais ir reguliariaisiais susisiekimo maršrutais.
Nuo 2014 m. kovo m÷n. pagal pasirašytą sutartį su savivaldyb÷s administracija yra teikiamos
automobilių remonto ir priežiūros paslaugos Raseinių rajono savivaldyb÷s administracijai
priklausantiems automobiliams.

III.11. Veiklos tęstinumas

Bendrov÷ nenumato keisti veiklos pobūdžio ar mažinti veiklos apmintis, ne mažiau kaip
vienerius metus įsipareigoja vykdyti veiklą, patvirtintą Bendrov÷s įstatuose.
2015 metams rajono Savivaldyb÷s investicin÷se programose Bendrovei buvo patvirtinta ir
skirta 50,0 tūkst. Eur viešojo transporto pl÷trai.
UAB „Raseinių autobusų parkas“ ir toliau bus tobulinamos keleivių pav÷ž÷jimo bei
informavimo paslaugos, atnaujinamos siuntų gabenimo, bagažo ir bilietų sistemos.
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2016 metais Bendrov÷ planuoja įsigyti padangų montavimo ir remonto įrangą, kuri užtikrins paslaugų
teikimą juridiniams ir fiziniams asmenims, kas leis padidinti Bendrov÷s pajamas.

III.12. Bendrov÷s valdyba

2015 m. sausio – spalio m÷n. Bendrov÷je dirbo sekančios sud÷ties valdyba:
1. Alfredas Brauklys – valdybos pirmininkas
2. Regina Čepurnovien÷
3. Jonas Krūgelis
4. Juozas Mikelkevičius
5. Artūras Milašauskas
Raseinių rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 27 d. įsakymu
Nr. A-902 atšaukiama Bendrov÷s valdyba ir paskiriami nauji valdybos nariai:
1. Artūras Milašauskas – valdybos pirmininkas
2. Rimantas Butkus
3. Alfonsas Maciukevičius
4. Lionginas Alfredas Masaitis
5. Stanislovas Totila
2015 m. gruodžio 16 d. savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1080
atšaukiami iš valdybos narių Rimantas Butkus ir Lionginas Alfredas Masaitis.
2015 m. gruodžio 22 d. savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-1113
paskiriami į Bendrov÷s valdybos narius Alfredas Brauklys ir Petras Vežbavičius.
Bendrov÷s valdyba renka ir atšaukia įmon÷s vadovą, analizuoja ir vertina Bendrov÷s vadovo
pateiktą medžiagą apie veiklos strategijos įgyvendinimą, Bendrov÷s veiklos organizavimą, Bendrov÷s
sandorius, kuriuos pagal įstatus ir valdybos sprendimus vadovas turi derinti su valdyba, bendrov÷s
finansinę pad÷tį, revizijų ir audito rezutatus; priima sprendimus d÷l ilgalaikio turto, kurio balansin÷
vert÷ daugiau 1/20 Bendrov÷s įstatinio kapitalo, įkeitimo; d÷l l÷šų skolinimo ir skolinimosi ir ilgalaikio
turto nurašymo. Nustato Bendrov÷s vadovo įgalinimų ribas savarankiškai sudaryti šiuos sandorius.
Valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.
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III.13. Pobalansiniai įvykiai

Pobalansinių įvykių, kurie būtų reikšmingi Bendrov÷s metinei finansinei ataskaitai, n÷ra.

Direktorius

Šarūnas Bartkus

Vyriausioji buhalter÷

Dalija Poškien÷
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Aiškinamojo rašto p a ž y m o s 2015 m.
Nematerialusis turtas (Lt)
1 lentel÷
Rodikliai

Likutin÷ vert÷ pra÷jusių
finansinių metų pabaigoje

Pl÷tros
darbai

Prestižas

Patentai,
licencijos
ir pan.

Programin÷
įranga

Kitas
nematerialus
is turtas

Iš viso

613

613

4303

4303

0

0

4303

4303

3690

3690

282

282

3972

3972

a) Ilgalaikis nematerialusis
turtas įsigijimo savikaina
Pra÷jusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- kitiems asmenims
perleistas ir nurašytas
turtas (-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą+/(-)
Finansinių metų pabaigoje
b) Amortizacija
Pra÷jusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų
amortizacija
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto amortizacija (-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Vert÷s sumaž÷jimas
Pra÷jusių finansinių metų

15
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:

Finansinių metų pabaigoje

0

0

d) Likutin÷ vert÷
finansinių metų pabaigoje
(a) - (b) - (c)

331

331

Materialusis turtas (Eur)
Rodikliai

Likutin÷ vert÷
pra÷jusių finansinių
metų pabaigoje

Išanksti Pastata Mašinos Transport Ruošia Nebaigta Kitas mamas statyba terialusis
niai
i ir ir įrengio
apmok÷ statinia mai priemon÷s naudoti
turtas
kitas
jimai
i
mat.tur
tas

