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Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir

organizacijų vadovų ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės

tarybos 2016 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. B-TS-269 „Dėl Vilkaviškio rajono savivaldybės

biudžetinių, viešųjų įstaigų, kontroliuojamų įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų rengimo

tvarkos aprašo ir ataskaitų pateikimo grafiko patvirtinimo“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės

bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2019 m. balandžio 25 d. raštą Nr. SD-7 „Dėl UAB

„Vilkaviškio autobusų stotis“ 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo“, Vilkaviškio rajono

savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a : 

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2018 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų

apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                   Algirdas Neiberka

Elektroninio dokumento nuorašas



PRITARTA

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 31 d. sprendimu

Nr. B-TS-47

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

„VILKAVIŠKIO AUTOBUSŲ STOTIS“

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Informacija apie Bendrovę. UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ įsteigta Vilkaviškio

rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimu Nr. B-TS-618 „Dėl uždarosios

akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų parkas“ atskyrimo sąlygų patvirtinimo“.

Bendrovė savarankišką veiklą pradėjo vykdyti 2009-01-06.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymu

Nr. B-ĮV-473 „Dėl UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ įstatų pakeitimo“ pakeisti Bendrovės įstatai

ir 2016-08-16 perregistruoti JAR.

2. Kontaktinė informacija. Bendrovės buveinė įsikūrusi adresu: Vytauto g. 103, LT-70118,

Vilkaviškio miestas. Įmonės kodas – 302296661, VMI įregistravimo PVM mokėtoju kodas –

LT100004476212, ats. sąskaita LT927300010113155496, AB banke ,,Swedbank” (kodas 73000)

Vilkaviškio filiale. Duomenys kaupiami ir saugomi JAR Marijampolės filiale. Tel. nr. (8 342) 20

105, elektroninis paštas: vilkaviskiostotis@gmail.com, interneto tinklalapių adresai:

http://vilkaviskioautobusustotisweebly.weebly.com/, http://www.viln.lt/vilkaviskioautobusus.html,

http://www.10537.viln.lt/, https://www.youtube.com/channel/UCVRij7YeXOG-C2Jp3AmmMKg.

3. Bendrovės vadovas. 2018 m. gegužės 14 d. Bendrovės vadovu paskirtas Valentinas

Gražulis.

4. Įmonės darbuotojai (pareigybių skaičius, darbuotojų kvalifikacija ir t. t.). Bendrovėje

įsteigtas vienas etatas ir dirba 1 darbuotojas – įmonės direktorius (vadovas). Nesant būtinybės,

papildomų etatų nesteigta. Vadovo išsilavinimas – aukštasis.

5. Bendrovės vadovo veikla įgyvendinant įstatuose nustatytus tikslus,

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis. Bendrovės Įstatų 5 punktas

įpareigoja: vadovaujantis Lietuvos Respublikos autobusų stočių veiklos nuostatais teikti sausumos

transportui būdingas paslaugas, eksploatuojant autobusų stotis (EVRK kodas 52.21.50), bei vykdyti

nuosavo arba nekilnojamojo turto (EVRK kodas 68.20.00) nuomą ir eksploatavimą. 

Įgyvendinant šiuos tikslus, papildant ir plėtojant paslaugas, Bendrovė:

- kontroliuoja  autobusų stoties  operatoriaus (valdytojo) funkcijų vykdymą;

- ruošia vietinio ir tolimojo susisiekimo reguliarių reisų maršrutinių autobusų eismo

tvarkaraščių autobusų stotelėse informaciją, prižiūri ir laiku, pasikeitus eismui, ją atnaujina.

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Bendrovė autobusų stotelėse prižiūri 10-ties vežėjų

tvarkaraščius.

