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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 11, 12 ir 13 punktais, 29
straipsnio 6 punktu, 58, 59 straipsniais, Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės
įstatymu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr. T-694 „Dėl
Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo uždarosiose akcinėse bendrovėse“, Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl savivaldybių turtinių ir
neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“,
išanalizavusi Savivaldybės kontroliuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų
parkas“ pateiktus sutrumpintus 2020 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą:
1.
T v i r t i n u uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ 2020 m.
metinių finansinių ataskaitų rinkinį, metinį pranešimą ir finansinio rezultato paskirstymą
(pridedama).
2.
Į p a r e i g o j u uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“
direktorių Vladą Milkoną metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir metinį pranešimą pateikti Juridinių
asmenų registro tvarkytojui.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Justė Kriuklienė, tel. (8 422) 69 016, el. p. juste.kriukliene@radviliskis.lt

Jolanta Margaitienė

PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2021 m. kovo d. įsakymu Nr. A-
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UAB „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2020 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS
Eil.
Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

A.

TURTAS
ILGALAIKIS TURTAS

194449

199198

1.
2.
3.
4.

Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas

194449

199198

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

26687

19078

1.
2.
3.
4.

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

C.

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS
PAJAMOS

26205

17042

482

2036

221136

218276

D.

TURTO IŠ VISO
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
NUOSAVAS KAPITALAS

174151

169825

1.
2.
3.
4.
5.

Kapitalas
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

220861

220861

(46710)

(51036)

E.
F.
G.

DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
ATIDĖJINIAI
MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

640

5389

46345

43062

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

38080
8265

38080
4982

221136

218276

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 parkas“ pagrindinė veikla ir turtas pagal koncesijos sutartį nuo
2008 m. liepos mėn. iki 2033 m. perduotas uždarajai akcinei bendrovei „Emtra“.
2. Uždarosios akcinės bendrovės „Radviliškio autobusų parkas“ 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. 2020 m. gruodžio 31 d. ilgalaikiai įsipareigojimai (kreditorinis įsiskolinimas kaip garantas
pagal koncesijos sutartį) iki 2033 m. birželio 30 d. įmonei UAB „Emtra“ sudaro 38082,72 Eur.
___________________

UAB „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2020 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. PELNO
(NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
Eil.
Nr.

Straipsniai

Pastabos
Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

Praėjęs
ataskaitinis
laikotarpis

1.

Pardavimo pajamos

2.

Kitos pajamos

3.

Įsigytos atsargos ir sunaudoti ištekliai

4.

Atsargų likučio pokytis

5.

Su darbo santykiais susijusios sąnaudos

6.

Nusidėvėjimas, amortizacija ir turto vertės sumažėjimas

7.

Kitos sąnaudos

(6126)

(6138)

8.

Pelno mokestis

(764)

(296)

9.

Grynasis pelnas (nuostoliai)

4326

1678

29528

31038
19

(18312)

(18035)
(4910)

UAB „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2020 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

___________________

(51 036)
4 326
nėra
nėra
nėra
(46 710)
nėra
nėra
nėra
nėra
nėra

nėra
(46 710)

UAB „RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“
2020 M. METINIS PRANEŠIMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Radviliškio autobusų parkas“ Juridinių asmenų registre
įregistruota 2004 m. rugpjūčio mėn. 30 d. Bendrovės kodas 271278580. Bendrovės buveinės
adresas yra Gedimino g. 31A, 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 220 861,10 Eur, įstatinis kapitalas 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.
Per 2020 m. UAB „Radviliškio autobusų parkas“ gavo 29 528,24 Eur pajamų.
Per 2020 m. patyrė 24 436,99 Eur išlaidų. Sąnaudas sudaro bendrovės ataskaitinio
laikotarpio išlaidos, susijusios su bendrovės administravimu, ilgalaikio turto nusidėvėjimu, žemės
nuomos, nekilnojamojo turto mokesčiais ir kitos.
Bendrovėje dirba du darbuotojai. UAB „Radviliškio autobusų parkas“ moka visus įstatymais
nustatytus mokesčius: pridėtinės vertės mokestį, nekilnojamo turto, žemės mokesčius, 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“. Per metus gaunamas nuomos mokestis sudaro
6240 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 gauta 521 Eur pajamų.
Per 2020 m. pastatų ir įrenginių nusidėvėjimo priskaičiuota suma – 4748,64 Eur.
2020 m. gruodžio 31 d. pastatų ir statinių vertės sumą sudarė 192 751,54 Eur, įrangos ir
prietaisų – 1 697,70 Eur.
2020 m. sausio mėn. 1 d. nuostolius sudarė 51 036,00 Eur.
2020 m. gautas grynasis pelnas 4 326,00 Eur sumažino bendrovės nuostolius, kurie 2020 m.
gruodžio mėn. 31 d. yra 46 710,00 Eur.
Autobusų stotyje gera keleivių aptarnavimo kokybė, veikia bagažo, siuntų skyrius. Praėję
metai nebuvo dosnūs keleivių srautais ir tarpmiestinių maršrutų skaičiumi. Pandemija paliko
pėdsakus ir mūsų įmonės veikloje. Privalėjome laikytis visų keliamų apsaugai reikalavimų. Dalis
rajono gyventojų liko be viešojo transporto paslaugų. Pagerinta remonto dirbtuvių kiemo būklė.
Pasibaigus subnuomos sutarčiai su UAB ,,Socialiniai sprendimai“ padidės autobusų parkavimui
naudojamas teritorijos plotas.

Direktorius

Vladas Milkonas

___________________

DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai)

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA

Dokumento pavadinimas (antraštė)

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
„RADVILIŠKIO AUTOBUSŲ PARKAS“ 2020 M.
METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR
METINIO PRANEŠIMO TVIRTINIMO BEI FINANSINIO
REZULTATO PASKIRSTYMO

Dokumento registracijos data ir numeris

2021-03-30 Nr. A-274 (8.2)

Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo
registracijos numeris

-

Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo

ADOC-V1.0

Parašo paskirtis

Pasirašymas

Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos

Jolanta Margaitienė Administracijos direktorius

Parašo sukūrimo data ir laikas

2021-03-30 13:11

Parašo formatas

Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)

Laiko žymoje nurodytas laikas

2021-03-30 13:12

Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją

ADIC CA-B

Sertifikato galiojimo laikas

2018-09-25 10:30 - 2021-09-24 10:30

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų
vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius

0

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius

0

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas
elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210329.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio
(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją 2021-03-30 nuorašą suformavo Justė Kriuklienė
atspausdinęs darbuotojas
Paieškos nuoroda

-

Papildomi metaduomenys

-

