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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA

UAB „Marijampolės autobusų parkas“
Akcininkams ir vadovams
Nuomonė
Mes atlikome UAB „Marijampolės autobusų parkas“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias
sudaro 2016 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita,
kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų
apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia
Įmonės 2016 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos
rezultatus ir pinigų srautus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus,
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir verslo apskaitos
standartus .
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų
auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų
valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos
Respublikos audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat
laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos audito įstatymu ir TBESV
kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei
pagrįsti.
Kita informacija
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima
finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos
informacijos pateikimą.
Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios
formos užtikrinimo išvados apie ją.
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų
žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu

darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes
neturime su tuo susijusių pastebėjimų.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę
atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone,
yra būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti
(jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu,
išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių
alternatyvų, tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra
reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama
mūsų nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad
reikšmingą iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS.
Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai
numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams,
priimamiems remiantis finansinėmis ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:


Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų
riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų
tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės
neaptikimo rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes
apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba
vidaus kontrolių nepaisymas.



Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie
Įmonės vidaus kontrolės veiksmingumą.



Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei
su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.



Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar,
remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu
padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje
privalome atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių
atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito
įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos
gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos.



Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir
tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų
teisingo pateikimo koncepciją.

Mes, be visų kitų dalykų, informavome už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir
atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus. Svarbių vidaus kontrolės trūkumų audito metu
nenustatėme.
UAB „Audito laikas“
Direktorė/auditorė
Zina Kazlauskienė
Auditoriaus pažymėjimas Nr.000123
2017-03-02
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AUDITO ATASKAITA
UAB“Marijampolės autobusų parkas“
Vadovybei, akcininkams

I.ĮŽANGINĖ DALIS
UAB“Marijampolės autobusų parkas“, į.k.251168030 Gamyklų g.9, LT-68108 Marijampolė.
Vadovas-Direktorė Dalytė Venčkauskienė
Vyr. buhalterė- Marytė Stanaitienė
Mes atlikome čia pridedamų UAB „Marijampolės autobusų parkas“ 2016 m. gruodžio 31 d.
dienos balanso ir susijusių 2016 metų pelno (nuostolių) ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių
ataskaitos, pinigų srautų bei aiškinamojo rašto auditą ir 2016 m. metinio pranešimo, kuris yra
pridedamas prie šių finansinių ataskaitų, auditą. UAB „Marijampolės autobusų parkas“
finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus,
reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą bei Verslo apskaitos
standartus. Už šias finansines ataskaitas ir metinį pranešimą yra atsakinga įmonės vadovybė.
Mūsų pareiga – remiantis atliktu auditu pareikšti savo nuomonę apie šias finansines ataskaitas ir
įvertinti, ar metiniame pranešime pateikti duomenys atitinka finansinių ataskaitų duomenis.

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reikšmingi dalykai, kuriuos pastebėjome audito metu, ir
aptariami audito metu nustatyti įmonės valdymui ar priežiūrai svarbūs dalykai. Planuojant ir
atliekant finansinės atskaitomybės auditą nėra siekiama nustatyti visus įmonės valdymui ar
priežiūrai svarbius dalykus, todėl audito metu paprastai nenustatomi visi tokie dalykai.
Ši audito ataskaita skiriama išskirtinai UAB “Marijampolės autobusų parkas“ akcininkų
naudojimui ir negali būti naudojama kitiems tikslams. Ši ataskaita negali būti pateikta jokiai trečiai
šaliai be išankstinio rašytinio UAB “Audito laikas“ sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos
įstatymuose numatytus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.

II AUDITO APIMTIS
Finansiniam auditui atlikti buvo pateiktas metinių finansinių ataskaitų rinkinys, kurį sudarė
2016-12-31 pasibaigusio laikotarpio balansas, pelno (nuostolio) ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita, aiškinamasis raštas, bei metinis pranešimas.
Auditą atlikome vadovaujantis Tarptautiniais audito standartais.
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Audito įrodymams gauti buvo taikyti atitinkami testai ir analitinės procedūros. Be metinių
finansinių ataskaitų buvo patikrinti kaupiamieji ir analitiniai apskaitos registrai, metinės
inventorizacijos dokumentai, atrankos būdu parinkti pirminiai apskaitos dokumentai.
Audito įrodymai gauti taikant patvirtinimo, patikrinimo (rašytinių dokumentų nagrinėjimo)
apklausos (klausimynai) ir analitinės procedūros.
Atlikdami auditą laikėmės prielaidos, kad pateikti duomenys yra teisingi, dokumentai-išsamūs ir
galutiniai, o dokumentų kopijos atitinka originalus.
Mūsų atliekamas auditas buvo suplanuotas ir atliktas taip, kad gautume pakankamą užtikrinimą,
jog finansinėse ataskaitose nėra esminių klaidų ir informacijos iškraipymų.
UAB “Audito laikas“ patvirtina, kad tiek pati bendrovė, jos auditoriai ir kiti darbuotojai, dalyvavę
audite jokių apribojimų dėl teisės atlikti auditą neturėjo. Auditas atliktas vadovaujantis
pagrindiniais auditorių veiklos principais: nepriklausomumu, sąžiningumu ir objektyvumu,
profesine kompetencija, konfidencialumu ir atsakomybe visuomenei.
Patvirtiname, kad audito metu auditą atlikusiems UAB “Audito laikas“ auditoriams nebuvo
daroma įtaka, jų kompetencija ir kvalifikacija buvo pakankama audito sutarties sąlygų tinkamam
vykdymui, siekiant deramai įsitikinti, kad UAB “Marijampolės autobusų parkas“ finansinėse
ataskaitose nėra reikšmingų iškraipymų ir pareikšti nuomonę apie šias ataskaitas.

III. AUDITORIAUS IŠVADOS MODIFIKAVIMO PRIEŽASČIŲ APRAŠYMAS
Pateikiama Besąlyginė auditoriaus išvada.

IV.FINANSINĖS ATASKAITOS IR PASIŪLYMAI JŲ TOBULINIMUI
UAB “Marijampolės autobusų parkas“ 2016m. gruodžio 31d. finansinės ataskaitos sudarytos,
pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir
finansinių ataskaitų sudarymą, bei Verslo apskaitos standartus. Reikšmingų rizikų ir neapibrėžtumų,
kurie turėtų poveikį finansinėms ataskaitoms audito metu nenustatyta. Audito metu buvo mums
buvo pateikti vadovybės patvirtinimai dėl atsakomybės už finansinių ataskaitų parengimą, jose
pateikiamų duomenų teisingumą ir pilnumą. Mes raštu buvome patikinti, kad nebuvo jokių vadovų
ar darbuotojų pažeidimų, kurie galėtų turėti reikšmingą poveikį UAB “Marijampolės autobusų
parkas“ finansinėms ataskaitoms.
Audito metu mes nenustatėme, kad buvo gauta pranešimų iš valdžios institucijų ar vienintelio
akcininko Marijampolės savivaldybės, dėl neatitikimų ar trūkumų UAB “Marijampolės autobusų
parkas“ finansinių ataskaitų rengimo praktikoje ataskaitiniu laikotarpiu.
Mes dalyvavome inventorizacijoje, todėl manome, kad galime patvirtinti finansinėse ataskaitose
pateikiamos informacijos teisingumą šiuo aspektu.

