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1. BENDROJI DALIS
Uţdaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ (toliau Bendrovė), įmonės kodas
172247665, buvo įregistruota 1992 m. sausio 28 d. Valstybės įmonės Registrų centro Kauno
filiale. Įmonės buveinės adresas Vilniaus g. 3, Raseiniai, Lietuvos Respublika. UAB „Raseinių
autobusų parkas“ savo veikloje vadovaujasi bendrovės įstatais, Civiliniu kodeksu, Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių ir įstatymais bei teisės aktais. Bendrovė filialų ir atstovybių neturi.
Bendrovės veikla: keleivių veţimas autobusais mieste ar priemiestyje, kitas keleivinis
sausumos transportas, variklinių transporto priemonių techninė prieţiūra ir remontas,
perkraustymo paslaugos, sausumos transportui būdingų paslaugų veikla, nuosavo arba
nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, automobilių ir lengvųjų variklinių
transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų, įrangos
ir materialinių vertybių nuoma ir išperkamoji nuoma, kita, niekur kitur nepriskirta, asmenų
aptarnavimo veikla. Visa aukščiau išvardinta veikla priskiriama bendrovės pagrindinei veiklai, iš
šios veiklos uţdirbama didţiausia pajamų dalis.
Pagrindinė bendrovės veiklos sritis – keleivių veţimas autobusais vietinio ir tolimojo
reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais, kai keleiviai veţami nustatytu daţnumu ir
maršrutais. Kelionės metu keleiviai paimami ir išleidţiami tam tikslui nustatytose stotelėse,
laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių.
Be keleivių veţimo bendrovė uţsiima šiomis papildomomis veiklomis: autobusų nuoma,
krovininių transporto priemonių nuoma, bagaţo saugojimu ir siuntų gabenimu, automobilių
remontu.
Bendrovėje 2018 metais atnaujinta dar viena autobusų remonto ir techninio aptarnavimo
patalpa, įrengtas keltuvas. Dirba kvalifikuoti autobusų ir lengvųjų automobilių remonto
specialistai. Jų sukaupta darbo patirtis leidţia ne tik operatyviai aptarnauti bendrovės transportą,
bet ir savivaldybės, uţdarų akcinių bendrovių, švietimo įstaigų ir seniūnijų transporto priemones.
Bendrovėje yra nauja Autobusų stotis, kuri buvo pastatyta 2016 metais Raseinių
savivaldybės biudţeto bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos Kelių programos lėšomis, o
įrengta UAB „Raseinių autobusų parkas” lėšomis. Pastatas, aikštelė, privaţiavimai ir stoties
įranga su keleivių informavimo sistema, apsaugos sistema, eismo kontrolės sistema, įrengtos
autobusų bei automobilių stovėjimo aikštelės, sutvarkyti privaţiavimo keliai, įrengti pėsčiųjų
takai. Tiek Raseinių krašto, tiek kitų miestų keleiviai autobusų laukia šiltoje, jaukioje, erdvioje
salėje. Naujoji stotis yra kur kas patogesnė ir joje dirbantiems darbuotojams. Moderni autobusų
stotis tapo ir kultūrinių renginių traukos objektu- čia vyksta įvairūs renginiai ir parodos.
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1.1.TIKSLAI IR UŢDAVINIAI


Racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, siekti pelno, kad būtų uţtikrinti

akcininkų interesai;


Kasmet atnaujinti bendrovės autobusų transporto parką, susidėvėjusius autobusus

pakeičiant naujesniais;


Sudaryti geras darbo sąlygas darbuotojams kokybiškai vykdyti savo pareigas, tobulėti bei

profesionaliai aptarnauti įmonės klientus;


Vystyti autobusų nuomos, siuntų gabenimo paslaugas;



Teikti remonto paslaugas fiziniams bei juridiniams asmenims;



Uţtikrinti Raseinių rajono gyventojų galimybę naudotis kokybiškomis visuomeninio

transporto paslaugomis;


Uţtikrinti bendrovės finansinį rodiklių stabilumą ir gerinimą;



Maţinti bendrovės nuostolius, patiriamus tarpmiesčio, priemiesčio ir miesto maršrutuose;



Tobulinti autobusų tvarkaraščių, keleivių informavimo sistemas;



Tobulinti įdiegtas sistemas: bilietų sistemą, siuntų ir bagaţo sistemą;



Tobulinti keleivių veţėjų darbo kontrolę.

1.2 BENDROVĖS MISIJA


Aprūpinti Raseinių rajono gyventojus visuomeninio transporto paslaugomis;



Atsakingai ir profesionaliai atstovauti visuomenės interesams keleivių veţime autobusais

atliekant šią paslaugą;


Atsiţvelgiant į klientų poreikius ir lūkesčius, nuolat tobulinti teikiamų paslaugų kokybę ir

didinti įmonės vertę;


Kurti ir vykdyti efektyvią keleivių aptarnavimo politiką, siekiant uţtikrinti bendrovės

mikroekonominį stabilumą ir ekonomikos plėtrą;


Siekti aukštos aptarnavimo kokybės uţ tinkamą kainą;



Nuolat didinti bendrovės vertę;



Tobulinti darbo sąlygas įmonės darbuotojams ir uţtikrinti sėkmingą įmonės plėtrą.

