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Išvada dėl finansinių ataskaitų audito
Nuomonė
Mes atlikome UAB „Pasvalio autobusų parkas“ (toliau – Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias sudaro
2019 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, nuosavo kapitalo
pokyčių ataskaita ir aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.
Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės
2019 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal
verslo apskaitos.
Pagrindas nuomonei pareikšti
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal šiuos
standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų
auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos
išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat
laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir
TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei
pagrįsti.
Kiti dalykai
Įmonės 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas auditavo kitas auditorius, kuris
2019 m. kovo 15 d. apie minėtas finansines ataskaitas pareiškė besąlyginę nuomonę, tačiau dalyko
pabrėžimo pastraipoje atkreipė dėmesį dėl netinkamai atliktų viešųjų pirkimų procedūrų, dėl kurių pradėtas
ikiteisminis tyrimas.
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal verslo apskaitos
standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms ataskaitoms
parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei
būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus
tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų,
tik taip pasielgti.
Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą.
Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė.
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu
jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, kurie gali atsirasti dėl
apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai ar kartu jie gali
turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinėmis
ataskaitomis.
Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės profesinio
skepticizmo principo. Mes taip pat:


Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką,
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė
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2019 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2020 m. kovo 16 d.
I. BENDROJI DALIS
Uždarosios

akcinės bendrovės „Pasvalio autobusų parkas” steigėjas – Pasvalio rajono

savivaldybė.
Bendrovė įregistruota 1991 m. gruodžio 21 d., adresu Stoties g. 24, Pasvalio m. Bendrovės
kodas 169139957. Nuo 1994 m. gegužės 1 d. įmonė įsiregistravo pridėtinės vertės mokesčio
mokėtoja, mokėtojo kodas

LT691399515, registracijos pažymėjimo Nr. 20040885. Bendrovė

filialų, atstovybių, patronuojamų ir asocijuotų įmonių neturi.
UAB „Pasvalio autobusų parkas” turi Luminor Bank AS atsiskaitomąją sąskaita EUR Nr.
LT574010042600090273,

valiutines sąskaitas PLN Nr. LT574010042600090273 ir NOK Nr.

LT574010042600090273.
UAB „Pasvalio autobusų parkas” (toliau – Bendrovė) yra akcinio kapitalo pagrindu pagal
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą veikianti Lietuvos Respublikos įmonė.
Bendrovė turi ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovė turi savo antspaudą su
Bendrovės pavadinimu.
Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Bendrovės turtas yra atskirtas
nuo jos akcininkų turto. Pagal savo prievoles Bendrovė atsako visu savo turtu. Bendrovės
akcininkas pagal Bendrovės prievoles atsako tik ta suma, kurią privalo įmokėti už jo pasirašytas
akcijas.
Savo veikloje Bendrovė vadovaujasi įstatais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu,
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
Bendrovės pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė „Pasvalio autobusų parkas”.
Bendrovės sutrumpintas pavadinimas : UAB „Pasvalio autobusų parkas”.
Bendrovės finansiniai metai sutampa su kalendoriais metais: finansinių metų pradžia –
sausio 1 diena, finansinių metų pabaiga – gruodžio 31 diena.
Bendrovės vienintelis steigėjas ir akcininkas yra Pasvalio rajono savivaldybė, kurios raštiški
sprendimai prilygsta visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams. Bendrovė įsteigta neribotam
laikui ir įregistruota Juridinių asmenų registre.
Bendrovės veiklos tikslai:
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- užtikrinti būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimą visuomenei – vežti keleivius
nustatytais tolimojo ir vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais, siekti ekonomiškai racionalios
Bendrovės veiklos;
- užtikrinti akcininko Bendrovei perduoto turto bei bendrovės veiklos metu sukaupto turto
efektyvų panaudojimą;
-

sukurti ir išsaugoti gerą Bendrovės įvaizdį.