Iš viso

0

71249

788

411358

0

17667

17133

518195

0

173618

9327

1809429

0

17667

34834

2044875

27148

28318

63200

27194

2041

2689

150590

-145

-32234

a) Įsigijimo
savikaina
Pr÷jusių finansinių
metų pabaigoje
Finansinių metų
pokyčiai :
- turto įsigijimas
- perleistas ir
nurašytas turtas (-)

- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + /(-)

-4456

-27633
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Fin. metų pabaigoje 27148 201936

4871

1844996

27194

19708

37378

2163231

b) Perkainojimas
Pra÷jusių finansinių
metų pabaigoje
Finansinių metų
pokyčiai:
- vert÷s padid÷jimas
(sumaž÷jimas) + / (-)
- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto (-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą+/(-)

Finansinių metų
pabaigoje
c) Nusid÷v÷jimas
Pra÷jusių finansinių

0

102368

8540

1398071

0

0

17700

1526679

0

9908

177

229999

0

0

6666

246750

-4456

-27633

-145

-32234

metų pabaigoje
-finansinių metų
nusid÷v÷jimas
-atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims
perleisto ir nurašyto
turto nusid÷v÷jimas
(-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + (-)
Finansinių metų
pabaigoje
d)Likutin÷ vert÷
finansinių metų
pabaigoje

0

112276

4261

1600437

0

0

24221

1741195

27148

89660

610

244559

27194

19708

13157

422036

17

Ilgalaikio materialiojo turto įkeitimas

Įkeisto turto pavadinimas

Balansin÷
vert÷ (Eur)

2 lentel÷
Įkeitimo pabaigos
data

Nekilnojamas turtas , esantis adresu Vilniaus g.3A,
administracinis pastas
Nekilnojamas turtas, esantis adresu Vilniaus g.3A, dirbtuv÷s

4381

2015-12-02

4121

2015-12-02

Nekilnojamas turtas, esantis adresu Vilniaus g. 3A, dirbtuv÷s

96294

2015-12-02

Ilgalaikio

materialiojo

turto

nusid÷v÷jimo normos
3 lentel÷

Ilgalaikio materialiojo turto grup÷s*

Vidutinis naudingo tarnavimo
laikas (metais)

Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įrengimai
Transporto priemon÷s
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Kitas materialusis turtas
Investicinis turtas /pastatai/

15
5
7
4
15

Naudojamas nusid÷v÷jęs ilgalaikis materialusis turtas

Turto grup÷s pavadinimas
Transporto priemon÷s
Pastatai
Mašinos ir įrengimai
Kitas turtas

4 lentel÷
Įsigijimo
savikaina
(Eur)
351930
43388
4003
10504
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Atsargos (Eur)

Rodikliai

Žaliavos ir
komplektavimo
gaminiai

a) Atsargų įsigijimo savikaina
Pra÷jusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
b) Nukainojimas iki grynosios
galimo realizavimo vert÷s
(atstatymas)
Pra÷jusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pabaigoje
c) Grynoji galimo realizavimo
vert÷ finansinių metų pabaigoje
(a) - (b)
Įkainojimo skirtumai, jei buvo
taikomas LIFO būdas
Įkeistų atsargų vert÷

Nebaigta
gamyba

Pagaminta
produkcija

17688

17688

20946

20946

0

0

20946

20946

0

Atsargos pas trečiuosius asmenis

Pirktos
prek÷s,
skirtos
perparduoti

5 lentel÷
Iš viso

0

0

0

0

0

Įstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3. Darbuotojų akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos
IŠ VISO:
2. Valstyb÷s arba savivaldybių kapitalas
Savos akcijos, kurias turi pati įmon÷
Akcijos, kurias turi dukterin÷s įmon÷s

Akcijų
skaičius

6 lentel÷
Suma
(Eur)

306590

889111

306590
306590

889111
889111
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Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai

Suma
(Eur)

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – pra÷jusių finansinių metų
pabaigoje
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas
Pelno paskirstymas:
- į įstatymo numatytus rezervus
- į kitus rezervus
- dividendai
- kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje

(206951)
(8791)

(215742)

Įmon÷s įsipareigojimų būkl÷ (Eur)
7 lentel÷
Rodikliai
MMok÷tinų sumų skaidymas pagal
rūšis

Finansin÷s skolos:
(Tarp jų dukterin÷ms ir
asocijuotoms įmon÷ms)
1. Lizingo (finansin÷s nuomos) ar
panašūs įsipareigojimai
2. Kredito įstaigoms
3. Finansin÷s skolos su tiek÷jais (su
išankstiniais apmok÷jimais)
4.Skolos su dirbančiaisiais (su mokesčiais)
5.Kitos skolos
6.Atostogų kaupiniai
IŠ VISO

Skolos ar jų dalys, apmok÷tinos
Per vienerius
finansinius
metus

Po vienerių metų,
bet ne v÷liau kaip
per penkerius
metus

Po penkerių metų

0

0

0

0
5119

0
0

0
0

40078
6527
34578
86302

0
0

0
0

0

0

Direktorius

Šarūnas Bartkus

Vyriausioji buhalter÷

Dalija Poškien÷
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