V. ĮMONĖS METINIO PRANEŠIMO ATITIKIMO FINANSINĖMS
ATASKAITOMS ĮVERTINIMAS
Mūsų darbas metinio pranešimo atžvilgiu apsiribojo patikrinimu, ar jame pateikti duomenys
atitinka finansinių ataskaitų duomenis ir neapėmė vadovybės vertinimų, veiklos planų ir prognozių
tikrinimo.
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UAB “Marijampolės autobusų parkas“ 2016 m. metiniame pranešime nepastebėjome jokių
reikšmingų neatitikimų, lyginant su audituotomis finansinėmis ataskaitomis.

VI. VIDAUS KONTROLĖ
Audito metu, įvertinę apskaitos ir vidaus kontrolės sistemas, reikšmingų veiklos trūkumų į
kuriuos būtų būtina atkreipti Bendrovės vadovų dėmesį nenustatyta.
Auditas nebuvo skirtas visiems reikšmingiems Bendrovės vidaus kontrolės sistemos trūkumams
nustatyti. Auditorė atliko tik tokios apimties vidaus kontrolės sistemos peržiūrą, kad galėtų pateikti
audito darbo rezultatus.

VII. PASTEBĖJIMAI DĖL SPECIFINIŲ REIKALAVIMŲ, NUSTATYTŲ
ATSKIRUOSE TEISĖS AKTUOSE, LAIKYMOSI
Bendrovės buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis LR Buhalterinės apskaitos, bei LR Verslo
apskaitos standartais.
Bendrovės apskaitos politika atitinka finansinių ataskaitų parengimo reikalavimus.
Specifiniai reikalavimai, nustatyti atskiruose teisės aktuose, UAB “Marijampolės autobusų parkas“
netaikomi.

VIII. KITI ĮMONĖS VALDYMUI SVARBŪS DALYKAI
Kitais UAB “Marijampolės autobusų parkas“ valdymui svarbiais klausimais yra pasisakoma
ataskaitoje, kuri surašyta atlikus UAB “Marijampolės autobusų parkas“ auditą. Atliekant
auditą, nepastebėjome jokių apgaulės atvejų, kuriuos būtų vykdžiusi Bendrovės vadovybė.
Kitų UAB “Marijampolės autobusų parkas“ valdymui svarbių dalykų nenustatyta.

IX. KITI AUDITO SUTARTYJE NUMATYTI DALYKAI
Auditas atliktas, vadovaujantis TAS reikalavimais. Audito sutartyje nebuvo numatyta kitų
reikalavimų audito įmonei.

X. VEIKLOS TĘSTINUMAS
Bendrovės veiklos rodiklių analizė rodo, kad pagrindiniai finansiniai rodikliai yra patenkinami.
Veiklos problemų įmonė neturi, nes dalį sąnaudų dengia steigėjas.
UAB “Audito laikas“
(Audito bendrovės įtraukimo į audito įmonių sąrašą pažymėjimo Nr.001222)
Auditorė
Zina Kazlauskienė
(Auditoriaus pažymėjimas Nr.000123)
2016 m. kovo mėn. 02 d.
Vytauto g.43, Marijampolė
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PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017m............................d.
Įsakymu Nr......
UAB "Marijampolės autobusų parkas"
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Įm. kodas 251168030, Gamyklų g. 9, LT-68108, Marijampolė
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)
(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS
2017 m. sausio mėn. 25 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. sausio 01 - gruodžio 31 d.
(ataskaitinis laikotarpis)
Eil. Nr.

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta

Straipsniai

A.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

NEMATERIALUSIS TURTAS
Plėtros darbai
Prestižas
Programinė įranga
Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės
Kitas nematerialusis turtas
Sumokėti avansai
MATERIALUSIS TURTAS
Žemė
Pastatai ir statiniai
Mašinos ir įranga
Transporto priemonės
Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
Investicinis turtas
Žemė
Pastatai
Sumokėti avansai ir vykdomi materialio turto statybos (gamybos)
FINANSINIS TURTAS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Paskolos įmonių grupės įmonėms
Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos
Asocijuotųjų įmonių akcijos
Paskolos asocijuotosioms įmonėms
Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos
Ilgalaikės investicijos
Po vienų metų gautinos sumos
Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidėtojo pelno mokesčio turtas
Biologinis turtas
Kitas turtas

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

2786825

3144971

607

967

607

967

2786218

3144004

326082

361755

2438003
22133
-

2745172
37077
-

-

-

-

-

B.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
4.
C.

TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS
Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės
Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
Produkcija
Pirktos prekės, skirtos perparduoti
Biologinis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti
Sumokėti avansai
PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS
Pirkėjų skolos
Įmonių grupės įmonių skolos
Asocijuotųjų įmonių skolos
Kitos gautinos sumos
TRUMPALAIKĖS INVESTICIJOS
Įmonių grupės įmonių akcijos
Kitos investicijos
PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

D.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR
SUKAUPTOS PAJAMOS
TURTO IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.

KAPITALAS
Įstatinis (pasirašytasis) arba pagrindinis kapitalas
Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (–)
Savos akcijos, pajai (–)
AKCIJŲ PRIEDAI
PERKAINOJIMO REZERVAS
REZERVAI
Privalomasis rezervas arba atsargos (rezervinis) kapitalas
Savoms akcijoms įsigyti
Kiti rezervai
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)
Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

E.
F.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
ATIDĖJINIAI

1.
2.
3.

Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
Mokesčių atidėjiniai
Kiti atidėjiniai

G.

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

1.

PO VIENŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ILGALAIKIAI
ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
PER VIENUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR KITI
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI
Skoliniai įsipareigojimai
Skolos kredito įstaigoms
Gauti avansai
Skolos tiekėjams
Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

136853

150840

43526
27205

34512
17506

16321
68371
67991

17006
77359
76317

380
-

1042
-

24956

38969

2923678

3295811

458058

411055

760287
760287

760339
760339

73903
6

92378
6

6
(376138)
65530
(441668)

6
(441668)
5174
(446842)

1754224
-

1985711
-

711396

899045

368341
368341

486097
486097

343055
116869

412948
114242

30
146511

30
215551

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
H.

Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
Pelno mokesčio įsipareigojimai
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ
LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO
Direktorė

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

__________
(parašas)

Vyr. buhalterė

__________

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galinčio tvarkyti apskaitą kito
asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

42231
37414

48490
34635

2923678

3295811

Dalytė Venčkauskienė
(vardas ir pavardė)
Marytė Stanaitienė
(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus
2017...m................................d.
Įsakymu Nr.
UAB "Marijampolės autobusų parkas"
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Įm. kodas 251168030, Gamyklų g. 9, LT - 68108, Marijampolė
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2017 m. sausio mėn. 25 d. Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)

2016 m. sausio 01 - gruodžio 31 d.

Eurai

(ataskaitinis laikotarpis)

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai

Past
abos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

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

Praėjęs ataskaitinis
laikotarpis

1274854
(1045194)

1261844
(1064715)

229660

197129

(168584)
-

(177382)
2703

62

17

(10881)
50257
(3202)
47055

(14993)
7474
(2300)
5174

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso
ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Dalytė Venčkauskienė
(parašas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

Marytė Stanaitienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus
Įsakymu Nr...........

UAB "Marijampolės autobusų parkas"
(įmonės pavadinimas)

Įm.kodas 251168030, Gamyklų 9 , LT - 68108, Marijampolė
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m.gruodžio 31 d. NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
2017 m sausio 22 d. Nr. _____
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)

2016 m. sausio 01 - gruodžio 31 d.

