PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. A- 422 (8.2)

UAB „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2018 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS
2018 m.
(ataskaitinis laikotarpis)
Eil.
Nr.

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)
Straipsniai

A.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS

1.
2.
3.
4.

Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

1.
2.
3.
4.

Atsargos
Per vienus metus gautinos sumos
Trumpalaikės investicijos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai

C.

D.

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

1.
2.
3.
4.
5.

Kapitalas
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

E.
F.
G.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
ATIDĖJINIAI
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

1.
2.

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai

H.

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

Pastabos Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

205359

211834

205359

211834

11566

3704

10964

3378

602

326

216925

215538

168147
220861

167987
38006

-

182855

(52714)

(52874)

6639

6799

42139
38080

40752
38083

4059

2669

216925

215538

TRUMPO BALANSO PRIEDAS
1. Uždaroji akcinė bendrovė Radviliškio autobusų parkas Juridinių asmenų registre
įregistruota 2004 m. rugpjūčio mėn. 30 d. Bendrovės kodas 271278580. Uždarosios akcinės
bendrovės Radviliškio autobusų parko pagrindinė veikla ir turtas pagal koncesijos sutartį nuo 2008
m. liepos mėn. iki 2033 m. birželio 30 d. perduotas uždarajai akcinei bendrovei „Emtra“.
2. Uždarosios akcinės bendrovės Radviliškio autobusų parko vienintelis steigėjas ir
akcininkas yra Radviliškio rajono savivaldybė, kuri turi 761590 vnt. paprastųjų vardinių akcijų.
3. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 220861,10 Eur.
4. 2018 m. gruodžio 31 d. ilgalaikiai įsipareigojimai (kreditorinis įsiskolinimas kaip garantas
pagal koncesijos sutartį) iki 2033 m. birželio 30 d. įmonei UAB „Emtra“ sudarė 38080 Eur.
___________________

UAB „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2018 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. PELNO
(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2018 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eurai
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Pardavimo pajamos
Kitos pajamos
Įsigytos atsargos ir sunaudoti ištekliai
Atsargų likučio pokytis
Su darbo santykiais susijusios sąnaudos
Nusidėvėjimas, amortizacija ir turto
vertės sumažėjimas
Kitos sąnaudos
Pelno mokestis
Grynasis pelnas (nuostoliai)

Ataskaitinis
laikotarpis
27373

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis
20108
1045

(16545)

(10848)

(6314)

(3716)

(4326)
(28)
160

(6393)
(29)
167

UAB „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2018 M. PELNO (NUOSTOLIŲ)
PASKIRSTYMAS
1. Ankstesnių finansinių metų neskirstytasis pelnas (nuostoliai)
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
3. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių
finansinių metų pelnas (nuostoliai)
4. Pervedimai iš rezervų
5. Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
6. Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso:
 pelno dalis, paskirta į privalomą rezervą
 pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti
 pelno dalis, paskirta į rezervą akcijoms suteikti
 pelno dalis, paskirta į kitus rezervus
 pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti
 pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos
ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems
tikslams
7. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

___________________

(52 874)
160
nėra
nėra
nėra
(52 714)
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra
(52 714)

UAB „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“
2018 M. METINIS PRANEŠIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio autobusų parkas“ Juridinių asmenų registre
įregistruota 2004 m. rugpjūčio 30 d. Bendrovės kodas 271278580. Bendrovės buveinės adresas yra
Gedimino g. 31 A, Radviliškis.
Uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ vienintelis steigėjas ir
akcininkas yra Radviliškio rajono savivaldybė.
Bendrovė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Vyriausybės
nutarimais, kitais norminiais teisės aktais.
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 220 861,1 Eur, kuris padalytas į 761 590 vnt. paprastųjų
vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė yra 0,29 Eur. Visos akcijos pagal suteikiamas teises
yra vienodos ir jos priklauso Radviliškio rajono savivaldybei.
2018 m. UAB „Radviliškio autobusų parkas“ gavo 27 373 Eur pajamų.
2018 m. patyrė 27 185 Eur išlaidų. Sąnaudas sudaro bendrovės ataskaitinio laikotarpio
išlaidos, susijusios su bendrovės administravimu, ilgalaikio turto nusidėvėjimu, žemės nuomos
mokesčiu ir kitos.
Bendrovėje dirba du darbuotojai: direktorius ir finansininkas. UAB „Radviliškio autobusų
parkas“ moka visus įstatymais nustatytus mokesčius: pridėtinės vertės mokestį, nekilnojamo turto,
žemės mokesčiai, socialinį draudimo mokestį, pajamų mokestį.
Uždarosios akcinės bendrovės Radviliškio autobusų parko pagrindinė veikla – keleivių
vežimas. Bendrovės veikla ir turtas pagal koncesijos sutartį nuo 2008 m. liepos mėn. iki 2033 m.
išnuomotas uždarajai akcinei bendrovei „Emtra“ (Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m.
balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-805 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. birželio
26 d. sprendimu Nr. T-424 patvirtintos koncesijos sutarties galiojimo termino pratęsimo“ koncesijos
sutarties galiojimo terminas pratęstas iki 2033 m. birželio 30 d.). Per metus gaunamas nuomos
mokestis – 6 314 Eur.
Nuo 2011 m. rugsėjo mėn. iki 2021 m. rugsėjo mėn. UAB „Radviliškio autobusų parkas“
remonto dirbtuvių 0,335 ha yra subnuomota UAB „Socialiniai sprendimai“ socialinės neįgaliųjų
įmonės veiklai organizuoti. Už nuomą per metus gautą 509 Eur pajamų.
Per 2018 m. pastatų ir įrenginių nusidėvėjimo priskaičiuota suma – 6 473,12 Eur.
2018 m. gruodžio 31 d. pastatų ir statinių vertės sumą sudarė 202 151,14 Eur, įrangos ir
prietaisų – 3 208,07 Eur.
2018 m. sausio 1 d. nuostolius sudarė 52 874 Eur.
2018 m. gautas grynasis pelnas 160 Eur sumažino bendrovės nuostolius, kurie 2018 m.
gruodžio mėn. 31 d yra 52 714 Eur.
Po 2017 m. atlikto kapitalinio autobusų stoties remonto autobusų stotyje pagerėjo keleivių
aptarnavimo kokybė, veikia bagažo, siuntų skyrius. 2018 m., atlikus stoties vertinimą, suteikta
trečia autobusų stoties kategorija, tai padidina galimybę sumažinti autobusų stoties nuostolius, kurie
susidaro dėl patirtų išlaikymo sąnaudų.

Direktorius

Vladas Milkonas

___________________