Bendrovės ūkinės veiklos pobūdis:
-

variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (50.20);

-

kitas keleivių vežimo tvarkaraštyje nurodytas sausumos transportas (60.21);

-

kitas keleivių vežimo sausumos transportas (60.23);

-

nekilnojamo turto, priklausančio nuosavybės ar kita teise, išnuomojimas (70.20);

-

kitos sausumos transporto įrangos nuoma (71.21).

Bendrovė gali organizuoti arba vykdyti ir kitą ūkinę veiklą, neprieštaraujančią Lietuvos
Respublikos įstatymams.
Vidutinis darbuotojų skaičius 2019 metais – 51,46, 2018 metais – 52,3.
II. APSKAITOS POLITIKA
Bendrovė rengia sutrumpintas finansines ataskaitas, nes ūkinės finansinės veiklos rodikliai
tenkina reikalavimus, leidžiančius sudaryti tokią atskaitomybę. Pinigų srautų ataskaitos bendrovė
nerengia.
Šios finansinės ataskaitos parengtos pagal 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusį Lietuvos
Respublikos

Buhalterinės

apskaitos

įstatymą,

Lietuvos

Respublikos

įmonių

finansinės

atskaitomybės įstatymą bei galiojusius Verslo apskaitos standartus, kurie apima standartus ir
metodines rekomendacijas, parengtas ir patvirtintas Audito ir apskaitos tarnyboje.
Apskaitą Bendrovėje tvarko: vyriausiasis buhalteris, buhalteris. Visos ūkinės operacijos ir
ūkiniai įvykiai pagrįsti apskaitos dokumentais. Duomenys į apskaitos registrus fiksuojami
grupuojant pagal patvirtintą sąskaitų planą. Ūkinės operacijos registruojamos dvejybiniu įrašu.
Bendrovė tvarko apskaitą ir sudaro finansinę atskaitomybę vadovaudamasi veiklos
tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginamumo, atsargumo
principu.
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Finansinių ataskaitų valiuta
Nuo euro įvedimo dienos, tai yra nuo 2015 m. sausio 1 d., bendrovė apskaitą tvarko eurais,
todėl šiose finansinėse ataskaitose visos sumos yra apskaitytos ir pateiktos Lietuvos Respublikos
nacionaline valiuta – eurais.
Įvedus eurą, Bendrovė Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta, litais, išreikštus apskaitos
duomenis, kurie buvo dienos prieš euro įvedimo dieną pabaigoje perskaičiavo į eurus pagal 40-ojo
verslo apskaitos standarto reikalavimus nurodytu santykiu 3,4528 litai už 1 eurą.
Ilgalaikis nematerialus turtas
Nematerialusis turtas apskaitomas

įsigijimo verte atėmus sukauptą amortizaciją, kuri

apskaičiuojama proporcingu (tiesiniu) metodu, atsižvelgiant į nustatytą atitinkamo turto
eksploatavimo laiką ir sukauptą jo vertės sumažėjimo nuostolį. Nematerialiojo ilgalaikio turto
amortizacijos trukmė yra 3-4 metai, įsigijimo savikaina nepriklausomai nuo turto vertės.
Amortizacijos sąnaudos priskiriamos veiklos sąnaudoms.
Ilgalaikis materialusis turtas
Ilgalaikis materialusis turtas – tai įmonei nuosavybės teise priklausantis turtas, kuris daugelį
kartų dalyvauja veiklos procese, teikdamas ekonominę naudą ir išsaugodamas natūrinę formą
nusidėvi naudojamas ne trumpiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo vertė yra ne mažesnė nei
145 eurai. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas įsigijimo verte atėmus sukauptą amortizaciją ir
įvertinus vertės sumažėjimo nuostolius.
Kai turtas parduodamas arba nurašomas, jo įsigijimo vertė ir sukauptas nusidėvėjimas
sąskaitoje yra eliminuojami, o pardavimo pelnas ar nuostoliai apskaitomi pelno (nuostolių)
ataskaitoje.
Ilgalaikio