Eurais vienetais
(finansinės atskaitomybės valiuta ir jos tikslumo
lygis)
Kiti rezervai
NepaskirstyIš viso
tasis pelnas
(nuostoliai)

(ataskaitinis laikotarpis)
Apmokėtas
įstatinis
kapitalas

1. Likutis užpraėjusių finansinių metų
pabaigoje
2. Apskaitos politikos pakeitimo
rezultatas
3. Esminių klaidų taisymo rezultatas
4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusių
finansinių metų pabaigoje
5. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
6. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)
7. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)
8. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
9. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

Akcijų
priedai

Savos
akcijos (-)

Perkainojimo rezervas
(rezultatai)
Ilgalaikio
Finansinio
materialio-jo turto
turto

760339

Įstatymo numatyti
rezervai
Privaloma- Savoms
akcijoms
sis
įsigyti

123365

6

(446842)

436868
-

760339

-

-

123365

-

-

-

6

-

(446842)

436868
-

(30987)

5174

(25813)
-

10. Dividendai

-

11. Kitos išmokos

-

12. Sudaryti rezervai

-

13. Panaudoti rezervai

-

14. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)
15. Įnašai nuostoliams padengti

-

16. Likutis praėjusių finansinių metų
pabaigoje
17. Ilgalaikio materialiojo turto vertės
padidėjimas (sumažėjimas)
18. Finansinio turto vertės padidėjimas
(sumažėjimas)

760339

-

-

92378

-

-

-

6

-

(441668)

411055
-

19. Savų akcijų įsigijimas (pardavimas)

-

20. Pelno (nuostolių) ataskaitoje
nepripažintas pelnas (nuostoliai)
21. Ataskaitinio laikotarpio grynasis
pelnas (nuostoliai)

(18475)
(52)

18475

-

47055

47003

22. Dividendai

-

23. Kitos išmokos

-

24. Sudaryti rezervai

-

25. Panaudoti rezervai
26. Įstatinio kapitalo didinimas
(mažinimas)

-

27. Įnašai nuostoliams padengti
28. Likutis ataskaitinių finansinių
metų pabaigoje

760287

-

-

Direktorė
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas)
Vyr.buhalteris

(vyr.buhalterio (buhalterio)arba galinčio
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų paavad.)

73903

-

-

-

6

-

(376138)

Dalytė Venčkauskienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)
Marytė Stanaitienė
(vardas,pavardė)

458058

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus
2017m................................d.
Įsakymu Nr.........

UAB "Marijampolės autobusų parkas"
(įmonės pavadinimas)
Įm.kodas 251168030, Gamyklų 9, LT - 68108, Marijampolė
(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

2016 m. gruodžio 31 d. PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
2017 m. sausio 25 d. Nr. _____
(finansinės atskaitomybės sudarymo diena)
2016 sausio 01 - gruodžio 31 d.
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.

Straipsniai

I.

Pagrindinės veiklos pinigų srautai

I.1.
I.1.1.
I.1.2.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
I.2.4.

Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)
Pinigų įplaukos iš klientų
Kitos įplaukos (nuostolių dengimas)
Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos
Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių ir paslaugų tiekėjams
Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais
Sumokėti į biudžetą mokesčiai
Kitos išmokos
Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai

II.

Investicinės veiklos pinigų srautai

II.1.
II.2.
II.3.
II.4.
II.5.
II.6.
II.7.
II.8.
II.9.

Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas
Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas
Ilgalaikių investicijų įsigijimas
Ilgalaikių investicijų perleidimas
Paskolų suteikimas
Paskolų susigrąžinimas
Gauti dividendai, palūkanos
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai
Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai

Eurais
(finansinės atskaitomybės
valiuta ir jos tikslumo lygis)
Past Finansiniai
Praėję
ametai €
finansiniai
bos
metai €
1526733
1471690
55043
(1414514)
(770301)
(387817)
(255405)
(991)
112219

1486569
1433406
53163
(1351126)
(781486)
(360814)
(212736)
3910
135443

(233)

(18606)

Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai
III.

Finansinės veiklos pinigų srautai

III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
III.1.4.
III.2.
III.2.1.
III.2.1.1.
III.2.1.2.
III.2.2.
III.2.2.1.
III.2.2.2.
III.2.2.3.
III.2.2.4.
III.2.3.
III.2.4.

Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais
Akcijų išleidimas
Savininkų įnašai nuostoliams padengti
Savų akcijų supirkimas
Dividendų išmokėjimas
Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais
Finansinių skolų padidėjimas
Paskolų gavimas
Obligacijų išleidimas
Finansinių skolų sumažėjimas
Paskolų grąžinimas
Obligacijų supirkimas
Sumokėtos palūkanos
Lizingo (finansinės nuomos) mokėjimai
Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas
Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas (atidėti
mokesčiai)
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai
Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai
Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai

III.2.5.
III.2.6.

(233)

(18606)

-

-

(125999)
-

(136487)
-

(125999)

(136487)

(10871)
(115128)

(14987)
(121500)

(125999)

(136487)

IV.

Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai

IV.1.
IV.2.
V.
VI.

Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas
Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas
Valiutų kursų pasikeitimo įtaka grynųjų pinigų ir
pinigų ekvivalentų likučiui
Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)

(14013)

(19650)

VII.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje

38969

58619

VIII.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje
(24956)

24956

38969

Direktorė

-

-

Dalytė Venčkauskienė

PATVIRTINTA
Marijampolės savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. ________________ d.
įsakymu Nr.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „MARIJAMPOLĖS AUTOBUSŲ
PARKAS“
Kodas 251168030, Gamyklų g. 9, 68108 Marijampolė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
prie 2016 metų balanso