1.3 VERTYBĖS
 Atsakingas poţiūris į darbą, atvirumas naujovėms ir pokyčiams;


Veiklumas- savo klientams, uţsakovams suteikiame pačias palankiausias vaţiavimo

sąlygas, lanksčias kainas;


Bendradarbiavimas ir bendravimas – su klientais esame pagarbūs ir geranoriški.
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2. TEISINIS APIBŪDINIMAS IR BENDRIEJI DUOMENYS
Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai; t. y. prasideda sausio 1 d. ir baigiasi tų
pačių metų gruodţio 31 d., Bendrovė įsteigta neribotam laikui. UAB „Raseinių autobusų parkas“
neturi dukterinių įmonių, filialų.
Uţdaroji akcinė bendrovė „Raseinių autobusų parkas“ veikia pagal Lietuvos Respublikos
įmonių įstatymą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, patvirtintus bendrovės įstatus,
kitus galiojančius norminius aktus. Nauji įstatai registruoti Registrų centre ir galioja nuo 2018 m.
rugpjūčio 2 d.
2.1. BENDROVĖS REKVIZITAI
Pavadinimas
Įmonės registro kodas
PVM mokėtojo kodas
Bendrovės steigėjas
Bendrovės įstatinis kapitalas
Bendrovės direktorius
Bendrovės valdyba
Buveinės adresas
Telefono numeris
Elektroninio pašto adresas
Įmonės logotipas
Interneto svetainės adresas
Juridinių asmenų registro tvarkytoja
Adresas korespondencijai

UAB „Raseinių autobusų parkas“
172247665
LT722476610
Raseinių rajono savivaldybė
964 111 Eur
Vladislovas Šimaitis
Nariai Linas Dargevičius, Rimanta Baublienė
Vilniaus g. 3, Raseiniai, LT-60170
8 428 51098, 8 614 25145
autobusai@raseiniai.lt
http://www.raseiniuautobusuparkas.lt/
Valstybės įmonė Registrų centras
Vilniaus g. 87, Raseiniai, LT 60187

2.2. 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. Valstybės arba savivaldybių kapitalas
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

Akcijų
skaičius

Suma
(Eur)