Bendrovė 2018 metais vykdė ir kitas veiklas:

- skelbė http://vilkaviskioautobusustotisweebly.weebly.com/ tinklalapyje visų vežėjų

autobusų ir alternatyvaus transporto (traukiniai, taksi) eismo informaciją, būsimos naujos autobusų

stoties projektavimo ir istorinių Vilkaviškio keleivinio transporto raidos nuotraukas, kitas naujoves; 

- esant reklamos poreikiams, nuomojo kompiuterinį su 25 kv. m. ekranu projektorių autobusų

stoties salėje, o kitu laiku keleivių užimtumo skatinimui transliavo žinių radijo laidas;

- 5 minučių dažnumu, panaudojant Bendrovėje sukurtą teksto surinkimo iš atskirų frazių bei

pasitelkus sintezuojančią žmogaus balsą programą, skelbė autobusų atvykimus, išvykimus;

- laukiantiems autobuso ar keleiviams prašant, sudarė sąlygas lankytis senojoje autobusų

stotyje naudotos technikos eksponatų muziejuje, demonstravo, aiškino įrangos naudojimo paskirtį.

Bendrovė gali užsimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės

aktams. Taip pat ir veikla, kurią kompetentingi valdymo organai nusprendžia vykdyti. 

http://vilkaviskioautobusustotisweebly.weebly.com/,%20http://www.viln.lt/vilkaviskioautobusus.html
http://www.10537.viln.lt/
http://vilkaviskioautobusustotisweebly.weebly.com/


6. Įmonės biudžetas (biudžetinių metų pabaigos duomenys). Pagrindiniai rodikliai

Rodiklio pavadinimas
Suma, Eur Palyginimas

+, –2017 m. 2018 m.

1. Turtas: 62 037 61040 -997

1.1. ilgalaikis 49 751 49 745 -6

1.2. trumpalaikis: 12 286 11295 -991

1.2.1. per vienerius metus gautinos

sumos

3 997 4110 +113

1.2.2. atsargos 0 0 0

1.2.3. kitas trumpalaikis turtas 0 0 0

1.3. pinigai 8 289 7 185 -1 104

2. Kapitalas ir įsipareigojimai: 62 037 61 040 -997

2.1. nuosavas kapitalas 59 121 60 866 +1 745

2.2. kapitalas (įstatinis) 61 254 61 254 0

2.3. rezervai 0 0 0

2.4. sukauptas pelnas (nuostolis) (2 133) (388) +1 745

2.5. dotacijos, subsidijos 0 0 0

2.6. Įsipareigojimai 972 174 -798

3. 2018 m. grynasis pelnas (nuostolis) 171 1 745 +1 574

4. 2018 m. pardavimai 11 724 11 247 -477

5. Darbuotojų skaičius, asm. 1 1 0

7. Įmonės turtas, jo būklė. Pagrindinę ir didžiausią ilgalaikio turto dalį sudaro Vilkaviškio

autobusų stoties pastatas, kurio vertė įsigijimo savikaina – 49 726 eurai arba 99 % viso materialiojo

turto. Šį pastatą ir inžinerinius kiemo statinius išsinuomojusi UAB ,,Kautra“. Trumpalaikio turto 33

% sudaro paslaugų pirkėjų įsiskolinimai, kurių didžiausios – UAB „Kautra“ ir UAB „Bondrida“

skolos, iš  viso – 4 110 eurų.  Nematerialiojo ir finansinio turto Bendrovėje nėra.

8. Informacija apie Bendrovėje atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų

vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą. 

2018 metais patikrinimų neatlikta, išskyrus metinį auditą.

9. Rizika, problemos, susijusios su Įmonės veikla, ir siūlomi problemų sprendimo būdai.

Lietuvos Respublikos autobusų stočių veiklos nuostatuose reglamentuojama privalomi ir

būtini maitinimo ir spaudos punktai, kurių Vilkaviškio autobusų stotyje nėra. Šios paslaugos

teikiamos gretimai (atstumas 50 m.) įsikūrusiuose pastatuose: degalinėje ir Vilkaviškio kultūros

centre. Naujos stoties projekte numatyti maitinimo, spaudos punktai, viešasis tualetas ir kt.

Ekologinių problemų, gamybinių teršalų nėra, nes vykdoma tik paslaugų sferos veikla.

Finansinės rizikos valdymo priemonių nekuriama. Rizikos veikloje nėra. 

________________
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