materialiojo

turto nusidėvėjimas skaičiuojamas LR Vyriausybės 2001-12-20

įstatymo Nr. IX–675 nustatytais normatyvais (minimalūs normatyvai, tiesiogiai proporcingas
metodas), likvidacinė vertė 0,29 Eur. Nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo sekančio mėnesio
1 dienos po turto įvedimo į eksploataciją.
Ilgalaikis materialusis turtas suskirstytas į šias grupes:
1.1 pastatai ir statiniai;
1.2 mašinos ir įrengimai;
1.3 transporto priemonės;
3
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1.4 kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai;
1.5 kitas materialusis turtas.
Atsargos
Atsargų apskaita tvarkoma laikantis šių principų: atsargoms priskiriamas įmonės nusipirktas
ar pasigamintas turtas, kuris naudojamas pajamoms uždirbti ir šis turtas sunaudojamas iš karto.
Atsargos įkainuojamos įsigijimo savikaina, t.y. ta kaina, kurią Bendrovė sumoka už atsargas arba
pasigaminimo verte. Sunaudota atsargų vertė nurašoma į įmonės veiklos sąnaudas. Atsargų
sunaudojimas ar pardavimas finansinėje apskaitoje registruojamas nuolat, t.y. registruojama
kiekviena su atsargų sunaudojimu susijusi operacija. Apskaičiuodama sunaudotų gamyboje ar
parduotų atsargų savikainą, Bendrovė taiko FIFO būdą, t.y. pirmiausia sunaudojamos anksčiausiai
įsigytos ar pasigamintos atsargos. Apskaitant atsargas FIFO būdu finansinėje atskaitomybėje tiksliai
parodomas atsargų judėjimas, balanse matomi atsargų likučiai. Apskaitoje atsargos pagal požymius
skirstomos į šias atsargų rūšis:
1. medžiagos ir komplektavimo gaminiai;
2. kuras;
3. detalės, padangos;
4. mažavertis inventorius;
5. specialios paskirties blankai;
6. pirktos prekės, skirtos perparduoti.
Išankstiniai apmokėjimai
Išankstinių apmokėjimų sąskaitoje apskaitomos sumos, kurias Bendrovė sumoka iš anksto
paslaugų ir prekių tiekėjams. Taip pat šiame straipsnyje apskaitomos ateinančių laikotarpių
sąnaudos, kurias sudaro transporto priemonių ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomasis
draudimas, licencijos, leidimai, darbuotojų gyvybės draudimas ir spaudos prenumerata.
Gautinos sumos
Gautinų sumų sąskaitoje apskaitomos sumos, kurias Bendrovė tikisi gauti už suteiktas
paslaugas.
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
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Pinigus sudaro pinigai kasoje ir banko sąskaitose. Tai yra trumpalaikės, labai likvidžios
investicijos, lengvai konvertuojamos į žinomą pinigų sumą.
Pelno mokestis
Pelno mokestis skaičiuojamas pagal Lietuvos mokesčių įstatymų reikalavimus. Nuo 2010
m. sausio 1 d. bendrovei taikomas 15 proc. pelno mokesčio tarifas.
Paslaugų teikimo pajamos
Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t.y. apskaitoje registruojamos tada
kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis laikoma tik Bendrovės ekonominės
naudos padidėjimas. Pajamos įvertinamos tikrąja verte. Pajamų dydis nustatomas Bendrovės ir
kliento susitarimu, bei vadovaujantis Pasvalio rajono savivaldybės tarybos sprendimais.
Paslaugų teikimo ir veiklos sąnaudos
Paslaugų teikimo sąnaudos (tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos) finansinėje
atskaitomybėje pripažįstamos tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo pripažintos pajamos už