332452

964111

332452
332452

964111
964111

Bendrovės akcijos 100 proc. priklauso Raseinių rajono savivaldybei, kurios buveinės
adresas yra V. Kudirkos g. 5, įmonės kodas 288740810.
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Per 2018 m. įstatinis kapitalas Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu buvo
padidintas 74999,80 eurų, papildomai išleidţiant 25 862 vienetus paprastųjų vardinių akcijų. 2018
m. gruodţio 31 d. įstatinis kapitalas – 964 111 Eurų.
Įstatinį kapitalą sudaro 332 452 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė –
2,9 eurų. Įstatinio kapitalo pakeitimai įregistruoti registrų centre. Visos Bendrovės akcijos priklauso
Raseinių rajono savivaldybei.
3. BENDROVĖS VALDYMAS
Bendrovės kolegialus valdymo organas – valdyba. Valdybos nariai buvo skiriami Raseinių
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. 2018 m. sausio mėn. Bendrovėje dirbo
sekančios sudėties valdyba:
Jūratė Garliauskienė – valdybos pirmininkė, nariai – Emilis Marijošius, Rimanta
Baublienė, Rytis Radavičius, Egidijus Zinkus.
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 13 d. įsakymu
Nr. A-132 iš valdybos Rytis Radavičius ir Rimanta Baublienė.
2018 m. kovo 14 d. Raseinių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. A-217
valdybos nariais paskiriami Darius Čėsna ir Donatas Gricius.
UAB „Raseinių autobusų parkas“ 2018 m. geguţės 7 d. Nr. VVP-8 nutarimu Jūratė
Garliauskienė atsistatydino iš valdybos pirmininkės pareigų. 2018 m. geguţės 16 d., Nr. VPP-9
nutarimu, valdybos pirmininku išrinktas Egidijus Zinkus.
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. geguţės 29 d. įsakymu
Nr. A-500 atšaukti valdybos nariai: Darius Čėsna, Donatas Gricius, Emilis Marijošius, Egidijus
Zinkus, Jūratė Garliauskienė.
2018 m. birţelio 26 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-603 paskirti valdybos nariai: Marius Bartusevičius, Rimanta Baublienė, Dargevičius, Pranas
Gedminas, Vidmantas Paulius.
2018 m. liepos 20 d. nutarimu Nr. VPP-10 valdybos pirmininku išrinktas Pranas
Gedminas.
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 8 d. įsakymu
Nr. A-1059 iš valdybos atšauktas Vidmantas Paulius.
2018 m. gruodţio 28 d. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
Nr. A-1211 iš valdybos atšaukti Pranas Gedminas ir Marius Bartusevičius. 2018 m. gruodţio 28 d.
valdyboje liko du nariai- Linas Dargevičius ir Rimanta Baublienė.
Nuo 2018 metų sausio mėn. pasikeitė bendrovės vadovo priėmimo tvarka. Bendrovės
valdyba vadovą skiria 5-ių metų kadencijai. Valdyba analizuoja ir vertina Bendrovės vadovo
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pateiktą medţiagą apie veiklos strategijos įgyvendinimą, Bendrovės veiklos organizavimą,
Bendrovės sandorius, kuriuos pagal įstatus ir valdybos sprendimus vadovas turi derinti su valdyba,
Bendrovės finansinę padėtį, revizijų ir audito rezultatus, priima sprendimus dėl ilgalaikio turto,
kurio balansinė vertė daugiau 1/20 Bendrovės įstatinio kapitalo, įkeitimo, dėl lėšų skolinimo ir
skolinimosi ir ilgalaikio turto nurašymo, nustato Bendrovės vadovo įgalinimų ribas savarankiškai
sudaryti šiuos sandorius.
Valdybos darbo tvarką nustato valdybos darbo reglamentas.
Bendrovėje veikia darbo taryba iš trijų narių.
Bendrovė yra Lietuvos nacionalinės veţėjų asociacijos Linava kandidatė į narius.
Direktorius Šarūnas Bartkus dirbo iki 2018 m. vasario 9 d.
Nuo 2018 m. geguţės 2 d., sudarius terminuotą 5- erių metų darbo sutartį, pradėjo dirbti
direktorius Vladislovas Šimaitis.
4. BENDROVĖS STRUKTŪRA
UAB „Raseinių autobusų parkas“ struktūra ir valdymas patvirtinti UAB „Raseinių
autobusų parkas“ direktoriaus 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr.(2.8)P-65. Pokyčius struktūroje
įvedė 2018m. birţelio 26 d. naujai paskirta valdyba. Jos siūlymu buvo panaikinti du etatai
(direktoriaus pavaduotojo ir buhalterio). Bendrovėje yra šie struktūriniai padaliniai: administracija
ir aptarnaujantis personalas. Kiekvieno padalinio ar skyriaus darbuotojai atsiskaito savo
tiesioginiam vadovui, o pastarieji – vadovams.
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4.1.DARBUOTOJŲ SKAIČIUS IR KAITA
2018 m. gruodţio 31 d. bendrovėje dirbo 52 darbuotojai. Vidutinis sąrašinis dirbančiųjų
skaičius 2018 m. – 53,9 ţm. (2017 m. – 54,8 ţm.).
2018 m. vidutinis mėnesinis atlyginimas – 770,00 Eur (2017 m. – 660,00 Eur). Per 2018
m. darbo uţmokesčiui (kartu su soc. draudimo įmokomis) priskaičiuota 580,6 tūkst. Eur.
Per 2018 m. Bendrovėje dirbo 5 administracijos darbuotojai (kartu su vadovais). Iš jų su
aukštuoju išsilavinimu – 4 darbuotojai ir 1 darbuotojas su aukštesniuoju išsilavinimu.
Aptarnaujančio personalo darbuotojai – 47 ţm., iš jų 31 vairuotojas.
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu 2018 metais iki
geguţės mėn. buvo mokamas atlyginimas 5 valdybos nariams. Per 2018 m. 4,5 mėn. priskaityta
darbo uţmokesčio (su soc. draudimo įmokomis) – 3,7 tūkst. Eur.
2018 m. gruodţio 31 d. bendrovėje dirbančių darbuotojų skaičius:
ADMINISTRACIJA
Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas
Vyriausiasis buhalteris
Autobusų stoties administratorius
Referentas – personalo specialistas

APTARNAUJANTIS PERSONALAS
Buhalteris- 1 darbuotojas;
Dispečeris – apskaitininkas – 1 darbuotojas;
Dispečeris – kasininkas – 2 darbuotojai;
Tiekėjas – 1 darbuotojas;
Autošaltkalvis – sandėlininkas – 1 darbuotojas;
Šaltkalvis – autoelektrikas – 1 darbuotojas;
Šaltkalvis – remontininkas – 3 darbuotojai;
Šaltkalvis – tekintojas – 1 darbuotojas;
Vairuotojas – šaltkalvis – 1 darbuotojas;
Budintis mechanikas – sargas – 1 darbuotojas;
Elektrikas – energetikas - budintis mechanikas – sargas – 1
darbuotojas;
Autobusų plovėjas – kiemo ir patalpų valytojas – 1
darbuotojas;
Autobusų stoties valytojas– 1 darbuotojas;
Vairuotojas – konduktorius – 31 darbuotojas.