2017-02-17 Nr. 3-15
Marijampolė
I. AIŠKINAMOJO RAŠTO BENDROJI DALIS
Uždaroji akcinė bendrovė „Marijampolės autobusų parkas“ (toliau Bendrovė) įregistruota
miesto savivaldybėje 1992-03-13.
Bendrovės buveinė – Gamyklų g. 9, Marijampolė.
Kodas – 251168030.
Bendrovės pagrindinė veikla:
- keleivių vežimas vietiniais ir tarpmiestiniais maršrutais;
- transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;
- keleivių vežimas užsakomaisiais maršrutais;
- turto nuoma.
Įstatinis kapitalas 2016 metų pradžioje – 760339,00 Eur, pabaigoje – 760287,00 Eur.
Sumažėjo 52,00 Eur dėl valiutos skirtumo perskaičiuojant. Įstatinį kapitalą sudaro 26253 vnt.
paprastos vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct).
Visos akcijos priklauso vienintelei akcininkei – Marijampolės savivaldybei, kodas 11100960,
buveinė – J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.
2016 ir 2015 metais vidutiniškai dirbo 58 darbuotojai. Tame skaičiuje vairuotojai - 2016
metais dirbo 36, 2015 metais –38.
II. APSKAITOS POLITIKA
2.1 Teisės aktai , kuriais vadovaujantis parengtas finansinių ataskaitų rinkinys
Bendrovė apskaitą tvarko ir finansinių ataskaitų rinkinį rengia pagal šiuos finansinę apskaitą
reglamentuojančius teisės aktus:
- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
- Verslo apskaitos standartus;
- Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą;
- Lietuvos Respublikos pinigų įstatymą;
- Akcinių bendrovių įstatymą;
- Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;
- Lietuvos Respublikos darbo kodeksą;
- kitus įstatymuose bei norminiuose aktuose buhalterinei apskaitai keliamus reikalavimus.
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2.2. Bendrosios nuostatos
Buhalterinė apskaita vedama kompiuterizuotai programoje „Autoinfa“.
Bendrovės finansiniai metai prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d.
Bendrovės apskaita tvarkoma dvejybiniu įrašu, kaupimo principu ir įmonės tęsiamos veiklos
principu. Apskaitos dokumentai surašomi naudojant Lietuvos Respublikos piniginį vienetą – eurą, o
prireikus – ir eurą ir užsienio valiutą. Apskaitos dokumentai ir registrai pildomi lietuvių kalba.
UAB „Marijampolės autobusų parkas“ veiklos rezultatai už metus atvaizduoti finansinių
ataskaitų rinkinyje, pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus finansinei atskaitomybei parengti.
2.3. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaita
- ilgalaikiam materialiam turtui priskiriamas toks turtas, kurio įsigijimo vertė yra daugiau
kaip 145,00 Eur ir jo tarnavimo laikas ilgesnis kaip vieneri metai, likutinė turto vertė – 0,29 ct;
- ilgalaikio turto nusidėvėjimas bei nematerialiojo turto amortizacija apskaičiuojama
vadovaujantis ilgalaikio turto normatyvais, nustatytais Pelno mokesčio įstatyme tiesiog proporcingu
būdu;
- nematerialiajam turtui bendrovėje laikoma įsigyta kompiuterių programinė įranga, kurių
išlaidos turės įtakos įmonės veiklai daugiau kaip vienerius metus, minimali įsigijimo vertė
nenustatoma.
- nematerialusis turtas balanse registruojamas likutine verte. Likutinė vertė apskaičiuojama
iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą amortizaciją.
- Ilgalaikiu materialiuoju turtu Bendrovėje laikoma: pastatai, statiniai, transporto
priemonės , kiti įrengimai. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas faktine įsigijimo
savikaina, o balanse atvaizduojamas likutine verte. Likutinė vertė apskaičiuojama iš įsigijimo
savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą.
- Pastatai apskaitoje registruoti perkainojimo verte. Perkainavimas buvo atliktas 2015 m. ir
laikotarpio pabaigai vertės padidėjimo ar nuvertėjimo nėra. Balanse pastatai registruoti likutine
verte. Likutinė vertė apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos atėmus sukauptą nusidėvėjimą.
- Kai ilgalaikis materialusis turtas susidėvi ir nebenaudojamas įmonės veikloje –
nurašomas.
2.4. Atsargų apskaita
- Atsargos apskaitoje įvertinamos įsigijimo savikaina, bendrovės sandėlyje atsargos
pajamuojamos kiekio ir vertės išraiška. Sunaudotos gamyboje atsargos kas mėnesį nurašomos į
sąnaudas remiantis materialinėmis ataskaitomis. Inventorizacijos metu užsigulėjusių ir nuvertėjusių
atsargų nerasta. Įsigytos kanceliarinės prekės ir inventorius iki 145 eurų atidavus naudoti iš karto
įskaitomos į ataskaitinio laikotarpio sąnaudas.
- Kuras į sąnaudas nurašomas, remiantis patvirtintomis kuro normomis, kiekvienam
autobusui 100 kilometrų.
2.5. Gautų sumų apskaita
Gautinomis sumomis laikoma teisė gauti pinigus už pirkėjams suteiktas paslaugas, parduotas
prekes ir kitos , pagal sutartis arba kitus dokumentus užregistruotos skolos įmonei. Gautinos sumos
apskaitoje registruojama įsigijimo savikaina, t.y. gautino atlygio verte.
2.6. Piniginio turto apskaita
Piniginį turtą sudaro bendrovės kasoje ir banke turimi pinigai. Nuo 2015 m. sausio 1 dienos
bendrovės apskaitoje piniginis turtas registruojamas eurais.
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2.7. Nuosavo kapitalo apskaita
Bendrovės nuosavam kapitalui priskiriama apmokėtas įstatinis kapitalas, perkainavimo
rezervas, kiti rezervai , nepaskirstytas pelnas (nuostoliai). Įstatinio kapitalo dydis lygus visų
bendrovės įstatuose nurodytų pasirašytų akcijų nominaliųjų verčių sumai. Jei priimtas akcininkų
sprendimas didinti (mažinti) įstatinį kapitalą, įstatinio kapitalo padidėjimas (sumažėjimas)apskaitoje
registruojamas tada, kai įstatymų nustatyta tvarka įregistruojami pakeisti įstatai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis, pelno
paskirstymo projektas aiškinamojo rašto priede .5.
2.8. Dotacijų ir subsidijų apskaita
Gautos dotacijos (subsidijos) registruojamos apskaitoje kai faktiškai gaunamos. Dotacijos
(subsidijos) susijusios su turtu priskiriamos ilgalaikiam turtui įsigyti.
Dotacija (subsidija) , susijusi su turtu, pripažįstama panaudota tiek , kiek per ataskaitinį laikotarpį
priskaičiuojama gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudų. Mažinamas nusidėvėjimo sąnaudų
straipsnis kiekvieną mėnesį ir balanso straipsnis „Dotacijos ir subsidijos“.
Balanse parodyta nepanaudota dotacijos (subsidijos) dalis.
2.9. Įsipareigojimų apskaita
Bendrovės finansinėje apskaitoje registruojami ilgalaikiai įsipareigojimai, kuriuos bendrovė
turi įvykdyti vėliau negu per vienerius metus , ir trumpalaikiai įsipareigojimai- kurie turi būti
įvykdyti per vienerius metus.
Iš ilgalaikių įsipareigojimų bendrovėje registruojamos finansinės skolos, kurias sudaro
lizingo skolos.
Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro ilgalaikių skolų (lizingo) einamų metų dalis, skolos
tiekėjams už prekes ir paslaugas, bei įsipareigojimai biudžetui, socialiniam draudimui,
darbuotojams bei kitos mokėtinos sumos.
2.10. Pajamų apskaita
Bendrovėje pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje
registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pajamų gavimą. Pajamos įvertinamos
tikrąja verte. Bendrovėje yra gaunamos pajamos iš keleivių vežimo vietiniais ir tarpmiestiniais
maršrutais, iš keleivių vežimo užsakomaisiais maršrutais, aikštelės eksploatavimo, kitos veiklos.
Bendrovės finansinės ir investicinės veiklos pajamoms priskiriamos banko palūkanų
pajamos ,delspinigiai.
2.11. Sąnaudų apskaita
Sąnaudos apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje pripažįstamos laikantis duomenų kaupimo
ir palyginimo principais, tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos,
neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos įvertinamos tikrąja verte. Bendrovėje sąnaudos
grupuojamos į tiesiogines, netiesiogines ir veiklos.
Į suteiktų paslaugų savikainą įeina visos išlaidos , susijusios su paslaugų teikimu, kurias
tiesiogiai ar netiesiogiai galima priskirti konkrečių paslaugų teikimui. Paslaugų teikimo sąnaudos
pripažįstamos, registruojamos apskaitoje tą patį laikotarpį, kurį buvo pripažintos.
Veiklos sąnaudoms priskiriamos: administracinių patalpų išlaikymas, jų nusidėvėjimas,