suteiktas paslaugas. Atskaitomybėje pateikiama paslaugų teikimo grynoji savikaina. Į paslaugų
savikainą neįeina įmonės sumokėtas pridėtinės vertės mokestis, išskyrus tuos atvejus, kai šis
mokestis negrąžinamas. Paslaugų teikimo sąnaudas sudaro: darbuotojų darbo užmokestis, socialinio
draudimo įmokos, medžiagų, trumpalaikio turto, komunalinių patarnavimų, materialiojo ilgalaikio
turto nusidėvėjimo ir kitos sąnaudos.
Veiklos sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine
Bendrovės veikla. Veiklos sąnaudoms priskiriamos bendrosios administracinės sąnaudos, kurios
registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje, kai jos buvo patirtos.
Bendrosioms administracinėms sąnaudoms priskiriamos tokios patirtos išlaidos: administracijos
darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, kanceliarinės prekės, ryšių paslaugos, patalpų
išlaikymo, ilgalaikio turto nusidėvėjimas, banko komisinis mokestis, mokėtini mokesčiai,
neįtrauktas į atskaitą ir nesugrąžinamas pridėtinės vertės mokestis.
Užsienio valiutos
Užsienio valiuta išreikšti sandoriai apskaitomi pagal sandorio dieną galiojusį oficialų
valiutų keitimo kursą. Pelnas ir nuostoliai iš tokių sandorių bei iš užsienio valiuta išreikšto piniginio
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turto ir įsipareigojimų likučių perkainojimo balanso dieną yra apskaitomi pelno (nuostolių)
ataskaitoje. Tokie likučiai perkainuojami pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos valiutų keitimo
kursą.
Pobalansiniai įvykiai
Pobalansiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį
balanso sudarymo dieną (koreguojantys įvykiai), finansinėse ataskaitose yra atspindimi.
Pobalansiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, kai tai yra
reikšminga.
Tarpusavio užskaitos
Sudarant finansines ataskaitas turtas ir įsipareigojimai bei pajamos ir sąnaudos nėra
užskaitomos tarpusavyje, išskyrus atvejus, kai atskiri Verslo apskaitos standartai reikalauja būtent
tokio užskaitymo.
Klaidų taisymas ir perklasifikavimai
Praėjusių ataskaitinių metų klaidos pastebėtos ataskaitiniu laikotarpiu, jeigu jos yra
neesminės, taisomos einamojo laikotarpio finansinėse ataskaitose. Klaidos taisymas yra įtraukiamas
į tą pačią pelno (nuostolių) ataskaitos eilutę, kurioje buvo padaryta klaida. Taisant esmines klaidas,
taikomas retrospektyvinis būdas, klaidų taisymas pateikiamas ataskaitinio laikotarpio finansinėse
ataskaitose koreguojant ankstesniųjų metų rezultatus, taip pat šių taisymų informacija pateikiama
aiškinamajame rašte.
Jeigu ataskaitiniais metais pateikiama informacija yra kitaip suklasifikuota, tai praėję
palyginamieji metai taip pat perklasifikuojami, kad būtų palyginami skaičiai. Bendrovė esmine
klaida laiko klaidą, kuri sudaro daugiau kaip 5% ataskaitinio laikotarpio pardavimų sumos.
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III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS
3.1. NEMATERIALUS TURTAS
Bendrovėje nematerialusis turtas yra kompiuterinė programa maršrutinių lentelių sudarymui
ir jų įvedimui į kasos aparatus BSA – 3LP, buhalterinės apskaitos programa Rivilė-Gama,
Tachospeed programinė įranga automobiliams, operacinė sistema Windows 10Pro, biuro patas MS
Office 2019, antivirusinė programa Eset IS 3Y 1PC.
Nematerialus turtas
Rodikliai