Įmonės darbuotojų amţiaus vidurkis – 53 metai.
5. TEISINĖ VEIKLA
Per 2018 m. bendrovėje išleisti 39 įsakymai veiklos klausimais, 201 įsakymas atostogų ir
komandiruočių klausimais, 87 įsakymai personalo klausimais. Bendrovės direktoriaus įsakymais
2018 m. sudarytos šios komisijos:
1. Degalinės ir atsargų perdavimo
2. Kuro normų nustatymo ir sąnaudų kontrolės
3. Sandėlio ir atsargų perdavimo
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4. Uţsakomųjų reisų kainų nustatymo
5. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo
6. Metinės inventorizacijos atlikimo įmonėje.
Per 2018 m. įvyko 16 valdybos posėdţių, parengta 16 protokolų. Posėdţių metu buvo
sprendţiami bendrovės veiklai aktualūs klausimai: dėl UAB "Raseinių autobusų parkas" valdybos
pirmininko rinkimų, dėl pritarimo UAB "Raseinių autobusų parkas" 2018 m. finansinės
atskaitomybės audito ataskaitai, dėl UAB "Raseinių autobusų parkas" 2018-2020 m. strateginio
veiklos plano patvirtinimo, dėl ilgalaikio turto tvarkos aprašo patvirtinimo, dėl viešųjų pirkimų
organizavimo ir kiti klausimai. Sudarytos 75 bendradarbiavimo sutartys su tiekėjais, partneriais,
savivaldybe.
6. ĮMONĖS VEIKLA
2018 m. gruodţio 31 d. Bendrovė aptarnavo 59 maršrutus, iš jų: 32 vnt. – vietinio (miesto
ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo, 25 vnt. – specialieji moksleivių pavėţėjimo (iš kurių 5
maršrutus aptarnauja UAB „Eskalada“ ir Ko), 2 vnt. – tarpmiestiniai. Iš viso per 2018 m. autobusais
nuvaţiuota 1009,6 tūkst. km, perveţta 542,2 tūkst. keleivių. (2017 m. rida – 984,9 tūkst. km,
keleivių sk. – 458,5 tūkst. keleivių).
Iki 2018 m. spalio mėn. 31 d. galiojo 2009 m. patvirtintos vietinio susisiekimo maršrutų
kainos: priemiesčio maršrutuose 0,0722 Eur (su 9 proc. PVM), miesto – 0,43 Eur (su 9 proc. PVM).
Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. šios kainos buvo padidintos: priemiesčio maršrutuose – 0,09
Eur ir miesto - 0,45 Eur. su 9 proc. PVM.
Padidinus kainą, per du mėnesius, t. y. nuo lapkričio mėn. papildomai gauta 11 tūkst Eur.
Iš patvirtintų 32 vietinio (priemiestinio ir miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų
maršrutų tik 1 buvo pelningas. Tai maršrutas M-75 – „Raseiniai – Šiluva – Raseiniai“ (kiekvieno
mėnesio 13 d.) – 87 Eur.
Nuostolingiausi maršrutai: M - 99 „Raseiniai – Ariogala – Plikiai“ – 26 653 Eur; M - 54
„Raseiniai –Betygala – Ariogala“ – 26 285 Eur; M – 2 „Miestas“ – 18 168 Eur.
6.1. ATLIKTI MARŠRUTŲ PAKEITIMAI 2018 M.
Specialieji maršrutai:


M-48 Verėduva – Milašaičiai – Keryvai – Girkalnis – Verėduva - sutrumpėjo 5,2 km

per dieną;


M-56 Girkalnis – Griauţai – Raţaitėliai – Pramedţiava – Peldţiūnai - Ţvirgţdţiai –

Girkalnis – pailgėjo 9 km per dieną;


M-58(a) Viduklė - Virgainiai – Aukštkeliai – Viduklė - Blinstrubiškiai – Lakštučiai –
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Galkaičiai –Ardiškiai – Viduklė – pailgėjo 8 km per dieną;


M-64 Girkalnis - Ţvirgţdţiai – Peldţiūnai – Pramedţiava – Giauţai – Raţaitėliai –Kryvai-

Milašaičiai-Girkalnis - prailgėjo 9 km per dieną;


M-77 Vosbutai – Armeniškiai – Vosbutai – Juteikiai – Butkiškė – Putriai – Kilupiai -

Juodaičiai –Turbinava – Plembergas – Ariogala – Vosbutai – pailgėjo 28km per dieną;


M-77(a) Ariogala – Šliuţai – Negirva – Gėluva – Ariogala – sutrumpėjo 7,4 km per dieną;



M-80 Noliečiai – Verėduvaitė – Verėduva – Ariogala – Grajauskai – Nolėčiai –sutrumpėjo

13km per dieną;