administracijos personalo darbo užmokestis bei socialinio draudimo įmokos, banko komisiniai
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mokesčiai. Veiklos sąnaudos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje tą patį ataskaitinį
laikotarpį kai jos patiriamos.
Finansinės veiklos sąnaudoms bendrovėje priskiriamos lizingo palūkanų išlaidos, banko
įsipareigojimo mokestis. Sąnaudos pripažįstamos tą laikotarpį , kai jos patirtos.
III. PASTABOS
1. Ilgalaikio turto būklė pagal svarbiausias šio turto grupes, įskaitant jo nurašymą ir
nusidėvėjimą, pateikta prieduose: „Ilgalaikis materialusis turtas“ (priedas Nr. 1), „Nematerialusis
turtas“ (priedas Nr. 2).
Ilgalaikio nematerialiojo turto 2016 metais buvo įsigyta už 225,00 Eur, 2015 metais –
524,60 Eur. Ilgalaikio nematerialiojo turto likutinė vertė 2016-12-31 – 607,28 Eur.
Įsigytas ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje užregistruojamas įsigijimo savikaina.
Balanse ilgalaikis materialusis turtas registruojamas įsigijimo savikaina atėmus sukauptą
nusidėvėjimą.
Pastatai balanse registruoti perkainojimo verte atėmus nusidėvėjimą. Pastatai perkainuoti
2015 m. Ir laikotarpio pabaigai vertės padidėjimo ar nuvertėjimo nėra.
Nustatytos šios ilgalaikio materialiojo turto grupės: pastatai ir statiniai, transporto priemonės
ir kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai.
2016 metais kito materialiojo ilgalaikio turto pirkta už 8,27 Eur, tai aikštelės tvora.
Per ataskaitinį laikotarpį perleisto, įkeisto ilgalaikio turto nėra, o nurašyta už 42852,76 Eur.
Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė 2016-12-31 buvo 2786218,00 Eur, 2015-12-31 –
3144004,00 Eur.
2. Atsargos apskaitoje registruojamos įsigijimo savikaina. Balanse parodoma įsigijimo
savikaina.
Bendroji balansinė atsargų vertė 2016-12-31 – 27205,55 Eur.
Pagal atsargų rūšis yra:
- kuras ir tepalai –18064,73 Eur,
- atsarginės dalys – 2688,56 Eur,
- medžiagų atsargos – 745,48 Eur,
- degalai bakuose – 4251,37 Eur,
- griežtos atskaitomybės blankai – 1455,41 Eur.
Perkainuotų, įkeistų ir pas trečiuosius asmenis atsargų neturime. 2016 12 31 užsigulėjusių ir
nuvertėjusių atsargų taip pat neturime.
3. Išankstiniai apmokėjimai – 16321,07 Eur, t. sk.:
- išankstiniai pirkimų mokėjimai – 170,55 Eur. Apmokėta UAB „Apskaitos ir audito
žinios“ už 2017 metų leidinius ir laikraštį „Suvalkietis“.
- ateinančių laikotarpių sąnaudos: draudimo įmokos – 13868,53 Eur;
- ateinančio mėnesio atostoginiai – 2281,99 Eur.
4. Pirkėjų įsiskolinimai 2016-12-31 – 67990,92 Eur (priedas Nr. 3).
Pirkėjai atsiskaito laiku, pradelstų įsiskolinimų nėra.
5. Kitos gautinos sumos – 379,84 Eur.:
- 350,00 Eur išduota atskaitingiems asmenims prekių pirkimui.
- 29,84 Eur darbuotojų skola už telefoninius pokalbius. Ši skola išlaikoma kiekvieną
mėnesį pagal darbuotojų prašymus iš atlyginimo.
6. Grynieji pinigai laikomi įmonės kasoje, AB SEB banke, AB DNB banke ir AB
„Swedbank“. Grynųjų pinigų likutis 2016-12-31 – 24955,78 Eur.
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7. Įstatinis kapitalas 2016 metų pradžioje – 760339,00 Eur, metų pabaigoje – 760287,00
Eur. Sumažėjo 52,00 Eur dėl valiutos skirtumo perskaičiuojant. Įstatinį kapitalą sudaro 26253 vnt.
paprastos vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė 28,96 Eur (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct).
Visos akcijos priklausė vienintelei akcininkei – Marijampolės savivaldybei, kodas 111100960,
buveinė – J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė.
Per ataskaitinius metus nebuvo išleista nauja akcijų emisija. Bendrovė neturi dukterinių
įmonių, dividendai Bendrovėje nemokami.
- 8. Perkainojimo rezervas mažintas perkainuoto ilgalaikio turto nusidėvėjimo suma per
ataskaitinius metus – 18475,10 Eur. Ataskaitinių metų pabaigoje perkainojimo rezervas sudarė
760286,88 Eur. . Pastatų perkainavimas buvo atliktas 2015 m. ir laikotarpio pabaigai pastatų vertės
padidėjimo ar sumažėjimo nėra.
9. 2016 metais uždirbta 50257,00 Eur pelno. Pelno mokesčio priskaičiuota 3202,00 Eur,
grynas pelnas – 47055,00 Eur. 2015 metais pelno gauta – 7474,00 Eur.
- 2016 metais uždirbta 1274916,00 Eur, 2015 metais – 1264564,00 Eur pajamų. 2016
metais 10352,00 Eur daugiau negu 2015 metais Perkainuoto turto nusidėvėjimas 18475,00 eurų
balanse registruotas - Pelno ataskaitoje nepripažintu ataskaitinių finansinių metų pelnu.
Pelno paskirstymo projektas 2016 metais (priedas Nr. 5).
10. 2014 metais Bendrovėje buvo įgyvendintas projektas „Klimato kaitos specialiosios
programos lėšų naudojimo 2011 metų sąmatą detalizuojančio plano priemonė „Mažai taršių miesto
autobusų keitimas, atnaujinant autobusų parko transporto priemones“. Projektą finansavo klimato
kaitos specialiosios programos lėšomis teikiant subsidiją aplinkos apsaugos investicijų fondas. Iš
viso buvo gauta 2258675,00 Eur subsidija. 2016-12-31 subsidijos likutis – 1754224,07 Eur.
11. Per ataskaitinius metus sumokėjome – 115128,50 Eur lizingo:
- už autobusus „VW Crafter“ – 38631,64 Eur;
- turistinį autobusą SETRA S 415 GT HD – 29745,54 Eur;
- autobusus „IRISBUS ARWAY 10,6M – 46751,32 Eur.
Palūkanų 2016 metais už lizingus sumokėta 10870,91 Eur.
Per 2017 metus reikės sumokėti 116869,00 Eur lizingo už visus automobilius.
12. Įsiskolinimo tiekėjams sąrašas (priedas Nr. 4). Skola tiekėjams – 146510,62 Eur:
- didžiausia skola UAB „Borusta“ už dyzelinį kurą– 42186,43 Eur;
- UAB „Parama“ už asfaltbetonio dangos atnaujinimą bendrovės teritorijoje – 40000,00
Eur, (mokama dalimis);
- UAB „Statybos ritmas“ už suslėgtų gamtinių dujų kompresorinės įrengimą, už plovyklos
remonto darbus – 20000,00 Eur;
- UAB „SG dujos“ už gamtinių dujų suslėgimą – 13926,47 Eur;
- UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ už gamtines dujas – 3938,14 Eur.
Pradelstų mokėjimų nėra.
13. Išankstiniai pardavimo mokėjimai ataskaitinių metų pabaigoje – 30,00 Eur.
14. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai ataskaitinių metų pabaigoje – 42230,95 Eur:
- neišmokėtas atlyginimas – 26725,76 Eur;
- mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 16449,28 Eur;
- mokėtinos garantinio fondo įmokos – 80,94 Eur.
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 1025,03 Eur.
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2016 metais dirbantiesiems priskaičiuota 486538,60 Eur, 2015 metais – 456545,29 Eur,
2014 metais – 426933,73 Eur atlyginimo.
Atlyginimas mokamas du kartus per mėnesį.
15. 2016 metais priskaičiuota:
- socialinio draudimo įmokos – 185271,00 Eur,
- garantinio fondo mokestis – 900,00 Eur,
- aplinkos teršimo mokestis – 1444,00 Eur,
- nekilnojamojo turto mokestis – 2964,00 Eur,
- gyventojų pajamų mokestis – 55856,00 Eur,
- kelių mokestis – 10715,00 Eur,
- pardavimo PVM – 131550,00 Eur (2015 metais – 128638,00 Eur),
- pirkimo PVM – 129756 Eur (2015 metais – 128598,00 Eur).
2016-12-31 nesumokėta:
- nekilnojamojo turto mokestis – 430,00 Eur,
- aplinkos teršimo mokestis – 1444,00 Eur.
Bendrovėje skaičiuojami nepanaudotų atostogų kaupiniai. 2016 metais sukauptos
atostoginių sąnaudos – 37835,00 Eur:
- atostoginiai – 28886,00 Eur,
- socialinių draudimo įmokos nuo sukauptų atostoginių – 8949,00 Eur.
16. 2016 metais Bendrovė dirbo pelningai. Pelnas – 50257,00 Eur. Rezultatas pasiektas viso
kolektyvo pastangomis. Bendrovėje sugriežtinta degalų naudojimo kontrolė. Autobusai maršrutuose
parenkami pagal keleivių srautus. Griežtai kontroliuojamos visos išlaidos. Kai kuriuose priemiesčio
ir miesto maršrutuose pajamos nepadengia patirtų sąnaudų. UAB „Marijampolės autobusų parkas“
su savivaldybės administracija yra sudaręs sutartis dėl nuostolių dengimo miesto ir priemiesčio
maršrutuose. Miesto maršrutuose priskaičiuota 146482,00 Eur nuostolių, priemiestyje – 35836,00
Eur. Iš viso priskaičiuota 182318,00 Eur. Buhalterinėje apskaitoje gautais nuostoliais mažinama
sąnaudos jų gavimo metu arba surašius suderinimo aktą su Marijampolės savivaldybės
administracija.