(Eur)
Plėtros

Prestižas

darbai

Patentai,
licencijos

Program
inė
įranga

ir pan.
Likutinė vertė 2018 m. gruodžio 31d.
a) Ilgalaikis nematerialusis turtas
įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas turtas
(-)
- perrašymai iš vieno straipsnio į kitą
+ / (-)

0

0

0

Finansinių metų pabaigoje
b) Amortizacija
2018 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.
- finansinių metų amortizacija
- atstatantys įrašai
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto amortizacija (-)
- perrašymai iš vieno
- straipsnio į kitą +/ (-)
Finansinių metų pabaigoje

Kitas
nematerialu
sis

Iš viso

turtas
1

0

1

2350

2350

347

347

2697

2697

2349

2349

64

64

2413

2413

284

284

c) Vertės sumažėjimas
2019 m. gruodžio 31 d.
Pasikeitimai per 2019 m.
- finansinių metų vertės
sumažėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto (-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą + (-)
2019 m. gruodžio 31 d.
d) Likutinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d.
(a) – (b) – (c)

Nematerialiojo turto amortizacijos laikotarpis
7

UAB „Pasvalio autobusų parkas“
Įmonės kodas 169139957, Vilniaus g. 39-1, Pasvalys
Finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d.

(visos sumos pateiktos eurais, jeigu nenurodyta kitaip)

Nematerialiojo turto grupės
Programinė įranga
Kitas nematerialus turtas

Vidutinis amortizacijos laikotarpis metais
3
4

Naudojamas visiškai amortizuotas nematerialus turtas
Turto grupės pavadinimas
Programinė įranga
Tachospeed programinė įranga
Buhalterinė programa „Rivilė“
Operacinė sistema Windows 10Pro
Biuro paketas MS Office 2019
Antivirusinė programa Eset IS 3Y 1PC
Iš viso:

Įsigijimo savikaina (Eur)
319
205
1826
123
171
53
2697

3.2. ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS
Ilgalaikis materialusis turtas
Rodikliai

Likutinė vertė praėjusių
finansinių metų pabaigoje
2018-12-31
a) Įsigijimo savikaina
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- turto įsigijimas
- perleistas ir nurašytas
turtas (-)
- perrašymai iš vieno
straipsnio į kitą+ / (-)
Finansinių metų pabaigoje
2019-12-31
c) Nusidėvėjimas
Praėjusių finansinių metų
pabaigoje
Finansinių metų pokyčiai:
- finansinių metų nusidėvėjimas
- atstatantys įrašai (-)
- kitiems asmenims perleisto ir
nurašyto turto nusidėvėjimas (-)
-perrašymai iš vieno straipsnio į
kitą+ / (-)

Žemė

0

0

(Eur)
Pastatai ir
statiniai

Mašinos ir
įrengimai

Transporto
priemonės

Kita
įranga,
prietaisai,
įrankiai ir
įrenginiai

Nebaigt
a
staty
ba

Kitas
materialusis
turtas

96625

3522

8991

13377

0

1577

124092

213677

26350

114842

73135

0

10347

438351

1195

26356

-1062

-9294

8357
-7339

16804
-451

-442

49599
0

0

Iš viso

-49599

264294

25899

131646

23094

0

10480

455413

117052

22828

105851

59758

0

8770

314259

3755

1310

5024

2479

889

13457

-5500

-451

-442

-1062

-7455

0

-39084

39084

Finansinių metų pabaigoje

0

154391

23687

110875

22711

0

8597

320261

e) Likutinė vertė finansinių
metų pabaigoje 2019-12-31
(a) - (c)

0

109903

2212

20771

383

0

1883

135152
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Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo laikotarpis
Ilgalaikio materialiojo turto grupės
Pastatai ir statiniai
Statiniai
Transporto priemonės
lengvieji automobiliai
autobusai
krovininiai automobiliai, traktoriai
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
kasos aparatai
transporto priemonių garso ir vaizdo aparatūra
kita įranga, įrankiai ir įrenginiai
Mašinos ir įrengimai
darbo mašinos ir įrengimai
inžinerinė technika
Kitas materialusis turtas
kompiuterinė technika ir ryšių priemonės
baldai
dėvėti baldai
kita biuro įranga
kitas materialus turtas