Viduklė – Vailabai – Paupys – Alsa – Paalsys – Vėjukai – Vanagiškiai – Viduklė -

pailgėjo 12 km per dieną.
Šiuo metu yra aptarnaujami 2 tarpmiestiniai maršrutai. 2018 m. tarpmiestinių maršrutų 1
keleivio km pravaţiavimo kaina buvo nuo 0,07 Eur iki 0,085 Eur (su 9 proc. PVM). Šiais
maršrutais per 2018 m. perveţta 34,8 tūkst. keleivių, pravaţiuota – 122,8 tūkst. km. (2017 m. rida –
122,7 tūkst. km, perveţta – 34,7 tūkst. keleivių).
2018 m. uţsakomaisiais maršrutais nuvaţiuota – 105,1 tūkst. km ir perveţta 18,1 tūkst.
keleivių (2017 m. rida – 85,7 tūkst. km.; 17,1 tūkst. keleivių). Uţsakomųjų reisų skaičius ţenkliai
padidėjo. Dalyvavusi viešųjų pirkimų konkurse Bendrovė vykdė veţimo paslaugą 9 autobusais į
Dainų šventę Vilniuje, aktyvios buvo savaitgalio organizuojamos kelionės į Palangą, bei kelionės į
kitus rajoninius renginius.
7. FINANSINIŲ IR NEFINANSINIŲ VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ
Tipinės veiklos pardavimo pajamos per 2018 m. yra padidėjusios 40,2 tūkst. Eur, jų gauta
– 756,2 tūkst. Eur (2017 m. – 716,1 tūkst. Eur) be PVM. Pagrindinės veiklos pajamose didţiausia
dalis, apie 90 proc., tenka keleivių perveţimams visais maršrutais.
7.1. MOKSLEIVIŲ PAVĖŢĖJIMO PAJAMOS
Moksleivių pavėţėjimas 2018 m. visais maršrutais Bendrovei uţdirbo 408,4 tūkst. Eur
pajamų. Šios pajamos yra padidėjusios – 8,9 tūkst. Eur (2017 m. – 399,5 tūkst. Eur). Moksleivių,
vaţiuojančių reguliariaisiais maršrutais pajamos – 106,7 tūkst. Eur (2017 m. – 97,4 tūkst. Eur),
specialiaisiais maršrutais – 301,7 tūkst. Eur (2017 m. – 302,1 tūkst. Eur), tame skaičiuje UAB
„Eskalada“ ir Ko – 66,5 tūkst. Eur (2017 m. – 65,0 tūkst. Eur).
Per 2018 m. specialiaisiais maršrutais pravaţiuota 210,7 tūkst. km (2017 m. pravaţiuota –
211,1 tūkst. km).
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7.2. TARPMIESČIO MARŠRUTŲ PAJAMOS
Tarpmiestinių maršrutų pajamos per 2018 m. – 72,1 tūkst. Eur, padidėjo – 1,6 tūkst. Eur
(2017 m. – 70,5 tūkst. Eur).
7.3. PRIEMIESČIO IR MIESTO MARŠRUTŲ PAJAMOS
Vietinio susisiekimo maršrutais per 2018 m. pravaţiuota 571,2 tūkst. km ir perveţta 293,4
tūkst. keleivių (2017 m. rida – 565,4 tūkst. km, perveţta – 297,7 tūkst. keleivių). Iš jų per 2018 m.
uţdirbta pajamų – 226,0 tūkst. Eur (2017 m. – 209,0 tūkst. Eur), t. y. 2018 m. padidėjo 17,0 tūkst.
Eur.
Reguliaraus vietinio susisiekimo (miesto ir priemiesčio) maršrutų keleivių pavėţėjimo,
kartu su lengvatiniais keleiviais (neįskaitant moksleivių), pajamos per 2018 m. – 119,2 tūkst. Eur,
jos padidėjusios – 7,7 tūkst. Eur (2017 m. – 111,5 tūkst. Eur).
Per 2018 m. iš reguliaraus susisiekimo vietinio (miesto ir priemiesčio) maršrutų
priskaičiuota 278,8 tūkst. Eur nuostolio (2017 m. – 243,0 tūkst. Eur), t. y. 35,8 tūkst. Eur daugiau ir
jį padengia Raseinių rajono savivaldybė.
Rentabilumo pajamos per 2018 m. – 8,3 tūkst. Eur (2017 m. – 7,5 tūkst. Eur).
7.4. UŢSAKOMŲJŲ MARŠRUTŲ PAJAMOS
Uţsakomaisiais maršrutais gauta 21,3 tūkst. Eur daugiau pajamų. Per 2018 m. – 83,4
tūkst. Eur (2017 m. – 62,1 tūkst. Eur).
7.5. SIUNTŲ GABENIMO IR KITOS PAJAMOS
Per 2018 m. iš siuntų gabenimo įmonė uţdirbo 16,7 tūkst. Eur pajamų (2017 m. – 16,3
tūkst. Eur).
B-linijos paslauga per 2018 m. iš komisinių mokesčių bendrovei uţdirbo 11,4 tūkst. Eur
pajamų (2017 m. – 10,9 tūkst. Eur).
Ūkinio transporto, patalpų nuomos pajamos 2018 m. pajamos – 5,1 tūkst. Eur (2017 m. –
5,2 tūkst. Eur);
Įvaţiavimų į Raseinių AS teritoriją, bagaţų saugojimo pajamos per 2018 metus sudaro
18,1 tūkst. Eur (2017 m. – 18,9 tūkst. Eur).
Sanitarinio mazgo pajamos per 2018 m. padidėjo 1,6 tūkst. Eur. Per 2018 m. surinkta 3,8
tūkst. Eur (2017 m. – 2,2 tūkst. Eur).
7.6. TRANSPORTO REMONTO PAJAMOS
Raseinių r. savivaldybės transporto remonto pajamos sumaţėjo – 1,8 tūkst. Eur. Per 2018
m. iš šių remontų gauta – 9,7 tūkst. Eur (2017 m. – 11,5 tūkst. Eur). Vadovaujantis pasirašyta
sutartimi su Raseinių rajono savivaldybe, nuo 2013 m. atliekamas lengvųjų automobilių remontas
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savivaldybės įstaigoms.
7.7. TIPINĖS IR NETIPINĖS PAJAMOS
Bendrovėje nebenaudojamų medţiagų, atsargų pardavimas, atliekami atsitiktiniai
automašinų ar kitos technikos remonto darbai įmonėms ir fiziniams asmenims, priskiriama kitai
netipinei veiklai. Bendrovės netipinės (kitos) veiklos pardavimo pajamos padidėjusios 12,4 tūkst.
Eur. Per 2018 m. - 46,9 tūkst. Eur, (2017 m. – 34,5 tūkst. Eur), iš jų daugiausia uţdirbta iš
autotransporto remonto kitoms įmonėms, įstaigoms ir pavieniams asmenims. 2018 m. šios pajamos
sudaro 37,6 tūkst. Eur (2017 m. – 30,7 tūkst. Eur). Turto (trumpalaikio ir ilgalaikio) pardavimo
pajamos 2018 m. – 8,4 tūkst. Eur (2017 m. – 3,0 tūkst. Eur).
2017-2018 METŲ PAJAMŲ ATASKAITA
Eil.
Nr.
1.