Direktorė

Dalytė Venčkauskienė

Vyriausioji buhalterė

Marytė Stanaitiene

Priedas Nr.1
UAB "Marijampolės autobusų parkas" ilgalaikis materialusis turtas 2016 metais
Rodikliai

Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje
a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas turtas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
b) Perkainojimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- vertės padidėjimas, sumažėjimas +/(-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto
nusidėvėjimas (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
e) Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje (a+b-c-d)

Žemė

Pastatai
ir
statiniai

Mašinos
ir
įrengimai

Transporto
priemonės

Kita
įranga,
prietaisai,
įrankiai ir
įrenginiai

Nebaigta
statyba

Kitas
materialusis
turtas

Iš viso

361755

2745173

37076

0

3144004

678256

3934153

79860

0

4692269
0
8
-42853
0
4649424

8
-42853
0

0

678264

0

3891300

79860

0

0

340274

0

0

0

0

0

340274

0

0

0

0

0

340274
0
0
0
0
340274

656775

1188980

42784

35681

307170

14943

0

1888539
0
357794
0
0
-42853
0
2203480

-42853
0

692456

0

1453297

57727

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

326082

0

2438003

22133

0

0

2786218

Priedas Nr.2
UAB "Marijampolės autobusų parkas" nematerialusis turtas 2016 metais
Rodikliai

Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas
įsigijimo savikaina
Praėjusių 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
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų amortizacija
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto
amortizacija (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
d) Vertės sumažėjimas
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų vertės sumažėjimas - atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)
Finansinių metų pabaigoje
e) Likutinė vertė finansinių metų
pabaigoje (a-b-c)

Plėtros
darbai

Prestižas

Patentai,
licenzijos
ir pan.

Programinė Kitas nemaįranga
terialusis
turtas

967

967

3682

3682
0
225
0

225

0

0

0

Iš viso

3907

0

3907

2715

0

0

0

3300

0

2715
0
585
0
0
0
0
3300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

607

0

607

585

Priedas Nr.3

UAB "Marijampolės autobusų parkas"
debitoriniai įsiskolinimai
2016 12 31

Koda
Eil.
s
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

2
34
86
189
191
199
204
13
312
1025
1082
1097
1469
89
143
612
661
1291
195

Skolininko (debitoriaus) pavadinimas

3
Valstybinė kelių transporto inspekcija
Marijampolės savivaldybės administracija
UAB "Kautra"
UAB "Klaipėdos autobusų parkas"
UAB "Tolimojo kelių transporto kompanija"
UAB "Panevėžio autobusų parkas"
UAB Marijampolės švara
UAB"Reitan Convenience Lithuania"
UAB Marijampolės autobusų stotis
Krepšinio klubas "BC Sūduva"
Sporto ir sveikatingumo klubas"Mantinga"
UAB "Autosma"
UAB "Juodeliai"
UAB "Suvalkietis"
UAB "SDG"
VŠĮ "Sveikatingumo idėjos"
Sūduvos regiono kultūros ir sporto centras
UAB "Utenos autobusų parkas"
Iš viso:

Skola, €

4
19577,78
17977,69
4263,15
1572,42
11747,12
204,21
399,30
272,13
3156,14
549,94
3974,00
75,63
3530,00
105,00
330,00
50,00
50,00
156,41
67990,92

Skolos
atsiradimo
data
5
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2013,03
2016,10
2016,12
2016,11
2016,12
2016,12
2016,10
2016,12
2016,11

Iš viso debitorinių įsiskolinimų: 67990,92 € (šešiasdešimt septyni tūkstančiai
devyni šimtai devyniasdešimt eurų 92 ct )

Direktorė

Vyriausioji buhalterė
Marytė Stanaitienė
Tel. Nr. 8-343-98844

Dalytė Venčkauskienė

Priedas Nr.4
UAB "Marijampolės autobusų parkas"
kreditoriniai įsiskolinimai
2016 12 31
Eil.
Kodas
Nr.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

2
5
7
8
9
12
37
76
139
150
152
162
167
190
192
194
278
197
208
210
220
223
757
293
295
300
350
360
363
370
445
490
495
544
674
632
728
970
988
995
999
1035
1039
1008
1068
1077
1102
1155
1156
824

Skolininko (kreditoriaus)
pavadinimas
3
UAB A"Autoinfa"
UAB "Sūduvos vandenys"
AB "Lietuvos telekomas"
UAB Algos saugos tarnyba
AB ESO
UAB "Jonavos autobusai"
UAB "Regionas"
UAB Techninės apžiūros centas
UAB "Morita"
UAB "Greenchem baltic"
UAB "Magora"
AGA UAB
UAB "Ignalinos autobusų parkas"
UAB "Ukmergės autobusų parkas"
UAB "Kėdbusas"
UAB "Brūzgos dirbtuvė"
UAB "Šakių autobusų parkas"
UAB "Jurbarko autobusų parkas"
UAB "Trakų autobusai"
R.Penkausko PĮ
UAB "Piko valanda"
AB "Lytagra"
"Angelma" UAB
UAB "Bitė GSM"
UAB "Justicija"
UAB "Dorsimus"
UAB "G4S Lietuva"
"Statybos ritmas" UAB
"Lietuvos draudimas" AB
Marijampolės skuba" UAB
"Alytaus chemija" AB
INTER CARS LIETUVA UAB
R.Ragausko firma Autokamera
UAB "Hidrasas"
UAB "If draudimas"
UAB "Sėkmės formulė"
Marijampolės Eoltas UAB
Transmitto UAB
"Vilkaviškio autobusų stotis" UAB
UAB "Inchcape Motors
UAB "Šilutės autobusų parkas"
UAB "Otarus"
Edira IĮ
"Autocentrum A5" UAB
Moller Auto Alytus UAB
UAB "Komotos servisas"
"Lietuvos dujų tiekimas" UAB
"SG dujos" UAB
UAB "Borusta"
Viso:
Keliama