Vidutinis nusidėvėjimo laikotarpis
metais
50
30

Pagal patikėjimo teisę gautas ilgalaikis materialus turtas
Turto pavadinimas
Laikotarpis
Autobusas Scania K92CL60 GTF 023
Autobusas Volvo B 9M FCJ 477
Autobusas Volvo B 9F FFE 486
Autobusas Volvo B 9M FCJ 325
Autobusas Volvo B 10M FAN 927
Autobusas Volvo 5800 FAO 563
Autobusas Mercedes CEJ 746
Autobusas Scania GTF 262
Autobusas Mercedes Benz AEA 237
Autobusas Volvo DFC 582
Autobusas HINO PER 112 DBG 107
Autobusas Volvo B10B HGJ 062
Autobusas Volvo EEB 154
Autobusas Volvo EJS 922

Sutartis iki 2020-10-01
Sutartis iki 2020-10-01
Sutartis iki 2020-10-01
Sutartis iki 2020-04-18
Sutartis iki 2020-04-18
Sutartis iki 2020-04-18
Sutartis iki 2020-10-01
Sutartis iki 2024-06-02
Sutartis iki 2024-06-02
Sutartis iki 2022-11-09
Sutartis iki 2022-11-09
Sutartis iki 2022-11-09
Sutartis iki 2023-10-25
Sutartis iki 2023-10-25
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4
10
4
3
4
5
5
3
6
6
3
4
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Naudojamas nusidėvėjęs ilgalaikis materialusis turtas
Turto grupės pavadinimas

Įsigijimo savikaina (Eur)

Programinė įranga
Transporto priemonės
Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai
Mašinos ir įrenginiai
Kitas materialusis turtas
Iš viso:

2350
102773
17663
19350
6967
149103

3.3. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI
Atsargų rūšys
Eil.
Atsargų rūšis
Nr.
1. Medžiagos ir komplektavimo gaminiai
2. Kuras
3. Detalės, padangos
4. Mažavertis inventorius
5. Specialios paskirties blankai
Iš viso:

Likutis
2019-12-31
3975
19773
5028
163
242
29181

Likutis
2018-12-31
3543
13002
5830
92
234
22701

Atsargos
Rodikliai
a) Atsargų įsigijimo savikaina
2018 m. gruodžio 31 d.
2019 m. gruodžio 31 d.
b) Nukainojimas iki grynosios galimo
realizavimo vertės (atstatymas)
2019 m. gruodžio 31 d.

Žaliavos ir
komplekta
vimo
gaminiai

Nebaigta
gamyba

Pagaminta
produkcija

Išankstiniai
mokėjimai

Iš viso

22701

80

22781

29181

204

29385

29181

204

29385

c) Grynoji galimo realizavimo vertė
2019 m. gruodžio 31 d. (a) - (b)
Įkainojimo skirtumai, jei buvo taikomas
LIFO būdas
Įkeistų atsargų vertė
Atsargos pas trečiuosius asmenis
Išankstinius apmokėjimus sudaro išankstiniai apmokėjimai tiekėjams.
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3.4. GAUTINOS SUMOS, KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS
Gautinos sumos
Gautinų sumų grupė
Pirkėjų įsiskolinimas
Kitos gautinos sumos
Atskaitingi asmenys
Iš viso:

Balansinė vertė
345808
14
240
346062

Abejotinos skolos

Kitą trumpalaikį turtą sudaro iš anksto sumokėtas pelno mokestis – 1129,00 Eur.
3.5. PINIGAI
Piniginis turtas – piniginės lėšos banko sąskaitoje 29420,39 Eur ir bendrovės kasoje 1285,02
Eur.
3.6. BŪSIMŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS
Būsimųjų laikotarpių sąnaudas sudaro draudimo, licencijų, prenumeratos ir gyvybės draudimo
sąnaudos.
2019-12-31