Pajamos
Pagrindinės veiklos pajamos:

2017m.
Faktas

2017/
2018m.
proc.

2018m.
Faktas

716056

756225

6

643640

683157

6

1.2. Įvažiavimai

18771

18011

-4

1.3. Siuntų pervežimai

16262

16666

2

1.4. Savivaldybės transporto remontas

11475

9684

-16

1.5. Kt.pajamos (bilietav., bagažas,rent.)

25908

28707

11

2.

34474

46886

36

31510

38439

22

2964

8447

185

400

0

-100

750930

803111

7

1.1. Keleivių pervežimai

Kitos netip. veiklos pajamos:

2.1. Remonto darbai kt. įstaigoms
2.2. Kitos netipinės veiklos pajamos
3.

Finansinės veiklos pajamos:

4.

Pagautė

5.

Iš viso pajamų:

7.8. SĄNAUDŲ PASKIRSTYMAS
Didţiausia sąnaudų dalis išlaidose (apie 46 proc.) – darbuotojų atlyginimai. Per 2018
m. kartu su soc. draudimo mokesčiais priskaičiuota – 580,6 tūkst. Eur, t. y. 30,2 tūkst. Eur daugiau
nei 2017 m. (2017 m. – 550,4 tūkst. Eur). Didėjimą įtakojo ir išeitinių pašalpų priskaičiavimas, bei
išmokėjimas, ir kompensacijų uţ nepanaudotas atostogas priskaičiavimas ir išmokėjimas atleistiems
darbuotojams. Iš viso – 23,5 tūkst. Eur.
Per 2018 metus valdybos nariams buvo priskaičiuota ir išmokėta 3,7 tūkst. Eur (viso su
soc. draudimo įmokomis).
Per 2018 m. atleistiems darbuotojams priskaičiuota kompensacijų uţ nepanaudotas
atostogas – 6,9 tūkst. Eur (su soc. draudimu). Darbo uţmokesčio sąnaudų 1 pravaţiuotam km tenka
0,58 Eur (2017 m. – nepanaudotų atostogų kompensacijų- 1,0 Eur, išeitinių kompensacijų nebuvo).
2018 m. gruodţio 31 d. būklei perskaičiuotas atostogų rezervas – 43,7 tūkst. Eur.
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Papildomai rezervui sukaupti per 2018 m. gruodţio mėn. priskaičiuota - 15,8 tūkst. Eur (2017 m
sukauptas atostogų rezervas – 30,8 tūkst. Eur).
Nusidėvėjimo ir amortizacinių sąnaudos sudaro apie 18 proc. visų išlaidų. 2018 m. –
233,1 tūkst. Eur, tai 87,9 tūkst. Eur daugiau nei 2017 m. (2017 m. - 145,2 tūkst. Eur). Vienam
pravaţiuotam km 2018 m. amortizacinių sąnaudų tenka – 0,23 Eur (2017 m. – 0,13 Eur). Vien
autobusų nusidėvėjimo sąnaudos per 2018 m. - 133,1 tūkst. Eur, (2017 m. – 33,7 tūkst. Eur).
Išlaidos degalams – 14 proc. visų sąnaudų: per 2018 m. sunaudota degalų uţ 177,3 tūkst.
Eur, padidėjimas lyginant su 2017 m. – 23,9 tūkst. Eur (2017 m. – 153,4 tūkst. Eur). Degalų
sunaudojimas kiekine išraiška: 2018 m. dyzelinio kuro sunaudota – 213,7 tūkst. ltr, (2017 m. –
201,2 tūkst. litrų). 2018 m. vidutiniškai pirkome dyzelinį kurą po 1,01 Eur uţ 1 litrą, (2017 m. – po
0,92 Eur). Degalų sąnaudų vienam pravaţiuotam kilometrui tenka – 0,18 Eur (2017 m. – 0,14 Eur).
Išlaidos tepalams, medţiagoms, atsarginėms dalims (kartu su remonto darbais kt.
įmonėse), – 4,0 proc. išlaidų, per 2018 m. išleista – 42,1 tūkst. Eur. (2017 m. – 48,6 tūkst. Eur).
Transporto priemonių draudimui per 2018 m. išleista 20,0 tūkst. Eur (2017 m. – 8,1
tūkst. Eur), tai sudaro apie 1,6 proc. visų išlaidų.
Finansinės veiklos sąnaudos per 2018 metus – 17,0 tūkst. Eur., 2017 m. – 6,0 tūkst. Eur.
Bendroji įmonės 1 km savikaina 2018 m. – 0,98 Eur (2017 m. – 0,95 Eur). Specialiųjų
moksleivių maršrutų 2018 m. – 1,03 Eur (2017 m. – 0,99 Eur), tarpmiesčio 2018 m. – 1,00 Eur
(2017 m. – 0,73 Eur), vietinio susisiekimo maršrutų – 0,89 Eur (2017 m. – 0,87 Eur).
Išlaidos teisinėms paslaugoms per 2018 metus - 400 Eur. (2017 m. - 17,6 tūkst. Eur).
Nuo 2018 m. geguţės mėn. teisininkų paslaugų buvo atsisakyta.
2017-2018 METŲ PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Straipsniai
Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Biologinio turto tikrosios vertės pokytis
BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir administracinės sąnaudos
Kitos veiklos rezultatai
Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir
asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

