
VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILKAVIŠKIO 

AUTOBUSŲ STOTIS“ 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2022 m. gegužės 27 d. Nr. B-TS-1082

Vilkaviškis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono

savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-607 „Dėl Vilkaviškio rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 302 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“, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės 2022-04-25 raštą Nr. SD-7 „Dėl

savivaldybės valdomų įmonių metinių ataskaitų pateikimo“, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a : 

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Vilkaviškio autobusų stotis“ 2021 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
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UAB ,,VILKAVIŠKIO AUTOBUSŲ STOTIS“

 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1.Vadovo žodis. Uždaroji akcinė bendrovė “Vilkaviškio autobusų stotis” įregistruota 2009

metais sausio 6 dieną. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 61 253.80 Eur padalintas į 211 220 (du šimtus

vienuolika tūkstančių du šimtus dvidešimt) paprastųjų vardinių akcijų, vienos akcijos nominali vertė -

0.29 Eur.

2021 metais UAB “Vilkaviškio autobusų stotis” vykdė bendrovės įstatuose numatytą veiklą.

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

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

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

Duomenys kaupiami ir saugomi JAR Marijampolės filiale. Tel. Nr. 8 699 14620, elektroninis paštas

vilkaviskiostotis@gmail.com.

3.Bendrovės vadovas. 2021 metais įmonės vadovas direktorius nesikeitė.

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

dirba 1 darbuotojas 0.2 etatu – įmonės direktorius (vadovas). Nesant būtinybei papildomų etatų

nesteigta. Vadovo išsilavinimas - aukštasis.

5. Bendrovės vadovo veikla įgyvendinant įstatuose nustatytus tikslus,

bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, kitomis įstaigomis. 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, bendrovė 2020 m. birželio 22 d. su UAB

,,Kautra” pasirašė sutartį ,,Dėl patalpų atidalijimo ir registravimo atskirais turtiniais vienetais,” kurioje

UAB ,,Vilkaviškio autobusų stotis” priskiriamos ir nuosavybės teise registruojamos 266,80 kv. m.

patalpos su 113,67 kv. m. bendro naudojimo patalpomis. UAB ,,Kautra” priskiriamos ir nuosavybės

teise registruojamos 1630,78 kv. m. patalpos su 113,67 kv. m. bendro naudojimo patalpomis.

Taip pat 2020 m. rugsėjo 29 d. UAB ,,Vilkaviškio autobusų stotis” ir UAB ,,Kautra” pasirašė

Autobusų stoties nuomos sutartį, kurioje aprašytas sutarties objektas, nuomos mokestis ir jo mokėjimo

tvarka, nuomos terminas, nuomos sutarties nutraukimas ir kitos sąlygos.

6.Veiklos rezultatų vertinimo kriterijų lyginamoji analizė

Rodiklio pavadinimas
Suma, Eur Palyginimas

+, –2020 m. 2021 m.

1. Turtas 864310 864411 +101

1.1. ilgalaikis 843430 840830 -2600

1.2. pinigai 20880 23581 +2701

2. Kapitalas ir įsipareigojimai 864310 864411 +101

2.1. nuosavas kapitalas 55125 60020 +4895

2.2. kapitalas (įstatinis) 61254 61254

2.3. rezervai

2.4. sukauptas pelnas (nuostolis) (6129) (1234)



2.5. dotacijos, subsidijos 161763 459163 +297400

2.6. Įsipareigojimai 647422 345228 -302194

3. Grynasis pelnas (nuostolis) 1616 4895 +3279

4. Pardavimai 2264465 11974 -2252491

5. Darbuotojų skaičius 1 1

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

autobusų stoties pastatas, kurio vertė 2021 metų pabaigai - 831 947 Eur ir vaikų žaidimo aikštelė - 8 883

Eur. Pastatą ir inžinerinius kiemo statinius išsinuomojusi UAB ,,Kautra“ (2020-09-09 pasirašyta ir

notariniu registru Nr. RI-4542 įteisinta Autobusų stoties nuomos sutartis). Nematerialiojo ir finansinio

turto bendrovėje nėra.

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

vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą. 

2021 metais patikrinimų neatlikta, išskyrus metinį auditą.

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

būdai.

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

Pasirašius patalpų nuomos sutartį su UAB “Kautra” ir įvertinant tai, kad nuomininkas yra atlikęs

investicijų į stotį 366 393.90 Eur plius PVM sumai, todėl investicijos yra pripažįstamos nuomos

mokesčio avansu realių piniginių pajamų neturės, dėl to iškyla finansinė rizika tolimesnei įmonės

veiklai.

______________________
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