Skola,€
4
941,22
418,25
168,63
77,52
2125,65
116,27
409,06
50,11
188,42
262,93
472,77
19,83
24,76
53,31
136,53
1240,00
87,02
70,52
65,27
331,70
42,51
119,49
6814,28
581,09
600,00
105,15
11,71
20000,00
716,93
1006,19
225,06
533,98
2566,00
207,09
1425,00
674,00
720,41
239,13
6,68
117,62
87,33
105,12
175,50
75,63
174,20
302,50
3938,14
13926,47
42186,43
104943,41

Skolos atsiradimo
data
5
2016,10
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,07
2016,12
2016,11
2016,12
2016,11
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,11
2016,12
2016,12
2016,12
2016,11
2016,12
2016,12
2016,03
2016,12
2016,11
2016,12
2016,12
2014,08
2016,12
2016,11
2016,12
2016,12
2016,11
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,10
2016,12

1
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

2
854
910
1160
1461
1479
1504
1541
1587
1685

3
Atkelta
UAB "Wurth Lietuva
UAB "Makveža"
"Parama" UAB
MB Legita
"Peach Group" UAB
UAB "Marijampolės apskr.atliekų tvarkymo c"
UAB "Euroglass"
UAB "Žibintai"
UAB "Adisa"
Iš viso

4
104943,41
61,46
133,18
40000,00
100,00
17,52
24,35
1121,36
90,00
19,34
146510,62

5
2016,12
2016,12
2014,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12
2016,12

Iš viso kreditorinių įsiskolinimų: 146510,62€ (Vienas šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai dešimt eurų 62 ct )
Direktorė
Vyriausioji buhalterė
Marytė Stanaitienė
Tel. Nr. 8-343-98844

Dalytė Venčkauskienė

Priedas Nr.5
Įstatinio kapitalo struktūra 2016 m.
Rodikliai
Įstatinio 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

Akcijų sk.

Iš viso:
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas
Savos akcijos kurias turi pati įmonė
Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

26253

760287

26253
26253

760287
760287

Pelno paskirstymo projektas 2016 m.

Staraipsniai
Nepaskirstytas rezultatas-pelnas (nuostoliai)-praėjusių finansinių
metų pabaigoje
Grynasis finansinių metų rezultatas-pelnas (nuostoliai)
Pelno (nuostolių)ataskaitoje nepripažintas 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
.- kiti
Nepaskirstytas rezultatas-pelnas (nuostoliai) finansinių metų
pabaigoje

Suma eurais

Suma €
-441668
47055
18475
-376138

-376138

Priedas Nr.6

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais
Rodikliai
Per metus vadovams priskaičiuotos sumos,
susijusios su darbo santykiais

Eurai
Finansiniai
metai 2016

Praėję finansi- Likutis finansinių
niai metai 2015 metų pabaigoje

27985

27861

2

2

Įmonės suteiktos paskolos vadovams
Iš vadovų gautos paskolos
Neatlygintinai vadovams perduotas turtas
Suteiktos įvairios garantijos įmonės vardu
Kitos reikšmingos sumos priskaičiuotos
vadovams per metus (išeitinė atostogų
kompensacija ir 1 mėn.išeitinė kompensacja)
Kiti reikšmingi vadovų įsipareigojimai
įmonei
Parduotas turtas vadovams
Vidutinis vadovų skaičius per metus

PATVIRTINTA:
Marijampolės savivaldybės valdybos
2017 m. kovo 2 d.
protokolu Nr. 02

Metinis pranešimas už 2016 metus
2017-03-01
Marijampolė

UAB “Marijampolės autobusų parkas” įregistruotas 1992 m. kovo 13 d. Bendrovės buveinė
Gamyklų g.9 LT-68108 Marijampolė. Įmonės kodas 251168030. Bendrovės pagrindinė veikla:
keleivių vežimas vietiniais ir tarpmiestiniais maršrutais;
transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas;
turto nuoma;
Įstatinis kapitalas 2017 m. pradžioje buvo 760287 Eurai. Jį sudarė 26253 nematerialiosios
vardinės 28,96 Eurų nominalo vertė akcijos. Visos akcijos priklauso Marijampolės savivaldybei.
Ilgalaikis turtas 2016-01-01 buvo 3144971 Euras, o metų pabaigoje t.y. 2016 m. gruodžio 31 d. –
2786825 Eurai.
2016 m. gruodžio 31 d. sąrašinis darbuotojų skaičius buvo 60, t.y. tiek pat kaip 2015 m.
gruodžio 31 d. Iš 60 darbuotojų 36 buvo vairuotojai - konduktoriai, tai sudaro 60 procentų visų
dirbančiųjų.
Pagrindinė įmonės veikla yra keleivių pervežimai miesto, priemiesčio, tarpmiestiniais bei
užsakomaisiais maršrutais, kuriuose dirba 29 autobusai. Visiškai nauji yra aštuoniolika autobusų,
virš 10 metų – vienuolika autobusų. Nauji autobusai: septyni dujiniai miesto autobusai Castrosua
City Versus, vienas hibridinis autobusas Castrosua Tempus, keturi dvidešimties vietų Volkswagen
Crafter, keturi keturiasdešimt vienos vietos Irisbus Arway, vienas penkiasdešimt vienos vietos
Setra S 415 GT HD ir vienas 28 vietų Isuzu Novo Ultra.
Vežant keleivius per ataskaitinį laikotarpį pravažiuota 2447,0 tūkst. km. Tai 7, tūkst. km
mažiau nei 2015 metais. Autobusų parkas aptarnauja 10 miesto maršrutų, 4 priemiesčio ir 10
tarpmiesčio maršrutų. 2016 metais pervežta 721,0 tūkst. keleivių. Tai 39,4 tūkstančių keleivių
arba 5,8 proc. daugiau negu 2015 metais.

Per 2016 metus gauta 1274916 Eurų pajamų. Tai 10532 Eurais arba 0,8 proc. daugiau negu
2015 metais. Daugiausiai pajamų gauta iš tarpmiestinių maršrutų – 944462 Eurai (74,1 proc.).
Tai 24662 Eurais arba 2,5 proc. mažiau nei 2015 metais. Priemiesčio maršrutuose gauta 85358
Eurai pajamų ( 6,7 proc.), tai 5967 Eurais arba 6,5 proc. mažiau negu

2015 m.