12.
13.
14.

Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
Kitos palūkanų ir panašios pajamos
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės
sumaţėjimas
Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos
PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ
Pelno mokestis

15.

GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

9.
10.
11.

Pastabos
Nr.
II.6
II.7

2018 m.

2017 m.

756225
703708
52517

II.7
II.6;II.7

204463
(7339)

716056
601040
115016
157009
1000

II.5

-

400

17023
(176308)

953
(46546)

II.5

(176308)

46546)
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2018 m. Bendrovės veiklos rezultatas yra nuostolingas – 176,3 tūkst. Eur (2017 m. – 46,5
tūkst. Eur). Bendrovė patyrė nuostolius dėl šių prieţasčių, t. y. dėl įsigytų 2017 metais keturių naujų
autobusų nusidėvėjimo sąnaudos- 87 300,00 Eur, nenaudojamos ir nudėvėtos autobusų stoties
nugriovimo sąnaudos- 27 646,00 Eur, atostogų rezervas- sukauptos neišnaudotos atostogos12 905,00 Eur.
8. ILGALAIKIS MATERIALUSIS TURTAS
Ilgalaikis materialusis turtas finansinėje ataskaitoje pateikiamas likutine verte. Bendrovės
ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo vertė metų pabaigoje 2018 m. gruodţio 31 d. - 3745,1 tūkst.
Eur, likutinė vertė - 1594,7 tūkst. Eur.
Iš viso Bendrovė 2018 m. gruodţio 31 d. turi 33 autobusus, 3 lengvuosius ir 2 krovininius
automobilius.
Bendrovės veikloje naudojami autobusai pagal pagaminimo metus:
Autobusai pagal pagaminimo metus

Skaičius

Iki 5 m.

4 vnt

5-10 m.

10 vnt

10-20 m.

14 vnt

Daugiau nei 20 m.

5 vnt

Per 2018 m. 2 autobusams buvo atlikti kapitalinio remonto darbai 4,5 tūkst. Eur ir 3,9
tūkst. Eur sumoms. Iš viso – 8,4 tūkst. Eur. Šia suma atstatomos patirtos išlaidos ir didinamos
autobusų įsigijimo vertės, nudėvint per likusį nusidėvėjimo laikotarpį.
2018 m. buvo atlikti pastato-dirbtuvių pagerinimo darbai, įruošta patalpa keltuvui. Atliktų
darbų vertė – 10,7 tūkst. Eur. Remontų darbų verte padidinta šio pastato įsigijimo vertė, nudėvint
per likusį nusidėvėjimo laikotarpį.
Patikėjimo teise iš Raseinių rajono savivaldybės gautos autobusų stoties nusidėvėjimas per
2018 metus – 62,1 tūkst. Eur. Nusidėvėjimo sąnaudos pripaţįstamos kaip panaudota dotacija, todėl
šia suma yra atstatomos nusidėvėjimo sąnaudos.
Patikėjimo teise 2018 metais iš rajono savivaldybės buvo gautas ir ţemės sklypas – 7,4
tūkst. Eur vertės. Jį sutvarkius bus išplėsta teritorija autobusų laikymui.
2018 m. sausio 1 d. kito materialaus turto įsigijimo vertė buvo 80,2 tūkst. Eur. Kitas
materialusis turtas nudėvėtas 87 procentais, bendras susidėvėjimas sudaro 69,9 tūkst. Eur, jo
likutinė vertė 2018 m. gruodţio 31 d. - 10,3 tūkst. Eur.
Per 2018 metus buvo įsigyta kito materialaus turto uţ 1,0 tūkst. Eur (be PVM). Įrenginių
per 2018 m. įsigyta uţ 7,0 tūkst. Eur (be PVM).
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Per 2018 nurašyti 5 nudėvėti ir nebetinkami eksploatacijai autobusai. Per ataskaitinius
metus nurašyta kito, pilnai nusidėvėjusio uţ 1,6 tūkst. Eur. 2018 metais buvo parduotos 2 aikštelės
priklausančios pastatų ir statinių grupei.
2018 metais buvo nugriauti ir nurašyti 2 pastatai, tai senoji autobusų stotis ir tualetas.
2018 metais dėl atliktų darbų buvo padidintos įsigijimo vertės 2 autobusams - 8,4 tūkst.
Eur ir pastatui – dirbtuvėms 10,7 tūkst. Eur.
9. SANDORIAI TARP SUSIJUSIŲ ŠALIŲ
Raseinių rajono savivaldybė, pagal pasirašytą visuomenės aptarnavimo (keleivių
perveţimo paslaugų) sutartį, Bendrovei apmoka negautas pajamas dėl lengvatinių keleivių
perveţimo ir nuostolius, susidariusius dėl keleivių veţimo reguliariaisiais vietinio (miesto ir
priemiesčio) susisiekimo maršrutais,

