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Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės

valdomų įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl

biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, savivaldybės valdomų

įmonių ir organizacijų metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Vilkaviškio

rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. Nr. B-TS-186 sprendimu patvirtinto Vilkaviškio

rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 277 punktu, atsižvelgdama į uždarosios akcinės

bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2020 m. balandžio 23 d. raštą Nr. SD-21 „Dėl savivaldybės

valdomųįmoniųmetiniųataskaitųpateikimo“,Vilkaviškiorajonosavivaldybėstaryban u s p r e n d ž i a : 

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2019 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

2020 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. B-TS-441

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO AUTOBUSŲ STOTIS“ 

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Vadovo žodis. UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ (toliau – Bendrovė) įsteigta siekiant

įkurti savarankišką (būtina sąlyga paramai iš europos fondų renovacijos reikmėms gauti) įmonę,

atskyrus dalį teisių ir pareigų iš UAB „Vilkaviškio autobusų parkas“. Steigimo pagrindas – 2008 m.

lapkričio 28 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. B-TS-618 „Dėl uždarosios

akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų parkas“ atskyrimo sąlygų patvirtinimo“, kurio:

- 1 punktu patvirtintos UAB „Vilkaviškio autobusų parkas“ atskyrimo sąlygos;

- 2 punktu patvirtinti UAB „Vilkaviškio autobusų parkas“ įstatų pakeitimai;

- 3 punktu patvirtinti naujai steigiamos UAB „Vilkaviškio autobusų stotis“ įstatai.

Bendrovė 2009 m. sausio 6 d. pradėjo savarankišką veiklą. 2016 m. gegužės 2 d. Vilkaviškio

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. B-ĮV-473 „Dėl UAB „Vilkaviškio

autobusų stotis“ įstatų pakeitimo“ (išraiška eurais) Įstatai 2016 m. rugpjūčio 16 d. JAR perregistruoti.

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

70118, Vilkaviškio mieste. 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 adresas:

http://vilkaviskioautobusustotisweebly.weebly.com/.

3. Bendrovės vadovas. Bendrovės direktoriumi, laikinai eiti direktoriaus pareigas, nuo

2018 m. gegužės 14 d. yra paskirtas Valentinas Gražulis.

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

Bendrovėje dirba 1 darbuotojas, 0,2 etato – direktorius. Nesant būtinybės, papildomų etatų nesteigta.

Vadovo išsilavinimas – aukštasis.

5. Veiklos tikslai ir uždaviniai, svarbiausi su veiklos tikslų įgyvendinimu susiję atlikti

darbai. 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, sutartinai su turto nuomininku, papildant ir plėtojant

paslaugas.

2019 metais:

- kontroliavome (Autobusų stočių veiklos nuostatų 31 punktas) įsipareigotų 2010 metų

rugsėjo 10 d. sutartimi Nr. 203, sudaryta su UAB „Kautra“ filialo Vilkaviškio autobusų parkas,

susitarimų autobusų stoties veiklai operatoriaus (valdytojo) teisėmis vykdymą;

- ruošėme vietinio ir tolimojo susisiekimo reguliarių reisų maršrutinių autobusų eismo

tvarkaraščių autobusų stotelėse informaciją, prižiūrėjome ir laiku, pasikeitus eismui, atnaujinome.

2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, Bendrovė tvarkaraščius stotelėse prižiūrėjo 10-čiai vežėjų;

Valdytojui sutartimi įsipareigojus vykdyti tik privalomą, būtiną veiklą stotyje ir neturint

galimybių jos plėsti, Bendrovei tenka prievolė papildyti įvairiomis kitomis paslaugomis kaip:

- skelbėme 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, kitą aktualią

informaciją;

- reklamos poreikiams nuomojome kompiuterinį projektorių su 25 kv. m ekranu autobusų

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

http://vilkaviskioautobusustotisweebly.weebly.com/


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

pasitelkus sintezuojančią žmogaus balsą programas, skelbėme autobusų atvykimus, išvykimus;

- laukiantiems autobuso ar keleiviams prašant, sudarėme sąlygas lankytis senos autobusų

stotyje naudotos technikos eksponatų muziejuje, demonstravome, aiškinome įrangos naudojimo

paskirtį.