Miesto

maršrutuose gauta 119739 Eurai pajamų ( 9,4 proc.), 11429 Eurais arba 10,6 proc. daugiau negu
2015 m. Iš autobusų nuomos gauta 96552 Eurai pajamų (7,6 proc.). Tai 25162 Eurais arba 35,2
proc. daugiau negu 2015 metais.
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Pajamoms uždirbti buvo patirta 1224659 Eurai išlaidų. 2016 metais gauta 50257 Eurai
pelno. Rentabilumas 4,10 procento.
Įmonės veiklos rezultatams įtakos turėjo šiek tiek sumažėjusi degalų kaina, įsigijus naujus
autobusus padidinome užsakomųjų reisų pajamas, didėjo keleivių srautai miesto maršrutuose,
viešasis transportas dėl teikiamų kokybiškesnių paslaugų tapo patrauklesnis, ženkliai sumažėjo
išlaidos autobusų remontui, nauji autobusai ekonomiškesni, todėl sumažėjo degalų sąnaudos.
Per 2016 metus buvo nupirkta dyzelinio kuro už 314533 Eurus Vidutinė degalų kaina 2016
metais buvo 0,84 Euro (su PVM). Vidutinė degalų kaina buvo 11,58 proc. mažesnė negu 2015
metais. Vidutinė dyzelinio kuro kaina 2015 metais buvo 0,95 Euro.
Vietiniai priemiesčio bei miesto maršrutai Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu
pripažinti kaip visuomenei būtini maršrutai. Vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento Nr. 1370/2007 5 straipsnio 2 ir 5 dalimis, Lietuvos Respublikos kelių transporto
kodekso 17(1) straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 33 punktu,
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-457 “Dėl
Nuostolių, patirtų vykdant keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų įsipareigojimus,

kompensacijos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, buvo skaičiuojami šių maršrutų
nuostoliai, kurie sudarė 182318 Eurus.
2016 metais dirbantiesiems priskaičiuota 487 tūkst. Eurų atlyginimo, vieno dirbančiojo
vidutinis mėnesinis atlyginimas – 708 Eurai. Palyginus su 2015 metais, vidutinis atlyginimas
padidėjo 7 Eurais. Vairuotojų – konduktorių vidutinis mėnesinis atlyginimas – 744 Eurai. Tai 17
Eurų arba 2,3 procento daugiau negu 2015 metais.
2016 m. priskaičiuota mokesčių :
SODROS 185271 Euras;
garantinio fondo 900 Eurų;
aplinkos teršimo 1444 Eurai;
nekilnojamo turto 2964 Eurai;
gyventojų pajamų mokesčio 55856 Eurai;
transporto priemonių savininkų mokesčio 10715 Eurai;
pardavimo PVM 131550 Eurų;
pirkimo PVM 129756 Eurai;
2012 metais gruodžio mėnesį pirkti keturi nauji dvidešimties vietų Volkswagen Crafter
autobusai. 2016 metais už juos sumokėta 38632 Eurai lizingo įmokų, 2015 metais sumokėta
37664 Eurai lizingo įmokų.
2013 metais balandžio mėnesį pirktas naujas turistinis penkiasdešimt vienos vietos
autobusas Setra S 415 GT HD. Per 2016 metus už autobusą sumokėta 29745 Eurai lizingo įmokų,
2015 metais sumokėta 29328 Eurai.
2013 metais rugsėjo mėnesį nupirkti keturi nauji keturiasdešimt vienos vietos
tarpmiestiniai autobusai IRISBUS ARWAY. Per 2016 metus sumokėta 46751 Euras lizingo
įmokų, 2015 metais sumokėta 45307 Eurai.
2016 12 31 įmonės kreditoriniai įsiskolinimai yra 146511 Eurų (2015 metų pabaigoje
buvo 215551 Euras), o debitoriniai – 67991 Euras ( 2015 metų pabaigoje - 76317 Eurų). Pradelstų
mokėjimų įmonė neturi. Įmonės debitorinių ir kreditorinių įsiskolinimų
prieduose Nr. 3 ir 4.

paskirstymas yra

2016 metų veiklos plano vykdymas: planiniai ir faktiniai rodikliai
2016 m. planas
Pajamos, Eurais

2016 m. faktas

Įvykdymas, proc.
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Išlaidos, Eurais
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Rentabilumas, procentais

2016 metais atlikti svarbūs darbai:

Siekiant surinkti daugiau pajamų

tarpmiestiniuose, miesto, priemiestiniuose maršrutuose,

padidinti viešojo transporto patrauklumą bei gerinti darbuotojų darbo sąlygas:

•

Visuose tarpmiestiniuose autobusuose ir miesto autobusuose keleivių patogumui ir kelionės
patrauklumui padidinti veikia bevielis nemokamas internetas Wi – Fi.

•

Prisijungėme prie bendros bilietų pardavimo sistemos „B-linija“. Sudarėme galimybes
keleiviams bilietus į tarpmiestinius autobusus pirkti internetu. Perkantiems internetu taikoma
nuolaida.

•

Taikomos nuolaidos keliaujantiems su šeima: „Šeimos bilietas“.

•

Visuose maršrutiniuose autobusuose tęsiama keleivių bei vairuotojų kontrolė, sudarytos
sutartys su kontrolę vykdančiomis įmonėmis UAB „Otarus“ ir UAB „Dorsimus“;

•

Sudaryta galimybė įsigyti visų rūšių terminuotų bilietų važiavimui miesto autobusais spaudos
kioske bei įmonės autobusuose.

•

Tiriami gyventojų poreikiai, ir atsižvelgiant į jų pageidavimus koreguojami tarpmiestiniai,
priemiestiniai bei miesto autobusų maršrutai.

•

Siekiant sumažinti degalų sąnaudas įmonėje ir griežtinant degalų naudojimą nuolat
peržiūrimos degalų sunaudojimo normos visiems įmonės automobiliams.

•

Vairuotojai dėvi uniforminius

darbo drabužiai su įmonės logotipu ( striukės, megztiniai,

marškiniai, kaklaraiščiai).

•

Tobulinamas įmonės tinklalapis. Darbuotojų patogumui sukurtas atskiras vidinis puslapis,
pasiekiamas tik su slaptažodžiu, kuriame talpinama aktuali informacija, darbo grafikai, dienos
paskyrimai, pranešimai apie transporto priemonių gedimus, skelbimai, naujienos, sveikinimai
švenčių progomis ir pan.

•

Įmonės teritorijoje veikia vaizdo stebėjimo kameros, leidžiančios stebėti įvažiavimus bei
kiemą, transporto priemonių ir žmonių judėjimą.

•

Plovykloje įdiegta nauja autobusų plovimo technologija – bekontaktis plovimas.

•

Autobusų remonto patalpose įrengtas keltuvas, nupirkta naujų darbui reikalingų įrenginių ir
įrangos.

•

Tvarkant ir gražinant įmonės teritoriją pasodinta dekoratyvinių medžių ir krūmų, rožių, tulpių,
narcizų, įvairių daugiamečių ir vienmečių gėlių.

•

Administraciniame pastate suremontuoti keturi
patalpų remontas.

kabinetai darbuotojams, atliktas higienos

PLANAI IR PROGNOZĖS

UAB “Marijampolės autobusų parkas” ketina dalyvauti

2014 - 2020 metų Europos

Sąjungos fondų investicinių veiksmų programoje.
Planuojama tęsti autobusų parko atnaujinimą naujomis moderniomis ekologiškomis
transporto priemonėmis.
Planuojama tęsti administracinio pastato patalpų remontą.
Planuojama įrengti automatinę plovyklą autobusams plauti.
Planuojama toliau tęsti įmonės teritorijos tvarkymą, tvarkyti želdinius, plėsti gėlynus,
poilsio zonas.

Direktorė

Dalytė Venčkauskienė