uţ mokinių veţimą specialiaisiais ir reguliariaisiais

susisiekimo maršrutais.
Nuo 2014 m. kovo mėn. pagal pasirašytą sutartį su savivaldybės administracija yra
teikiamos automobilių remonto ir prieţiūros paslaugos Raseinių rajono savivaldybės administracijai
priklausantiems automobiliams.
10. NEPRIKLAUSOMAS AUDITAS
Nepriklausomas finansinių ataskaitų auditas atliktas 2019 m. vasario 20 d. Vykdant
viešuosius pirkimus, jį atliko UAB „Baltauditas“. Finansinių ataskaitų rinkinį sudaro balansas,
pelno (nuostolių) ataskaita, grynojo turto pokyčio ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis
raštas, UAB „Raseinių autobusų parkas“ vadovo metinis pranešimas. Auditoriai reikšmingų
neatitikimų nepastebėjo. Auditoriai nustatė, kad 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinys parengtas
vadovaujantis apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais ir bendraisiais apskaitos principais,
darant prielaidą, kad Bendrovės veikla bus paremta tęstinumo principu, planai ir prognozės 20182020 metams buvo pateikti. Auditoriaus išvada parengta ir bus pateikta Bendrovės valdybai, kai tik
valdyba bus suformuota.
11. KITA VEIKLA
2018 metais UAB „Raseinių autobusų parkas“ dalyvavo keliose viešose akcijose. Rugsėjo
21-ąją Lietuvoje vyko Susisiekimo ministerijos organizuota akcija, kurios pagrindinis akcentas
„Diena be automobilio“. Raseinių rajono savivaldybė ir UAB „Raseinių autobusų parkas“
prisijungė prie šios iniciatyvos ir suteikė gyventojams galimybę nemokamai naudotis miesto
viešuoju transportu.
Jau ne pirmi metai, kai Raseinių autobusų stotyje vyksta šiuolaikinės muzikos koncertai.
Rugpjūčio mėn. perone ir autobusų stoties viduje skambėjo šiuolaikinė, eksperimentinė vietinių ir
uţsienio autorių kuriama muzika.
2018 metais vyko keleivių pavėţėjimas į Tarptautinį festivalį Molavėnuose, į kitus
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rajoninius renginius, sąskrydţius.
Siekiant Bendrovės įvaizdţio formavimo, 2018 metais vairuotojams ir dispečerėmskasininkėms buvo nupirkti marškinėliai su bendrovės logotipu, kreipiamas dėmesys į keleivių
aptarnavimo kokybę, darbuotojų darbo drausmę. Patikros metu uţfiksavus paţeidimą dėl neblaivaus
stovio pradedant darbą, vienas vairuotojas atleistas iš pareigų.
2019 m. sausio mėn. paskelbta kandidatų atranka į nepriklausomus UAB „Raseinių
autobusų parkas“ valdybos narius.
12. VEIKLOS PLANAI


Kasmet atnaujinti Bendrovės autobusų transporto parką, susidėvėjusius autobusus

pakeičiant naujesniais;


Plėsti siuntų gabenimo geografiją, aktyviai bendradarbiaujant su kitais veţėjais;



Sudaryti geras darbo sąlygas darbuotojams kokybiškai vykdyti savo pareigas, tobulėti bei

profesionaliai aptarnauti įmonės klientus;


Didinti keleivių skaičių, vystyti autobusų nuomos, siuntų gabenimo paslaugas reklamos

Pagalba;


Teikti ir plėsti remonto paslaugų spektrą fiziniams bei juridiniams asmenims;



Uţtikrinti Raseinių rajono gyventojų galimybę naudotis kokybiškomis visuomeninio

transporto paslaugomis;


Uţtikrinti bendrovės finansinį rodiklių stabilumą ir gerinimą;



Gerinti viešųjų pirkimų organizavimą;



Maţinti įmonės nuostolius, patiriamus tarpmiesčio, priemiesčio ir miesto maršrutuose;



Tobulinti autobusų tvarkaraščių, keleivių informavimo sistemas;



Tobulinti įdiegtas sistemas: bilietų sistema; siuntų ir bagaţo sistema;



Įrengti autobusų stovėjimo aikšteles gautame patikėjimo teise ţemės sklype (Vilniaus g.

3E);


Atnaujinti remonto dirbtuvių išorinį fasadą jį nudaţant (Vilniaus g. 3A).

Direktorius

Vladislovas Šimaitis
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FOTOMEDŢIAGA
Stoties ir tualeto griovimo darbai.

18
Patalpų ir darbo sąlygų gerinimas – įrengtas šildymas, nupirktas keltuvas, 2017 m. – keturi nauji
autobusai.

19
Šiuolaikinės muzikos festivalio koncertai autobusų stotyje.