2018-12-31

Transporto priemonių draudimas

2785,00

3649,00

Licencijos, leidimai transportui

1665,00

2038,00

Darbuotojų gyvybės draudimas

518,00

540,00

0,00

0,00

Darbuotojų atostoginiai už sausio mėn.
Iš viso:

4968,00

6227,00

3.7. NUOSAVAS KAPITALAS
Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro:
1. apmokėtas įstatinis kapitalas – 508076 Eur;
2. privalomasis rezervas - 0 Eur;
3. nepaskirstytas ankstesnių metų nuostolis 2019 m. gruodžio 31 d. – 183279 Eur;
4. nepaskirstytas 2019 metų pelnas – 57122 Eur;
5. nepaskirstytas nuostolis 2019 m. gruodžio 31 d. – 126157 Eur.
Bendrovės vienintelis steigėjas ir akcininkas yra Pasvalio rajono savivaldybė. Visos
Bendrovės akcijos yra paprastosios vardinės. Bendras įstatinis kapitalas įvertintas 508076 Eur ir
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padalintas į 1751987 akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 0,29 Eur. 2019 metais Bendrovės akcijų
skaičius nesikeitė. Kitų bendrovių akcijų Bendrovė įsigijusi neturi.
Pagal Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą įmonės nuosavas kapitalas negali
būti mažesnis nei ½ jos akcinio kapitalo, nurodyto įmonės įstatuose. 2018 m. gruodžio 31 d. ir 2019
m. gruodžio 31 d. Bendrovė atitiko šį reikalavimą.
Įstatinio kapitalo struktūra
Rodikliai
Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje
1. Pagal akcijų rūšis
1.1. Paprastosios akcijos
1.2. Privilegijuotosios akcijos
1.3. Darbuotojų akcijos
1.4. Specialiosios akcijos
1.5. Kitos akcijos
IŠ VISO:
2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas
Savos akcijos, kurias turi pati įmonė

Akcijų
skaičius

Suma
(Eur)

1751987

508076

1751987
1751987

508076
508076

Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės
Akcijos, kurias turi asocijuotosios įmonės

Pelno paskirstymo projektas
Straipsniai

Suma
(Eur)

Ankstesnių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų
pabaigoje
Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)
Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje
Akcininkų įnašai nuostoliams padengti
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas
Pelno paskirstymas:
- į įstatymo numatytus rezervus
- į kitus rezervus
- dividendai
- kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje
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3.8. ĮSIPAREIGOJIMAI
Per vienerius metus mokėtinas sumas sudaro skolos, kurias Bendrovė sumokės per 2019 m.
ataskaitinį laikotarpį:
a) Prekybos skolos tiekėjams – 85747 Eur;
b) Mokėtinas darbo užmokestis – 22653 Eur;
c) Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 3671 Eur;
d) Mokėtinos socialinio draudimo įmokos – 8380 Eur;
e) Iš pirkėjų gauti išankstiniai mokėjimai – 138 Eur;
f) Atostoginių kaupiniai – 39562 Eur;
g) Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 2547 Eur,
h) Kitos išmokos darbuotojams – 30 Eur,
i) Mokėtinas pelno mokestis – 1909 Eur.
Įmonės įsipareigojimų būklė

(Eur)
Skolos ar jų dalys, apmokėtinos

Rodikliai
Mokėtinų sumų skaidymas pagal
rūšis

Per vienerius
finansinius
metus

Finansinės skolos:
(Tarp jų dukterinėms ir
asocijuotoms įmonėms)
1. Lizingo (finansinės nuomos) ar
panašūs įsipareigojimai
2. Kredito įstaigoms
3. Kitos finansinės skolos
Kitos skolos