2019 m. vasario mėn. pagal jungtinės veiklos sutartį, sudarytą su UAB „Kautra“, pradėjome

bendrai įgyventinti Vilkaviškio autobusų stoties rekonstrukcijos projektą. Stoties rekonstrukcijai

prasidėjus, aukščiau išvardinta veikla buvo pristabdyta, tačiau keleivių vežimo paslauga buvo

teikiama nepertraukiamai. Funkcijos vykdymui buvo pastatyti laikini paviljonai autobusų stoties

darbuotojams, laikinos keleivių įlaipinimo ir išlaipinimo aikštelės ir kita reikalinga infrastruktūra. 

2019 m. sausio 29 d. Bendrovė ir UAB „Kautra“ pasirašė Susitarimą dėl jungtinės veiklos

sutarties pakeitimo, kuris buvo patvirtintas Kauno m. 17-ajame notarų biure. Šiuo susitarimu šalys

nustatė partnerių teises, pareigas ir partnerių įnašus į bendrąją veiklą, bendros veiklos vykdymo

tvarką, bendros veiklos rezultatų padalinimą bei šalių atsakomybę.

2019 m. lapkričio 12 d. su UAB „Vilkasta“ sudaryta vaikų žaidimo-sporto aikštelės gumuota

danga viešojo prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

2019 m. lapkričio 14 d. su UAB „Vilkastos prekyba“ sudaryta vaikų žaidimų-sporto

įrenginių viešojo prekių pirkimo–pardavimo sutartis.

Betarpiškai bendradarbiaujant su UAB ,,Kautra” atstovais buvo aptariami vykstančių

statybos darbų klausimai, reaguojama į atsirandančias problemas ir ieškoma operatyvių ir efektyvių

sprendimo būdų, teikiami pasiūlymai dėl plotų pasidalinimo.

6. Bendrovės biudžetas (biudžetinių metų pabaigos duomenys). Veiklos rezultatų

vertinimo kriterijų lyginamoji analizė.

Pagrindiniai rodikliai:

Rodiklio pavadinimas
Suma, Eur Palyginimas

+, –2018 m. 2019 m.

1. Turtas 61 040 608 607 +547 567

1.1. ilgalaikis 49 745 49 726 -19

1.1.1. nebaigta statyba 525 960 +525 960

1.2. trumpalaikis 11 295 32 921 +21 626

1.2.1. per vienerius metus gautinos sumos 4 110 29 131 +25 021

1.2.2. atsargos 0

1.2.3. kitas trumpalaikis turtas 0

1.3. pinigai 7 185 3 790 -3 395

2. Kapitalas ir įsipareigojimai 61 040 608 607 +547 567

2.1. nuosavas kapitalas 608 66 53 509 -7 357

2.2. kapitalas (įstatinis) 61 254 61 254

2.3. rezervai 0

2.4. sukauptas pelnas (nuostolis) (388) (7 745) -7 357

2.5. dotacijos, subsidijos 0

2.6. Įsipareigojimai 174 555 098 +554 924

3. 2019 m. grynasis pelnas (nuostolis) 1 745 -7 358 -9 103

4. 2019 m. pardavimai 11 247 1 634 -9 613

5. Darbuotojų skaičius, žm. 1 1 0

7. Bendrovės turtas, jo būklė. Pagrindinę ir didžiausią ilgalaikio turto dalį sudarė

Vilkaviškio autobusų stoties pastatas, kurio vertė įsigijimo savikaina – 49 726 Eur arba 100 % viso

materialiojo turto. Šį pastatą ir inžinerinius kiemo statinius išsinuomojusi UAB ,,Kautra“ (2017-12-

28 pasirašytas ir notariniu registru Nr. RI-8547 įteisintas susitarimas dėl Jungtinės sutarties



pakeitimo) pastatas perstatomas į „Kompleksą“ (su stotimi) ir išperkamosios nuomos būdu, suteikiant

lygiavertį turtą, perduoti Bendrovei. Nematerialiojo ir finansinio turto Bendrovėje nėra.

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

vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą. 2019 metais atliktas metinis auditas. Bendrovės

finansinės atskaitomybės už 2019 auditą atliko auditorė Irena Ramanauskienė. Auditorės išvadose

nurodyta, kad finansinės ataskaitos atspindi realią Bendrovės 2019-12-31 finansinę padėtį ir

pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal verslo apskaitos standartus. 

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

būdai. Lietuvos Respublikos autobusų stočių veiklos nuostatuose reglamentuojami 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 projektuose punktai yra. Ekologinių problemų, gamybinių teršalų nėra, nes

vykdoma tik paslaugų sferos veikla. Finansinės rizikos valdymo priemonių nekuriama. Rizikos

veikloje nėra. 

__________
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