164637

IŠ VISO:

164637

Po vienerių metų,
bet ne vėliau kaip
per penkerius
metus

Po penkerių
metų

3.9. PAJAMOS
Pardavimo pajamų detalizavimas
Paslaugų ir prekių pardavimo pajamos
Pardavimo pajamos ir kitos pajamos
Keleivių pervežimas
Nuomos ir kitos veiklos pajamos
Finansinės-investicinės veiklos pajamos
Iš viso:

2019 m.
546
519635
38782
16
558979
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3.10. SĄNAUDOS
Paslaugų teikimo ir veiklos sąnaudų detalizavimas
Paslaugų teikimo ir veiklos sąnaudos
Darbo užmokestis

(Eur)
2018 m.

2019 m.
487193
8636
163243
43199
12636
13522
6334
0
0
67729
802492

Socialinio draudimo sąnaudos

Kuras
Detalės
Medžiagos
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Veiklos mokesčių sąnaudos
Atostoginių kaupinių sąnaudos
Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
Kitos sąnaudos
Iš viso:

389970
121590
176062
45777
18430
18715
7654
0
3191
67111
848500

Pasvalio rajono savivaldybė 2018 m. nuostolingų maršrutų sąnaudų kompensavimui skyrė
508188 Eur, o 2019 metais – 300635 Eur.
Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios sąnaudos
2019 m.
Su audito įmonių teikiamomis paslaugomis susijusios
sąnaudos
Finansinių ataskaitų audito
Užtikrinimo ir kitų susijusių paslaugų
Konsultacijų mokesčių klausimais
Kitų paslaugų
Iš viso:

(Eur)
2018 m.

900

750

900

750

3.11. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI
Rodikliai

Finansiniai
metai

a) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS
Reikšmingų sumų detalizavimas: Valiutų kursų pasikeitimas
Palūkanos
b) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
Reikšmingų sumų detalizavimas: valiutų kursų pasikeitimas
Baudos ir delspinigiai
c) FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS
REZULTATAS (a - b)
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16
16
0
237
217
20

Praėję
finansiniai
metai
0
0
0
4
4
0

-221

-4
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3.12. ATLYGIS DARBUOTOJAMS
Atlygis darbuotojams
2019 m.

Atlygis darbuotojams
Darbo užmokesčio sąnaudos
Socialinio draudimo sąnaudos
Su pensijų įmokomis susijusios sąnaudos
Pagal apibrėžtų įmokų planus pripažintos sąnaudos
Pagal apibrėžtų išmokų planus:
- pripažinto turto tikroji vertė
- pripažintų įsipareigojimų dabartinė vertė
- suma, kuri buvo įtraukta į pelno (nuostolių) ataskaitą
Kitos sąnaudos (komandiruotės)

Iš viso:

(Eur)
2018 m.

487193
8636

389970
121590

711
496540

816
512376

3.13. SANDORIAI SU SUSIJUSIAIS ASMENIMIS
Vadovams priskaičiuotos ir išmokėtos sumos
2019 m.

2018 m.

Rodikliai
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su
darbo santykiais:
1) pagrindinis darbo užmokestis
2) išeitinės kompensacijos
3) premijos
4) kitos priskaičiuotos sumos, susijusios su darbo
santykiais
B. Apmokėjimas akcijomis
C. Neatlygintinai perduotas turtas ar suteiktos
paskolos
D. Kitos reikšmingos sumos
A. Per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su
darbo santykiais:

Iš viso:

40460
1922

33370

42382

33370

(Eur)
Likutis 2019
m. gruodžio
31 d.

Vadovybės sudėtis
2018 m. ir iki 2019 m. liepos 31 d. Bendrovėje dirbo 2 vadovai – direktorius ir direktoriaus
pavaduotojas. Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d. Bendrovėje dirbo 1 vadovas –
direktoriaus pavaduotojas laikinai einantis direktoriaus pareigas.
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